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A tartalomból:

A perenyei önkormányzat lapja
Megjelenik 235 példányban.

A szentmisék időpontjai a karácsonyi ünnepkörben

Aranyhíd Óvoda hírei (2. oldal)
Egyházközségi rovat (4. oldal)
Fűben-fában (4. oldal)
Interjú (6. oldal)
- Biczó Barnabás
Hogyan is történt
- Képes élménybeszámoló (7. oldal)
Sport rovat (9. oldal)
ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLET
Felhívás, hirdetés, apropó
Fontos címek és elérhetőségek

DECEMBER 24. VASÁRNAP (Advent 4. vasárnapja)
9.30: Vasárnapi szentmise
16.30: Karácsonyi Pásztorjáték („Jézuska-várás”)
22.00: Karácsony szenteste vigília szentmise
DECEMBER 25. KARÁCSONY: URUNK SZÜLETÉSE
11.00: Ünnepi szentmise
DECEMBER 26. KARÁCSONY MÁSNAPJA:
11.00: Ünnepi szentmise
DECEMBER 31. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA:
9.30: Szentmise a jubiláns családokkal és év végi hálaadás
2018. JANUÁR 1. Hétfő:
11.00: Újévi ünnepi szentmise
2018. JANUÁR 6. Szombat: VÍZKERESZT:
9.30: Ünnepi szentmise
NB.: Az egyházi törvények előírása szerint karácsony ünnepén, január 1-én
és január 6-án, a szentmisén való részvétel minden katolikus hívő számára
kötelező!!!
A szentmisékre és az ünnepi alkalmakra mindenkit szeretettel várunk!

A perenyei Egyházközség

Gondolatok
Tisztelt Olvasó Közönség! Kedves Perenyeiek!
Újra eljött Advent, a várakozás időszaka. Az ünnep közeledtével szenteljünk több időt szeretteinknek, próbáljunk
ráhangolódni a karácsonyra, meglátni annak valódi szépségét. Mert nem a csillogó díszek sokasága vagy a
finoman elkészített vacsora számít… Az igazi ajándék az, ha azokkal lehetünk, akiket szeretünk.
A szerkesztőség nevében kívánok mindenkinek áldott karácsonyt, és örömteli, sikeres új évet!
Benkő Ildikó
főszerkesztő

Aranyhíd Óvoda
Aranyhíd Óvoda hírei
Mintha csak most lett volna, hogy új tanévet kezdtünk és lám, hétvégén meggyújtottuk az első gyertyát
az adventi koszorún.
Tevékeny és programdús ősz van a hátunk mögött.
Óvodai életünket hetente megújuló témák köré építjük
fel, melynek során szeptember hónapban óvodásaink
megtapasztalhatták a szüretelés élményeit. Óriási
almákat szedtünk, melynek cipelése nem is volt olyan
egyszerű feladat, és részt vettünk a falu szüreti
felvonulásán is.
Az Autómentes nap alkalmából egy egész hetet
szenteltünk az "erős lábaknak", mellyel nem csak rollert
és kerékpárt lehetett hajtani, hanem egy jó kis
kirándulást
tenni
Szombathely
Fő
terén.
Megmérkőzhettek a perenyei ovisok ügyességi és
gyorsasági feladatokban a városi gyerekekkel.
Végeredményként mi hoztuk haza az elsőknek járó
serleget. Nagyon büszkék voltunk mindnyájan!
A Népmese napja egy hétté kerekedett, sok-sok
mesével, hétmérföldes csizmával, sárkányok
legyőzésével, mézeskalács házikó bekebelezésével.
Október hónapban elkezdődtek a bérletes előadások
az Agora színházban és a zeneiskolában. Ezek a
buszos utazások mindig nagy izgalommal járnak.
Az Állatok világnapján a múzeumfalu programján
vettünk részt, ahol több helyszínen szórakoztattak
bennünket a szervezők. Ezen a héten élő állatokat
láttunk vendégül a csoportszobában, megtapasztalva
a gondoskodás szépségét és nehézségét is, amely
nagy örömet okozott a gyerekeknek.
A helyi értékek megünneplése újdonságnak számított, de a vártnál is jobban sikeredett. Ez idő alatt
sorra látogattuk a falu nevezetességeit és vendégeskedtünk több alkalommal a kultúrházban is.
Perenye apróságai szívesen számoltak be helyismeretükről, és a játékos délelőtt vidám táncházzal
zárult.
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November hónap magával hozta Szent Márton ünnepét, melyet türelmetlen várakozás előzött meg. Alig
várták, hogy lámpásaikat kézhez kapják, és szüleikkel együtt végigsétálják és dalolják a falut. A jókedvű
ünnepségünk zárásaként új hagyományt teremtettünk a Márton kifli törésével, megosztásával.
A hűvös ősz beköszöntésével megcéloztuk az egészségvédelem témáját is. A mozgás, egészséges
táplálkozás, érzékszerveink fontossága és védelme lett a hét apropója. Az örömteli lábtornát mindenki
örömére, jó volna megismételni.
...és lassan elkezdődtek a várakozással teli hetek…
A ráhangolódást a zene hetével nyitottuk, ahol saját készítésű hangszereket gyártottak a gyerekek. Az
ügyesebbek jó néhány hangszert felismertek hallás után. A legizgalmasabb azonban az örömzenélés
volt az udvaron, ahol megszólaltak a hangszerek, és mozogtak hozzá a "művészek".
Az ezt következő héten elcsendesedtünk és angyalokról suttogtunk, hisz beléptünk Advent ünnepébe.
Készülődünk és próbálunk mindnyájan angyalokra hasonlítani.
Nem könnyű feladat, de gyermekeink biztosak benne, hogy sikerülhet, és nagyon igyekeznek....
Segítsük őket!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a kedves szülőknek, akik együttműködésükkel segítik
mindennapjainkat, és megjelenésükkel lehetővé tették a közös szerepléseinket. Az ősz folyamán
óvodásaink külön műsorral készültek:
- a szüreti felvonulásra
- a Helyi értékek hetére
- és az első Adventi gyertyagyújtásra.
Ezek a közösen megélt izgalmak, események azon felül, hogy egymás örömét szolgálják, erősítik kis
csapatunk együttműködését.
Ennek az összefogásnak volt az eredménye a november végén megrendezett hagyományos SZM bál,
melynek során 17 szülő támogatta valamilyen formában a rendezvényt. A sok és ízléses tombolatárgy
gondoskodott a sikeres bevétel egy részéről, amit ezúton is köszönünk szépen!
Külön köszönjük azon támogatóink felajánlásait, akikre évek óta számíthatunk, akik szívükön viselik
óvodánk sorsát, jövőjét: Imre Viktória, Kovács Krisztián, Schmalzel Roland, Guttman József, Kovács
Zoltán, Elena Vajda, Molnár Ervin, Schmalzel Antal, Remete Barbara, Benkő Balázs, Kiss Tibor, Óvári
Barna, Babócsi Gyula, Bolfán Katalin.
Minden kedves Olvasónak, kicsiknek és nagyoknak, kívánunk áldott, békés, szép karácsonyt és
egészségben eltöltött boldog új évet!
Szij Bernadett
óvodapedagógus
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Egyházközségi rovat
Isten ajándéka és a mi örömünk
Karácsony évről évre visszatérő szép ünnepe minden esztendőben feltárja Isten örök tervét: azt, hogy a Teremtő
Isten kész volt teremtménnyé lenni „értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért.” Végtelen szeretete arra indította,
hogy megajándékozzon bennünket, embereket, jóságával, igazságával és szépségével. Amikor elérkezett az
idők teljessége és lejárt a várakozás ideje, Isten a végtelenből elindult egy tiszta Szűzhöz. Halkan bekopogott
ajtaján, s beleegyezését kérte: engedje meg, hogy emberi otthonban vegyen magának hajlékot és ott lakhasson.
Mária beleegyezett, mert hajlékában volt hely Isten számára. Az Ige emberré lett a Szűz méhében, s ezzel
megkezdődött belenövekedése a világba. Egy váratlan éjszakán aztán beteljesedett az idő. A betlehemi barlang
csendjében, mivel az emberi hajlékokban nem volt hely, megszületett az Isten. Az, akit soha, senki nem látott, de
akit az emberek századok óta szívből kérleltek: „Uram, mutasd meg nekünk arcodat!” Ez az arc, az Isten Arca,
most e kicsiny Gyermekben megmutatkozott olyannak, amilyen valójában. Isten volt és maradt öröktől fogva, de
elfogadta az emberi létezést, amelyet nem birtokolt öröktől fogva. Ez a Karácsony éjszakájának titka! A
Mindenható Isten tehát kilépett elérhetetlen világosságából és belemerült az emberi sötétségbe. „Az igazi
világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött…”(Jn 1,9
Akik ezt a fényt befogadják az életükbe, ők a „Világosság gyermekei”. Ők azok, akik látják Istent és Isten
fényében látják egymást. Látják szükséget szenvedő és segítségre szoruló embertársaikat. Látják a szeretet
útját, s nemcsak látják, de haladnak is rajta. Látják azt az utat, amit a betlehemi Gyermek járt végig, s amelyre
meghívott minden embert. Ők azok, akik Karácsonykor, sőt már az ünnepet megelőző adventi készület idején is,
a Karácsony ünnepét követően pedig még inkább Isten fényével ragyogva élnek, sokak számára boldogan
világítva és utat mutatva.
Amikor a Betlehemben született Gyermekre emlékszel, hajolj meg
a tulajdon szívedben élő gyermek előtt, és kövesd álmaid csillagának fényét!
Tudd, Isten veled van, bárhová mész is. Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa neked, hogy az
Úr egy Kisgyermeken át is képes megváltoztatni a világot.
Karácsony öröme egész évben melengesse lelkedet! Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya, a Fiú és a
Szentlélek Isten nevében a világ végezetéig! Ámen.
Szeretettel kívánok minden kedves perenyei olvasónak Istentől megáldott, boldog és örvendező szent
Karácsonyt!

Bálint atya

Fűben-fában
Néhány szót a túlsúlyról..
Magyarországon az emberek egyharmada túlsúlyos, másik egyharmada pedig elhízott. Ez az állapot számtalan
betegség kockázatát növeli meg, és sok évvel rövidíti meg a várható élettartamot.
Rémisztő adatokat lehet olvasni a túlsúlyról és az elhízottságról. A felmérések azt mutatják, hogy a világon
nagyjából minden országban hasonló lehet az arány. Az Egyesült Államokban és Magyarországon is a lakosság
egyharmada elhízott, egy másik harmad túlsúlyos. Egy új, tudományos kutatás eredményei arra hívják fel a
figyelmet, hogy ezt a statisztikát rendkívül komolyan kell vennünk.
A McGill Egyetem kutatói arra az eredményre jutottak, hogy az elhízás akár nyolc évvel is megrövidítheti a
várható élettartamunkat. És hogy ez még ne legyen elég, az is kiderült, hogy a túlsúly akár két évtizedet is
elvehet az egészségesen megélhető élethosszból – „köszönhetően” a sokkal magasabb kockázattal és korábban
kialakuló cukorbetegségnek, illetve a szív- és érrendszeri betegségeknek.
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Mit jelent túlsúlyosnak lenni?
Ma már általában elfogadott, hogy túlsúlyosnak tekintik azokat, akiknek a testtömeg-indexük 25 és 29,9 között
van, 30 felett az elhízottak kategóriája található, az egészségesek testtömeg-indexe 18,5 és 25 között mozog.
Az indexet a test tömege és a magasság alapján számolják ki, a kategóriákat nemzetközi ajánlások alapján
alakították ki. Például egy 175 centiméter magas, 75 kilogramm tömegű férfi indexe 24,49, azaz felülről még
éppen befér az egészséges csoportba.
Dr. Steven Grover epidemiológus professzor, a kutatás vezető szerzője elmondta, hogy kulcsfontosságú a kor,
amelyben a túlsúly lerakódik – a legrosszabb eredmények azoknál születtek meg, akik már fiatalkorukban
elhíztak.
A The Lancet szakfolyóiratban megjelentetett tanulmány eredményei négyezer emberen végzett
megfigyeléseken alapszanak, ők a Nemzeti egészség- és táplálkozáskutatás résztvevői voltak. Grover és
munkatársai azt állapították meg, hogy a nagyon elhízottak nyolc, az elhízottak hat, a túlsúlyosak pedig három
évet kockáztatnak az életükből. „A képlet rendkívül egyszerű: minél fiatalabb és minél elhízottabb valaki, annál
nagyobb hatással lehet az állapota az egészségére – emelte ki nyilatkozatában a professzor. – Úgy értékeljük,
hogy a várható élettartam befolyásolásának szempontjából a túlsúly pontosan olyan rossz, mint a dohányzás.”
A kutatás eredményeinek hatása akkor lesz teljes, amikor a betegek szembesülnek személyes adataikkal.
Persze azonnal következnek majd a „mi lesz ha” típusú kérdések. Mi lesz, ha leadok 5-10 kilogrammot? Mi lesz,
ha aktívabb leszek? Hogyan változhatnak meg a számok? A kutatók igyekeztek válaszokat adni ezekre a
kérdésekre, és a kutatás eredményeit eljuttatták az Egyesült Államok gyógyszertáraiba is. A gyógyszerészek
bemutathatják az információkat a betegeknek, és tanácsokkal segíthetnek nekik, miként térjenek át az
egészségesebb életmódra, a tápanyagokban gazdagabb ételek fogyasztására és a rendszeres mozgásra.
„A leírt klinikai modellek hasznosak lehetnek a páciensek és az egészségügyi szakemberek számára, hogy
alaposabban megismerhessék az egészségesebb életmód kérdéseit, illetve előnyeit, mivel pontosan tudjuk, hogy
ezeket sokak számára nehéz elfogadni és rendszeresen használni” – hangsúlyozta Steven Grover.
A túlsúly és elhízás gyakorisága Európában járványszerű méreteket öltött. Nem szükséges elhízottnak lenni, már
a túlsúly is növeli a kockázatát bizonyos betegségeknek: szív- és érrendszeri megbetegedéseknek, a
hipertóniának, a 2-es típusú diabétesznek, zsíranyagcsere-zavaroknak, egyes daganatos és krónikus
mozgásszervi betegségeknek.
Egy tanulmány a magyar felnőtt lakosságot vizsgálta testtömeg-indexük és derékkörfogatuk alapján:
A felnőtt magyar lakosság egyharmada túlsúlyos, másik egyharmada pedig elhízott, és sajnos ez az arány évről
évre növekszik.
A 60 év feletti nőknél gyakoribb a túlsúly és az elhízás előfordulása, mint a férfiaknál.
Nők és gyermekek esetében a túlsúly és az elhízás és ezek szövődményei gyakoribbak a társadalmilag és
gazdaságilag alacsonyabb szintű csoportoknál. A férfiak túlsúlya és elhízása nincs kapcsolatban a társadalmi és
gazdasági elhelyezkedéssel.
A soványság a felnőtt lakosság kevesebb mint 2 százalékára jellemző, és főképp a fiatal nőket érinti.
Úgy tűnik, hogy a túlsúly és az elhízás gyakorisága úgy nő, ahogy öregszünk. Az idősebbek között több a
túlsúllyal, elhízással küzdő ember, mint a fiatalok között. A nőknél és a férfiaknál is növekszik a hasi elhízás
gyakorisága az életkorral.
A nők minden korcsoportban gyakrabban híznak el hastájékon, mint a férfiak.
Fiatal nőknél kisebb a túlsúly és elhízás előfordulása, mint a fiatal férfiaknál, idősebb korban azonban ez
megfordul.
Kivétel nélkül szinte minden megkérdezett személy alábecsülte testtömegét, legnagyobbat a 65 év feletti nők
tévednek saját tömegük megbecsülésében. Általában a nők tévedtek nagyobbat.
Még a férfiaknál a túlsúly és elhízás gyakoriságában nincs különbség iskolázottság szerint, addig a nőknél közel
feleannyi a súlyproblémával küzdő a felsőfokú végzettségűek között, mint az alapfokú végzettségűeknél.
Forrás: Országos Egészségfejlesztési Intézet, Egészség.hu
A növényekről, melyeket érdemes e probléma ellen bevetni, a következő számban olvashatják.
Füzesi Tamás
szerkesztő
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Interjú
A perenyei Betlehem és alkotója
Interjú Biczó Barnával
Mondanál pár gondolatot a gyerekkorodról, magadról? Hol végezted tanulmányaidat?
1973. szeptember 28-án láttam
meg
a
napvilágot
Szombathelyen.
Gyermekéveimet
itt,
Perenyében töltöttem. Minden
bizonnyal már pár évesen
meggyökerezett bennem az a
leküzdhetetlen kötődés az erdőmező élővilága iránt, ami
később csak erősödött bennem.
Később rajzolni kezdtem,
festőművész óvónőm mellett
édesapám
tanított.
Képzőművészeti fejlődésemet
az országosan ismert általános
iskolai rajztanáromnak, a
csupán
névrokon
Biczó
Antalnak köszönhettem. Felső tagozatosként már számtalan országos és nemzetközi rajzpályázaton vettem
részt. Azonban a vadászható vadfajok és a vadgazdálkodás iránti rajongásom felülírta képzőművészeti irányú
továbbtanulásom terveit, így az általános iskola elvégzése után a Herman Ottó Mezőgazdasági
Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat egy vadász-vadtenyésztő osztályban. Felsőfokú tanulmányaimat
a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetemen végeztem, ahol általános agrármérnökként diplomáztam.
Hogyan ismerkedtél meg az üveggravírozással?
Az üveggravírozással az óvári évek alatt kezdtem megismerkedni. A Lábodi Vadgazdaság akkori elöljárói és
egyik kedves csontfaragó barátom bíztatására hazai és nemzetközi kiállításokra kezdtem járni. Évekig az alkotó
munkára koncentráltam. 2006-tól azonban vadászmesterként vállaltam a vadgazdálkodás szakmai irányítását, és
alpolgármesterként is bizalmat kaptam Perenye lakóitól. 2009-ben megszületett fiam, 2010-ben pedig Perenye
község polgármesterének választottak, ez idő alatt a teendők lekötötték szinte minden energiámat, és a
gravírozás sajnos a háttérbe szorult. 2014-től azonban újra a természet „üvegbe álmodásával” tudok foglalkozni
főállásban. Az üvegmunkák mellett amatőr természetfotósként is próbálom etológiai, szakmai ismereteimet
kamatoztatni. A több mint egy évtizedes hivatásos vadász múltam úgy gondolom, nagymértékben elősegíti, hogy
a megrendelők által elképzelt természeti életkép, portré, ajándék ötlet üvegbe vésése az egyedisége mellett
valósághű és művészi legyen.
Milyen elvek alapján készíted gravírozott munkáidat?
Alapvetően két csoportra bontanám alkotásaimat. Az egyik csoportba tartoznak a használati tárgyak, a másikba
pedig az úgynevezett síküvegek (például a nyílászárók gravírozott üvegei). Alkotásaim során mindig kiemelkedő
szerepet tulajdonítok az igényességnek, és törekszem a minél élethűbb, „profibb” végeredményre.
Mesélnél a betlehem készítésének folyamatáról?
Megtiszteltetésnek éreztem, hogy én készíthetem el településünk betlehemét, ami nem egy hétköznapi,
megszokott betlehem. Körülbelül 450 munkaóra eltelte után lehetett „kész”-nek nevezni. A munkafolyamatokat
természetesen megelőzte a hosszas tervezés, az anyagok beszerzése. Még mielőtt konkrétan elkezdtem volna a
gravírozást, többször átnéztem a hitelesebbnél, hitelesebb forrásokat, hogy mégis milyen is volt az „igazi”.
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Alaposan utána jártam a dolgoknak, mert, mint mindig, ennél a művemnél is a legélethűbb végeredményre
törekedtem. Első lépésként felrajzoltam a most látható kép első vázlatát az üveglapra, a gravírozás csak a
végleges rajz után következett. A vázlathoz szükségem volt a fantáziámra is, ugyanis a legtöbb helyen nem
látszik például a Jézuska arca, mint ahogy a Születés című filmben sem vagy az emberek keze, ennek ellenére
fontosnak tartottam, hogy a „mi” betlehemünk igenis részletben gazdag legyen, hiszen egy kéznek önmagában is
fontos szerepe van. Az alapkép jóval egyszerűbb, mint az elkészült, végleges változat. Az egészet egy tűvel
készítettem egy 104 x 160 centiméter nagyságú síküvegre, ami megközelítőleg 50 kg. A betlehem az üveglap
mindkét oldaláról látható, csupán tükrözve, - ez is cél volt, hogy minél több ember tudja megtekinteni egy időben.
Az elejétől kezdve egy kivilágított munkának készült?
Igen, az elején még színes világítást
terveztünk, azonban később úgy
gondoltuk, hogy sokkal kellemesebb
lenne, ha a fehér hideg és meleg
árnyalatival dolgoznánk. A végleges
megvilágítás tehát a látható módon meleg
fehér lett, ez főleg az üveglap szélén
figyelhető meg. A síküvegeknek rengeteg
változata van, az üveg belseje felé
haladva egyre jobban fogy a fény, és
feltehetően a gyártás során belekerült
szennyeződések miatt lett a végleges
megvilágítás zöldes árnyalatú, de úgy
gondolom, ez egyáltalán nem zavaró
tényező, így talán egy picit még
különlegesebb is lett.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki munkájával hozzájárult településünk legújabb és
talán legkülönlegesebb értékéhez.
A kizárólag társadalmi munkában Biczó Barnabás által készített betlehem Vízkeresztig mindennap 17-24
óra között megtekinthető kivilágított állapotban.
Pongrácz Patrik
szerkesztő

Hogyan is történt?
Hogyan is történt?
I. Helyi Értékek Hete – 2017. október 16-22.
Október közepén került megrendezésre Perenyében is az első Helyi Értékek Hete az NMI felhívására,
melynek célja településünk értékeinek bemutatása, megismertetése és nem utolsó sorban fenntartása.
A rendezvényhét keretén belül próbáltunk Perenye apraja-nagyjának megfelelő programokkal készülni.
Egy hétre igazi kiállítóteremmé változott a művelődési ház kultúrterme, ahol településünkhöz köthető
régi összegyűjtött képeket és az Aranyhíd Óvoda tablóit lehetett megtekinteni. Továbbá a kiállítás
megnyitóján az óvodások káprázattak el minket műsorukkal. A hét során az óvoda növendékei játékos
vetélkedőkön keresztül ismerhették meg a perenyei értékeket és épített örökségeket, de a néptánc és a
diavetítés rejtelmeibe is betekintést nyerhettek.
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Megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról
– 2017. október 20.
Idén is megemlékeztünk az 1956-os forradalom és
szabadságharcról, megtisztelve ezzel mindazokat, akik
részt vettek a tragikus eseményen. Az előadás során
felidézhettük magyarságtudatunkat, és együttérzést
tanúsíthattunk egy országgal együtt. Megrázó verseket
hallhattunk, és videót nézhettünk meg a múlt
eseményeiről a művelődési házban.
Adventi koncert és az új Betlehem megáldása – 2017. december 2.
December első szombatján zsúfoltságig megtelt a Szent Ágota-templom. Rengeteg érdeklődő látogatott
el adventi koncertünkre, valamint hogy megtekinthessék a Biczó Barnabás által készült alkotást. A
megjelenteket Ágh Péter országgyűlési képviselő, Imre Viktória polgármester asszony és Gombos T.
Bálint atya köszöntötte. A hangversenyen adventi, karácsonyi dalok csendültek fel, és egy betlehemes
játék is megelevenedett a részvevők örömére. Közreműködött az Aranyhíd Óvoda, a „Citerán zengő
Perenye”, a Bokréta Népdalkör, Németh Barbara és a Perenyei Hagyományőrző Egyesület.
Az ünnepi műsor után került sor az országosan egyedülálló betlehem megáldására és a „leleplezés”
előtt még egy Devecsery László verset is meghallgathattak a jelenlévők magától, a költőtől.
A nagy hideg ellenére mindenki ámulva nézte a remekművet, amiről aztán még bőven volt mit
megbeszélni az áldás után egy forralt bor vagy tea mellett a plébánián.
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Várjuk együtt a Mikulást! – 2017. december 5.
A már mondhatni megszokott módon, idén is
együtt vártuk a Mikulást Perenyében - a
csöppségek legnagyobb örömére. A
megjelent
gyerekek
ajándékcsomagot
vehettek át a Mikulástól, miután énekeltek
neki. A jó hangulat mellett persze nagy volt az
izgalom az apróságok részéről. De
természetesen ajándék nélkül nem mehetett
haza senki sem.

Szépkorúak ünnepe – 2017. december 9.
December 9-én településünk szépkorú lakosainak kedveskedtünk hűen önmagunkhoz. Ünnepi
műsorral, tombolával és egy közös vacsorával igyekeztünk minél színvonalasabbá tenni az estét. A
műsor keretein belül verseket hallhattak, és egy néptánc bemutatót tekinthettek meg, továbbá
közreműködött a Hagyományőrző Egyesület is. A teremben kellemes karácsonyi hangulatot keltett a
kék-ezüst színben pompázó karácsonyfánk. Továbbá a jó hangulatról pedig a mosolygó és nevető
arcok tanúskodtak.

Pongrácz Patrik
szerkesztő

Sport rovat
Tisztelt Sportbarátok!
Az alábbi rovatban az elmúlt hetek sporteseményeit olvashatják.
FOCI, VAS MEGYEI III. OSZTÁLY, SZOMBATHELYI CSOPORT
3. forduló
4. forduló
5. forduló

Oszkó-Győrvár – Perenye 5-2 (3-0)
Gólszerzők: Cseresznyák Krisztián, Tóth András
Perenye – Sorkifalud 2-1 (1-0)
Gólszerzők: Kámán Lehel, Szentmiklósi Attila
Acsád-Meszlen – Perenye 3-2 (0-2)
Gólszerző: Kovács Gábor 2
9

6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló

Perenye – Vasasszonyfa 1-4 (1-0)
Gólszerző: Szentmiklósi Attila
Torony – Perenye 2-0 (1-0)
Cák – Perenye 4-0 (2-0)
Perenye – Vassurány 1-0 (0-0)
Gólszerző: Szentmiklósi Attila
Nemeskolta – Perenye 1-5 (1-2)
Gólszerzők: Cseresznyák Krisztián 3, Imre Dávid 2
Perenye – Bucsu 2-3 (1-1)
Gólszerzők: Guttmann Dávid, Imre Dávid
Nárai – Perenye 8-5 (4-4)
Gólszerzők: Cseresznyák Krisztián 3, Tóth András 2
Perenye – Gyöngyösfalu 4-0 (2-0)
Gólszerzők: Kámán Lehel, Guttmann Dávid, Szentmiklósi Attila, Cseresznyák Krisztián

FÉRFI TEKE – NB III. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló

Lenti TK – Perenye TK 5:3 (2627-2601)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 445, Horváth Péter 483, Kercselics Tamás 443
Perenye TK – Rum TTE 7:1 (2513-2471)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 461, Horváth Péter 422, Nagy Mihály 425, Jáger István 400,
Kercselics Tamás 435
Pecöl TK – Perenye TK 1:7 (2327-2548)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 408, Kovács Attila 395, Jáger István 435, Horváth Péter 456,
Nagy Mihály 446
Vonyarcvashegy SE – Perenye TK 5:3 (2512-2443)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 419, Németh Károly 404, Jáger István 422
Sitke TK – Perenye TK 1:7 (2423-2424)
Pontszerzők: Jáger István 394, Horváth Péter 407, Kovács Attila 392, Molnár Roland 422,
Kercselics Tamás 436
Uraiújfalu SE – Perenye TK 1:7 (2581-2447)
Pontszerzők: Nagy Mihály 441, Kovács Attila 439, Horváth Péter 445, Molnár Roland 419,
Kercselics Tamás – Jáger István 494
Perenye TK – Vasjármű TK 7:1 (2554-2283)
Pontszerzők: Horváth Péter 455, Kovács Attila 438, Nagy Mihály 420, Molnár Roland 400,
Kercselics Tamás – Németh Károly 417
10

8. forduló
9. forduló

Zalaszentgróti TK – Perenye TK 2,5:5,5 (2438-2480)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 428, Kovács Attila 432, Horváth Péter 430, Molnár Roland 381
Perenye TK – Felsőmarác TK 7:1 (2562-2367)
Pontszerzők: Horváth Péter 424, Nagy Mihály 454, Treiber Ferenc 402, Kovács Attila 441,
Jáger István 432

Guttmann Dávid
szerkesztő

Önkormányzati melléklet
Statisztikai adatok 2017
Újszülöttek
Nagy Kíra
Soós Nimród
Tomkó Júlia Anna
Schmalzel-Mező Júlia
Magyarics Zente

Béke út 117.
Béke út 78.
Petőfi utca 12.
Béke út 75.
Béke út 47.

2017.02.07.
2017.06.10.
2017.09.22.
2017.11.14.
2017.11.17.

Halottaink
Mészáros Imréné
Domján Károly
Pergel György
Csire Istvánné
Babócsi Miklósné
Hodics Rita
Auer Antal
Pataki László György
Benkő Miklósné
Hodics Józsefné
Bolfán Géza

Béke út 83.
Béke út 109.
Petőfi u. 6.
Dózsa utca 2.
Jókai utca 21.
Béke út 5.
Sport u. 20.
Béke út 35.
Béke út 113.
Béke út 5.
Béke út 132.

2017.02.12.
2017.04.02.
2017.04.07.
2017.06.06.
2017.07.11.
2017.07.17.
2017.08.07.
2017.08.17.
2017.08.26.
2017.09.24.
2017.09.29.
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Legidősebbek
Férfi:
Takács János (1921.12.21.)
Kántor Zoltán (1929.01.03.)

Nő:
Flór Józsefné (1924.09.21.)
Pöröntő Gyuláné (1927.05.06.)

Testületi ülések rövid összefoglalója
2017. szeptember 12-i ülés:
Imre Viktória polgármester a testületi ülésen beszámolt a képviselő-testületnek, hogy egyeztetés kezdődött az
egyházközséggel az óvodások ideiglenes elhelyezésére az óvoda felújítása alatt. Lehetséges megoldásként
jelentkezett a plébánia épülete, amely azonban felújításra szorulna. További egyeztetésekre lesz szükség.
Tájékoztatta a testületet, hogy a GMG-CAR Kft. szeptember 1-jei hatállyal módosította az élelmezési szolgáltatás
irányadó árait. Az érintett vállalkozás szolgáltatja az ételt az óvodának, valamint a szociális étkezéshez. Az
érintett változás miatt drágul a szolgáltatások díja.
A képviselő-testület napirendre vette a VASIVÍZ Zrt. által megküldött Gördülő Fejlesztési Tervet. A terv 15 évre
előre írja le a tervezett fejlesztéseket, beruházásokat. A terv nem tartalmazta a perenyei vízműdomb
útburkolatának esetleges felújítását. Az önkormányzat több alkalommal tárgyalt a VASIVÍZ Zrt. vezetőségével
egy lehetséges közös megoldásról, amely a vízműdomb felújítását szolgálta volna. Mint ismeretes a VASIVÍZ Zrt.
gépjárművei oly mértékben megrongálták az érintett útszakaszt, hogy annak használata jelentősen megnehezíti a
helyi lakosság közlekedését. A képviselő-testület kinyilvánította, hogy ameddig megnyugtató módon nem
rendeződik az érintett terület helyzete, addig az önkormányzat nem járul hozzá a terv elfogadásához.
A zárt ülés során elbírálásra kerültek a benyújtott tanszertámogatások, amellyel az önkormányzat összesen
600.000,- Ft összegű támogatást osztott szét a kérelmezők között.
2017. október 25-i ülés:
Imre Viktória polgármester részletesen beszámolt az Aranyhíd Óvoda pályázatának adminisztratív részeiről. A
Vas Megyei Kormányhivatal kiadta a felújításhoz szükséges építési engedélyt, és ezzel egy időben ajánlattételi
felhívások kerültek kiküldésre a kiviteli tervek különböző munkarészeinek elkészítésére.
A beérkezett ajánlatok közül, a felhívásban meghatározott legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel kerül
elkészítésre az adott munkarész. Ennek megfelelően a képviselő-testület kiválasztotta az építészeti, a
tartószerkezeti, az épületgépészeti, az épületvillamossági, a rehabilitációs és a tűzvédelmi munkarész
kivitelezőjét. A kiviteli tervek elkészítésének határideje 2017. november 30.
Az ülésen ismertetésre került az E.ON-tól érkezett megkeresés a közvilágítás korszerűsítésére. A
korszerűsítéssel a jelenleg meglévő higanygőzös lámpatestek kerülnének lecserélésre, és új, energiatakarékos
kompakt lámpatestek kerülnek kihelyezésre. A korszerűsítés azért is fontos, mert a jelenleg meglévő fényforrások
pótlása nehézkes, mert már nem gyártják a meglévő higanygőzös forrásokat. A jelentős összegű, közel 2,5 millió
forintos beruházás az előzetes számítások szerint 2 év alatt térülne meg.
2017. október 31-i ülés:
Rendkívüli ülést kellett tartani az Aranyhíd Óvoda felújításának közbeszerzési eljárás lebonyolítása végett. A
közbeszerzési eljárás lefolytatására 3 ajánlattételi felhívás került kiküldésre. A legkedvezőbb ajánlatot Vigh Edit
közbeszerzési tanácsadó adta, így az ő ajánlatát fogadta el a testület. A közbeszerzési eljárás előreláthatólag
2018 év elején zárul.
2017. november 27-i ülés
Az ülés első napirendjében Imre Viktória polgármester beszámolt a legfontosabb eseményekről. Ismertette, hogy
az I. világháborús emlékmű felújítása Németh Attila helyi vállalkozó közreműködésével megvalósult. Az emlékmű
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felújításához az önkormányzat egymillió forint összegű támogatást nyert el az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottságtól. A pályázat keretében megújultak az emlékmű névtáblái, kicserélésre került a turulmadár, és 2
db zászlórúd került telepítésre.
A testületi ülés keretében a képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A módosítást
a Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi osztálya kezdeményezte, felülvizsgálva a hatályban lévő
szabályozást.
Az ülésen a testület megalkotta továbbá a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának következményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló
rendeletet.
A rendelet megalkotását a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2017. szeptember 29-én
hatályba lépett módosítása írja elő az önkormányzatoknak, a törvénnyel és a végrehajtására kiadott
jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében. A rendelet a reklámokra vonatkozó követelményeket és a
reklámokra meghatározható bejelentési eljárást szabályozza.
A rendelet értelmében a településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség
elhelyezni közművelődési célú hirdetőoszlopot, útbaigazító táblarendszert vagy utasvárót közterületen vagy
közterületről látható módon, illetve saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés
időtartama alatt. A kérelmeket a Séi Közös Önkormányzati Hivatalban kell leadni.
A zárt ülésen a testület elbírálta az önkormányzati támogatási kérelmeket és több mint 1,4 millió forintot osztott ki
a kérelmezők között.

Nemes Miklós
aljegyző
Imre Viktória polgármester beszámolója
Az előző évekhez hasonlóan a 2017. év is változásokkal és rengeteg feladattal telt.
Ahhoz, hogy a település előbbre tudjon lépni, fejlődni tudjon, nélkülözhetetlen, hogy megőrizzük a helyi
vállalkozóinkat, lehetőség szerint újakat csábítsunk a településre, és maximálisan kihasználjuk a jelen pályázati
ciklus által nyújtott lehetőségeket. Perenyében jelenleg is csak azok a pályázatok jöhetnek szóba, amely vissza
nem térítendő, önerő nélküli támogatást nyújtanak. A helyzet szerencsés: az elmúlt évben olyan projekteket
tudtunk beadni, amelyek intézményeink felújítását (óvoda), a település biztonságát (csapadékvíz elvezetés),
fejlesztését (aszfaltozás, felújítás) szolgálják. Fontos megjegyezni: az elmúlt önkormányzati ciklusban ilyenekre
abszolút nem volt lehetőség, ezért pályázni sem tudtunk ilyenekre.
Természetesen sokakban felmerül az a kérdés is, hogy miért nem épp az általuk – hozzáteszem, sokszor
jogosan – fontosnak ítélt probléma kerül megoldásra. Azt tudni kell, hogy az önkormányzat a választásokat
követően kötelezően egy, a ciklusra szóló gazdasági tervet fogad el. Ebben szükség szerint felállít egy olyan
prioritási sorrendet, amely alapján igyekszik a munkáját végezni. A kötelező feladatok (pl.: közvilágítás)
elvégzésén túl azonban olyan feladatot, amely bár a település fejlesztését szolgálja, de nem kötelező (és akár a
gazdálkodás stabilitását is veszélyeztetheti) nem áll módjában elfogadni.
Ha a településnek van módja arra, hogy fejlesztéseket eszközöljön, akkor minden esetben ez a fontossági
sorrend a mérvadó. Egy egyszerű példa: a temetőben évek óta szeretnénk esőbeállót a ravatalozó elé, de sajnos
addig, amíg az önkormányzati intézmények (pl. orvosi rendelő) teteje beázik, addig azzal a feladattal érdemben
nem tudunk foglalkozni. Sajnos a lista hosszú, és az önkormányzatnak jelentős megtakarításra sincs lehetősége.
A felesleges ígéreteknek, hitegetésnek a képviselő testületünk egyik tagja, így jómagam sem vagyok a híve. De
azt fontos tudni: az Önök által jelzett problémákkal még akkor is igyekszünk foglalkozni, ha nincs látszata. A jövő
évben a közvilágítás korszerűsítése kapcsán például olyan jelzett problémák fognak megoldódni, amelyeket már
több évvel ezelőtt a Bárka vagy a Kossuth Lajos utca lakói jeleztek számunkra.
De nem mennék ennyire előre, lássuk, hogy mit is tettünk az elmúlt évben:
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Nyertes pályázatok:
1. TOP 1.4.1-15-VS1-2016-00014 - Aranyhíd Óvoda meglévő épületének felújítása és bővítése
A pályázat keretében bruttó 50millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat.
Tekintettel az elmúlt évhez képest realizálható jelentős építőipari árnövekedésre, az eredeti terveket át
kellett gondolni. Igyekeztünk valamennyi érintett hatósággal egyeztetni és egyenértékű helyettesítő
megoldásokat eszközölni az eredetileg tervezett alapterületet csökkentésére. A módosításokat
elfogadták. A tervezés megtörtént, a hatályos engedélyeket megkaptuk. 2017.12.18-án indul a
közbeszerzés, amelynek során a legjobb árajánlatot adó generál kivitelezővel fog az önkormányzat
szerződést kötni. Bízunk abban, hogy sikerül olyan kivitelezőt találni, aki az óvoda felújítását és így
legfőbb célkitűzésünket valóra tudja váltani! Ha minden a terv szerint alakul, az óvodások átmenetileg márciustól augusztusig - a Plébánia épületébe fognak költözni. Addig a 31éve lakatlan épület felújítását
is meg kell oldani (pl. törvényi előírásoknak való megfelelés, érintésvédelem, nyílászárók cseréje),
amelynek érdekében Perenye Község Önkormányzata és az Egyházközség már igyekezett megtenni a
szükséges lépéseket, tárgyalásokat. Ha a pályázat megvalósul, a törvényi előírásoknak megfelelő,
korszerű, energia hatékony, akadálymentes óvoda jöhet létre Perenyében.
2. TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00017 - Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése
A projekt keretében több, mint bruttó 29 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A pályázat
során a csapadékvíz elvezetése fog megvalósulni, kiemelten a Kossuth Lajos utca felé vezető partfal
megerősítése.
3. Adósságkonszolidációt helyettesítő önkormányzati támogatás
A pályázat keretében a település bruttó 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Ebből az
összegből - a pályázatnak megfelelően - a Bárka utca aszfaltozása fog megvalósulni. Jelenleg folynak
az egyeztetések. A pályázat alapján a munkálatokat 2018. december 31-ig kell befejezni.
4. Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázata az I. világháborús emlékmű
felújítására
Perenye bruttó 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, amelyből az emlékmű teljes felújítása
és a zászlótartók felállítása valósult meg. Ahhoz, hogy a tervek megvalósulhassanak, a pályázati
összeget 216 ezer forint önrésszel kellett az önkormányzatnak kiegészítenie.
5. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat
A pályázati lehetőség keretében az önkormányzat támogatási igényt nyújtott be a ravatalozó tetejének
felújítására. Az elnyert támogatás összege bruttó 1.245.045Ft. A munkálatok a jövő év során fognak
megvalósulni.
6. Vas Megyei Értéktár
A települési Helyi Értéktár Bizottság által összegyűjtött értékek közül benyújtásra került „Perenye
népénekei, népszokásai és népi szertartásrendje az esztendő ünnepei során” címmel a település
népénekkincseit és hagyományait tartalmazó szakmai anyag. A pályázat elbírálása során a perenyei
helyi értékek felvételt nyertek a Vas Megyei Értéktárba!
Jelenleg Gencsapátival közösen dolgozunk egy új pályázat beadásán: „Ördög’Kő” a házassághoz!
Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig című projekt a TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió
erősítése” c. felhívás keretében kerül beadásra 2018. januárjában.
Beadott, nem nyertes pályázatok:
1. TOP-4.1.1-15: Területi Operatív Program keretében került benyújtásra az orvosi rendelő felújítására kiírt
pályázat. A pályázat eredményeként megvalósulhatott volna a jelenlegi épület teljes, energia hatékony
felújítása és átalakítása.
2. TOP-1.2.1-15-VS1. „Kenyér- bor-szentség” – Szombathelyt Kőszeggel összekötő kerékpárút kiépítése
valósult volna meg a pályázat keretében, Perenye érintésével, a játszótéren kerékpáros pihenő
kialakításával.
3. Pályázatot adtunk be a Jókai, Petőfi és Dózsa utcák aszfaltburkolatának javítására, a focipálya felé
vezető út felújítására. Sajnos ez a pályázat is eredménytelen volt.
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Személyi változások:
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is voltak személyi változások.
- 2017 márciusától egy fő közfoglalkoztatott folyamatos foglalkoztatását tette az állam lehetővé, Iker Ákos
személyében.
- 2017. április 10-től folyamatosan egy fő kulturális közfoglalkoztatott segíti a munkánkat. Augusztusig Simon
Ágnes, majd Hollósi Jácinta, szeptembertől Pongrácz Patrik vállalta a Perenye kulturális életét támogató
munkát. Ők segítettek valamennyi rendezvény előkészítésében, szervezésében. Munkájuknak
köszönhetően sikerült aktiválni és folyamatosan aktualizálni a falu új honlapját: www.9722perenye.hu,
megvalósítani a település értékeinek feltárását, dokumentálását. A Perenyei Hírlevél új rovatának
szerkesztéséhez interjúk készítését, további rovatok vezetését.
- 2017. április 18-tól új falugondnok került alkalmazásra Fatalin Gyula személyében. A munkájához jövőre is
ugyanolyan lelkesedést, kitartást és jó egészséget kívánok, mint amilyen volt a 2017. évben!
- 2017.07.17-től négy fő diákmunkás segítette a falutisztasági munkák elvégzését. . A diákok részt vettek
többek között a hivatal irodájában történő új bútorok elhelyezésében, faluszépítő munkálatok elvégzésében
(pl.: köztereken lévő padok, hidak, hősi emlékmű kerítésének festése).
- Az Aranyhíd Óvoda életében az idén is mérföldkövet jelentő személyi változások történtek. A 2017/2018-as
tanévtől az új vezető óvónő Bóka Izabella, az új óvónő Szij Bernadett lett. Köszönjük, hogy a rendkívül nagy
kihívás ellenére munkahelyükül Perenyét választották! A gyermekek érdekeit szem előtt tartó, pontos,
precíz, példamutató, a település hagyományait tisztelő, nagyszerű szakmai nevelőkre sikerült találni a
személyükben. Bízom abban, hogy áldozatos munkájukat valamennyien tisztelik és megbecsülik! A
gyermekek érdekében is bízom abban, hogy még hosszú évekig, évtizedekig fog tartani a közös munkánk!

Önkormányzati épületeink karbantartása, tereprendezési feladatok, eszközbeszerzés:
-

-

-

-

-

A Perenye Posta mellől (műhelyudvar) a volt konditerem helyére költözött a falugondnok műhelye.
A konditeremben maradt gépek mielőbbi rendezésének ügyében várom a tulajdonosok jelentkezését!
Megkezdtük a régi könyvtár épületének felújítását. Ennek első lépéseként a Bucsu községből kapott
bútorokat nyáron a diákmunkások segítségével a hivatal épületében helyeztük el. Jelenleg zajlik a felújítás,
azért, hogy az épület használható állapotba kerüljön (vizes blokk kialakítása, burkolás).
Több épületen szükség lenne a tetőhéjazat cseréjére, felújítására a beázások miatt. Kis összegű
településfejlesztési támogatásra volt pályázati lehetőség, így a képviselő testület döntése alapján a
ravatalozó tetejének felújítására pályáztunk és 1.245.045Ft-ot nyertünk. A felújítás a 2018. évben fog
megvalósulni.
A temető felé vezető úton Kovács Krisztián képviselő úrnak köszönhetően a világítás korszerűsítése
megtörtént.
2017 nyarán a nagy szél a templom melletti fűzfák ágait letörte, így azok környezete veszélyessé vált.
Elsődlegesen ezeknek a fáknak a kivágása történt meg. A veszélyes fák (meglévő fűzfák és magas
fenyőfák) kivágása folyamatban van.

A Perenye alsó buszmegállótól a művelődési házig terjedő szakaszon Kovács Zoltán vállalkozónak
köszönhetően megvalósult a tuják cseréje őshonos, az átlátást nem akadályozó díszgalagonyára. A
kis koronájú, lombos fák alá a jövő év során alacsony díszcserjék kerülnek, amelyek nem csak a
patakot, hanem az utat is szegélyezni fogják. Az öntözésben a jövő évben is szeretném kérni az
érintett lakók segítségét.
A temetőben a magyar katona sírjáról leesett emléktábla rekonstrukciója megtörtént. Egyre
sürgetőbb feladattá vált a temető területének bővítése. Cél továbbá a ravatalozó előtti esőbeálló
valamint a sírok közti kavicsos út kialakítása.
A jövő év kiemelt feladata a közvilágítás korszerűsítése lesz. Tekintettel, hogy a meglévő
higanygőzös izzót kivonták a forgalomból (így annak cseréjét az elmúlt negyedévben már többszöri
kérésre sem tudták megoldani), az önkormányzat megrendelte a közvilágítás korszerűsítését
energiatakarékos, kompakt lámpatestekre.
A 2017 áprilisában tartott földtulajdonosi ülésen megállapodás született a fel nem vett pénzek sorsáról. A
döntés alapján ez az önkormányzati érdekeltségű külterületi utakra, utakkal kapcsolatos munkák
elvégzésére kerül felhasználásra. Ennek keretében kezdődtek meg a munkálatok: a Balázsvölgyi-hídtól a
Gyakor-domb bekötőjéig a faluból kivezető út járhatóvá tétele, vízelvezető árok kialakítása van folyamatban.
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-

A 022/4 hrsz külterületi önkormányzati út (Vízmű-domb) katasztrofális állapotban van. Az utat a
VASIVÍZ Zrt. gépjárműi nagy mértékben rongálják, de ők nem kívánnak az út helyreállításában
közreműködni. Külterületi út révén pályázni sem tud az önkormányzat a felújításra, ezért
folyamatban van az út belterületbe vonása. Elsődleges cél az út pályázati forrásból történő
felújítása.

Rendezvények, egyebek:
- Az idei évben is sikeresen megvalósultak az ünnepi megemlékezések, közösségi
rendezvények. A rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében az egyházközséggel közösen
új rendezvénysátor került beszerzésre.
-

-

Új programként, de hagyományteremtő szándékkal valósult meg december 2-án az „Adventi koncert és
az új Betlehem megáldása”. A koncert során bemutatásra kerültek a Vas Megyei Értéktárba felvett, az
adventi, Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó énekek és szokások. A Perenyei Betlehem felállításával
pedig egy olyan érték született, amely – nem túlozva – világviszonylatban is egyedülálló értéket
képvisel. Azt gondolom, méltán lehetünk büszkék arra, hogy olyan mesteremberek élnek Perenyében,
mint Biczó Barnabás gravírmester, akinek áldozatos, társadalmi munkáját ezúton is hálásan köszönöm!!

A nyár folyamán megvalósult az TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0142 pályázat fenntartása
keretében (előadó művészet tárgykörben) egy öt napos, ingyenes népzenei alkotótábor, 16
gyermek részvételével, napközi otthonos rendszerben. A pályázati fenntartás keretében
negyedévente volt előadó művészet foglalkozás Perenyében.

Köszönetem és hálám szeretném kifejezni Perenye Község Önkormányzata nevében mindazoknak,
akik bármilyen módon segítettek az elmúlt év során az önkormányzati feladatok megvalósításában:
Elsősorban Gombos T. Bálint atyának és az Egyházközségnek a segítő támogatásáért,
együttműködéséért!
Perenyéért végzett áldozatos, kulturális munkájáért: dr. Medgyesy S. Norbertnek, Dömény Krisztiánnak
és Böhm Ibolyának.
Helyi civil szervezeteinknek: elsősorban a Gencsapáti- Perenye Polgárőrségnek és Fuchs Balázs
körzeti megbízott rendőrünknek, hogy mindig, minden körülmények között számíthattunk a
segítségükre! A Perenyei Hagyományőrző Egyesületnek és Perenye tehetségeinek az ünnepi
műsorokon való szereplésükért, sportegyesületeinknek a község hírnevének öregbítéséért, társadalmi
munkájukért.
Valamennyi vállalkozónknak és mesterembernek a támogatásáért, társadalmi munkájáért!
A perenyei fiataloknak a rendezvények lebonyolításában való közreműködésükért!
A boros gazdáknak és háziasszonyoknak a felajánlásaikért!
Az Aranyhíd Óvoda, a Séi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat valamennyi dolgozójának
kitartó, áldozatos munkájáért!
Az ünnepek közeledtével Márai Sándort idézve kívánok jómagam és képviselő társaim nevében is
meghitt, békés, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag, boldog Új
Esztendőt Mindenkinek!
"Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész
világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni!"
Tisztelttel:
Imre Viktória
polgármester
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Felhívás, hirdetés, apropó
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.: 0630/9575-253
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Angol é rettségire, nyelvviz sgára kész ülsz ? Segí tek. Ke ress bá tran!
0670/4519-750
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Házi tyúktojás eladó! Érdeklődni: Bilics László, Perenye, Petőfi u. 11.
Tel: 0620/967-4816
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Ülőkanapé 2 m széles, kék huzattal, fenyőfa díszítéssel és ívelt háttámlával megkímélt állapotban eladó. Tel:
0620/4451-299
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Dísznövények, talajtakarók gyomlálásához alkalomszerűen keresek szorgalmas munkaerőt .Tel 0620/445 1299
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Lazító, frissítő masszázs! Metamorf lélekmasszázs - itt helyben. Tel: 0620/ 4451-299
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Meditáció! Belső feszültségek oldására, egyensúly-harmónia eléréséhez, válaszok, összefüggések, amit eddig
nem találtál - csoportosan és egyénileg is.
Tel: 0620/4451-299
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Apró javítási munkákat, mint pl.: cipzár betétel, függönybeszegés, nadrág felhajtás stb. vállalok.
Elérhetőség: 94/330–233
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Alpokalja Pálinkaház, Lukácsháza
Bérfőzésre bejelentkezés: 0630/418-7093, Info: 0630/500-8932 vagy 0630/937-6874
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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
Kutyaparadicsom Gencsapáti, Ferenczi Endre 06-70/362-2655
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
Fogászat, dr. Szolomayer Anikó: 94/313-010
Védőnő, Szalai Nóra: 06-30/430-0329
Állatorvos dr. Varga Szilárd: 06-30/268-6407
Felnőtt háziorvosi rendelés elérhetőség: 94/318-326
Gencsapáti
• Hétfő: 8.00-12.00, terhes tanácsadás: 16.00-18.00
• Kedd: 16.00-17.00
• Kedd, péntek: 8.00-11.00
• Csütörtök: 8.00-11.00
• Szerda: 13.00-17.00
Gyermek háziorvosi rendelés, elérhetőség: 94/330-440
Perenye
Gencsapáti
• Hétfő, péntek: 9.30-12.30
• Szerda: 10.00-12.00
• Kedd: 10.00-12.30, tanácsadás: 13.00-15.00
• Csütörtök: 15.00-17.00, általános iskola: 10.00-12.00
Perenye

Gyógyszertár: Gencsapáti, Hunyadi u. 193. Tel: 94/313-427
• Hétfő, kedd, péntek: 8.00-16.00
• Szerda: 8.00-12.00 és 14.00-17.00
• Csütörtök: 8.00-17.00
• Szombat: zárva
VASIVÍZ ZRT.: 94/313-745
Gázzal kapcsolatos bejelentések: 06-80/820-141, 06-80/440-141
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, Greencom Hungary Kft., Székhely: 9700 Szombathely, Szent Gellért utca 17., Telefon: 0680 1111 80
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@green.co.hu
Perenye Község Önkormányzata: 94/511-843, Ügyfélfogadási rend:
• Hétfő: 08.00-16.00
• Péntek: 08.00-13.00
Sé Község Önkormányzata: 94/540-535
Gencsapáti Község Önkormányzata: 94/510-225
Imre Viktória polgármester telefonszáma: 06-20/355-7370
Schmalzel Roland alpolgármester: 06-20/958-7268
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.9722perenye.hu
A szerkesztőbizottság tagjai: Benkő Ildikó, Bóka Izabella, Füzesi Tamás, Gombos T. Bálint, Guttmann Dávid, Imre Viktória,
Nemes Miklós, Pongrácz Patrik, Rétfalvi Balázs
Az újsággal kapcsolatos kérdéseket, írásokat, véleményeket a polgarmester.perenye@gmail.com és a benko.ilda@gmail.com email 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.
Csire Lenke, Perenye. Telefon: 94/330-249
Karitászvezető: Csire Zsuzsanna, Perenye. Telefon: 94/330-218
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