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A perenyei önkormányzat lapja
Megjelenik 235 példányban.

PERENYEI FŐZŐ SHOW és VERSENY
2012. szeptember 1. - (szombat)

PERENYEI ASSZONYOK, FÉRJEK, LÁNYOK, LEGÉNYEK!
A tavalyi népszerűségre való tekintettel 2. alkalommal is megrendezésre kerül
a PERENYEI FŐZŐ SHOW és VERSENY!

Ezen gasztronómiai íz kavalkádra a perenyei játszótéren kerül sor,
2012. szeptember 1-én, 10 - 17 óráig.
Nevezés: hús alapú ételekkel (sertés, baromfi, marha, vaddisznó, birka, nyúl,
szarvas, hal stb.), 2-3 fős csapatokkal, augusztus 29-ig (szerda) lehetséges a
Perenyei Polgármesteri Hivatalban (94/ 511-843), nevezési díj kifizetése
ellenében, amely csapatonként 3000 Ft.
Az önkormányzat a főzéshez a helyet, a tűzifát és a vizet biztosítja, a többi
ételszerszámról Nektek kell gondoskodni, így az étel alapanyagáról is (nyers
formában)!
A rendezvény megtekintése ingyenes!
Amennyiben valaki az étkeket meg szeretné kóstolni, megteheti, 300 Ft-os
támogatói jegy megváltása ellenében.
A remekművek elfogyasztására a zsűrizés után (16:00) kerül sor.
Díjazásra az 1-3. helyezett csapatok kerülnek.
Étkek pontozásának szempontjai: az étel tálalása, külleme, állaga, íz harmóniája, az
étel leírása.

Jó főzést és kellemes időtöltést kíván Mindenkinek: Perenye Község
Önkormányzata!
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Agro Infó
Állattartó telepek korszerűsítése 2012
A Vidékfejlesztési Minisztérium 40 milliárd forinttal újra pályázatot hirdet az állattartó telepek
korszerűsítésére, melynek célja az állattenyésztés és a növénytermesztés felborult arányának
helyreállítása. A tárca elszánt az állattenyésztés talpra állításában, ezért az ágazat kiemelt támogatást
kap az európai uniós és a nemzeti forrásokból is.
A pályázat forrást biztosít a fejlesztésekre annak érdekében, hogy az állattartó telep megfeleljen
a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak, javuljon az állattartó telepek takarmányozási, illetve
műszaki színvonala, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzete, infrastruktúrája, valamint az
állattartó telepeken dolgozók munkakörülménye és munkahatékonysága.
Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás a következő célok megvalósítására vehető
igénybe:
• az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített és
beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására;
• az állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló
épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására;
• jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését
biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására;
• az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító
épített és beépített technológia beruházások megvalósítására;
• a telepi állat-egészségügyi helyzetet és a nyomon-követhetőséget javító, az állatbetegségek
kialakulását és terjedését megelőző épített és beépített technológia beruházások
megvalósítására.
A támogatás jellege, aránya, mértéke
Vissza nem térítendő támogatás, melynek aránya az elszámolható kiadások 40% - 60%-a, mértéke kis
értékű beruházás esetében ügyfelenként legfeljebb 25 millió forint, egyéb esetben megvalósítási
helyenként legfeljebb 867 millió forint.
A támogatás igénybevételének feltételei
Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás abban az esetben vehető igénybe,
amennyiben...
• a gazdaság üzemmérete meghaladja a 4 EUME értéket a 2011. év állományi átlaglétszáma
alapján;
• a beruházás állattartó telepen valósul meg;
• az állattartó telep szerepel a NÉBIH nyilvántartásában.
A támogatással érintett beruházást 2015. január 31-ig szükséges megvalósítani.
A pályázat benyújtása
Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás 2012. augusztus 1. - augusztus 31. között
igényelhető.
Baumgartner András
szerkesztő
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Kulturális Örökségünk
Államalapító Szent István királyunk ünnepe
Augusztus 20-ára Szent István királyunk fiához, Szent Imre herceghez írt
intelmeiből vett idézetekkel emlékezünk. A középkori királytükrök mintáját
követő alkotás, amely az uralkodás helyes útjaira oktatja a trónörököst ma
is igen aktuális gondolatokat és erkölcsi elveket fogalmaz meg, amelyeket
az élet minden területén, a család, a munkahely és a közélet terén is
érdemes továbbgondolni.
A mű két viszonylag késői 15. és 16. századi kódexben, másolatban
maradt fönn. Szent István legendái szerint az erkölcstanító
könyvecskének István volt a szerzője, azonban a kutatások eredményei
azt mutatják, hogy a korban egyetlen uralkodó sem rendelkezett olyan
magas szintű retorikai, teológiai és államelméleti műveltséggel, amely a
mű megalkotásához szükséges lett volna. A szerző kilétét ennek ellenére
nem sikerült fellelni, egyesek Gellért püspököt, Asztrik apátot feltételezik, ám a legvalószínűbb, hogy a szerző
egy a mai Észak-Franciaországból betelepült, a király közvetlen környezetéhez tartozó pap lehetett, aki
Magyarországon – esetleg magával István királlyal is konzultálva – írta meg erkölcstanító könyvecskéjét kb.
1013-1015 között.
A korközépkori királytükrök között a sok hasonlóság ellenére egyedül áll a mű meghitt hangvételével: míg a többi
jobbára száraz erénykatalógus, itt mindvégig a királyi atya oktatja féltő szeretettel utódjának szánt fiát, amely így
valószínű, hogy hiteles képet őrizhetett meg Szent István és Imre fia bensőséges kapcsolatáról. A
megfogalmazott elvek a tartós uralom alappilléreiként jelennek meg a műben, amelyek a belviszályok után
szükségesek a béke és a stabilitás megőrzéséhez. A tíz fejezetből kettőt emeltünk ki az alábbiakban, de az
érdeklődők megtalálhatják a művet régi fordításban az interneten, újabb fordításban pedig a Szent István Társulat
kiadásában (Szent István király Intelmei és Törvényei, ford. Bollók János, Kristó Gyula, Bp., 2002.)
V. fejezet: A türelem és az elfogulatlan ítélkezés
megőrzéséről
A türelem és az elfogulatlan ítélet megőrzése a királyi korona
ötödik dísze. Dávid király és próféta ezt mondja: Isten, a te
ítéletidet add a királynak. És ugyancsak ő másutt: A királynak
tisztessége szereti az igaz ítéletet. A türelemről így beszél
Pál apostol: Türelmesek legyetek mindenki iránt. És az Úr az
evangéliumban: A ti béketűréstek által nyeritek meg
lelketeket. Erre törekedjél, fiam! Ha meg akarod tartani királyi
méltóságodat, ragaszkodj az elfogulatlan ítélkezéshez; ha azt
akarod, hogy lelkes a tiéd legyen, légy türelmes! Drága fiam!
Valahányszor olyan ember ügye kerül eléd, aki méltó az
ítéletre, vagy olyan valaki, akit főbenjáró bűnnel vádolnak, ne
veszítsd el higgadtságodat, és esküdözve se bizonygasd, hogy megbünteted őt, mert ez szükségképpen
bizonytalan és törékeny dolog, hiszen az ostobán tett fogadalmainkat meg kell szegnünk. Többnyire ne is te
magad bíráskodj, nehogy ez a tevékenységed, ha rangodon aluli, foltot ejtsen királyi méltóságodon, hanem az
ilyen feladatot engedd át a bíráknak, hogy az ilyesmiben saját törvényeik ítélkezzenek. Óvakodj attól, hogy bíró
légy, annak örülj, hogy király vagy, és annak mondanak. Mert a királyok, ha türelmesek, uralkodnak, ha viszont
türelmetlenek, zsarnokoskodnak. Amikor pedig valami olyan ügy kerül eléd, amelyben a te méltóságodat illeti
meg a bíráskodás, türelmesen, irgalmasan és esküdözés nélkül ítélkezz, hogy koronád dicséretre méltó és
dicsőséges legyen.
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X. fejezet: A jóságról, az irgalmasságról és a
többi erényről
A királyi korona értékét az erények mértéke szabja
meg, ezért tanításaim között ez áll a tízedik helyen.
Az égi hatalmak ura maga a királyok királya, s
miként az ő mennyei seregének teljességét tíz kar
alkotja, úgy a te életviteled is tíz alapelven
nyugodjék. A király legyen jóságos, irgalmas, de a
többi erény is hassa át és ékesítse. A király
ugyanis, ha embertelenség és kegyetlenség csúfítja
el, hiába tart igényt a király címre, zsarnoknak kell
neveznünk. Ezért, szeretett fiam, szívem édessége,
jövendő utódaim reménye, kérlek, sőt megparancsolom, hogy a jóságot mindenkor és mindenben szem előtt
tartva ne csak családodhoz, rokonságodhoz, főembereidhez, a gazdagokhoz, a szomszédidhoz és országod
lakosaihoz légy jóságos, hanem az idegenekhez is és mindenkihez, aki hozzád érkezik.
A jóság erényének gyakorlása elvezet majd téged a teljes boldogsághoz. Légy irgalmas mindenkihez, aki
erőszakot szenved, lélekben soha ne feledkezz meg ama isteni intelemről, hogy irgalmasságot akarok, nem
áldozatot.
Légy kíméletes mindenkivel szemben, ne csak a hatalmasokkal, hanem azokkal szemben is, akik híján vannak a
hatalomnak. Az után meg légy lélekben erős, hogy jó sorsod ne tegyen túlzottan elbizakodottá, a balszerencse
pedig ne sújtson a porba!
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben! Légy szelíd, hogy soha ne szegülj szembe az
igazsággal! Légy becsületes, hogy senkinek se keltsd szándékosan rossz hírét! Légy szemérmes, hogy a kéjvágy
minden undokságát úgy kerüld, mint a halál fullánkját!
Mindaz, amit föntebb vázoltunk, együttesen alkotja a királyi koronát, s ezek nélkül sem itt nem uralkodhat senki,
és az örök királyságba sem juthat. Ámen.
Rétfalvi Balázs
szerkesztő

Aranyhíd Óvoda
Az Aranyhíd Óvoda hírei
Az idei évben június 20-án volt a közös kirándulás az óvodás szülőkkel és a gyerekekkel a Veszprémi
Állatkertbe, ami nagyon jól sikerült. Mindannyian jól éreztük magunkat. A felújított állatkert nagyon szép,
gondozott, mind a környéke, mind pedig az ott élő állatok. A gyermekek sok élménnyel tértek haza a
kirándulásról.
A 2012/2013-as tanévre beiratkozott gyermekek létszáma 26 fő, új óvodás: 8fő.
A szomszédos településekről bejáró gyermekek száma: 9fő.
Az új kisóvodások fogadása: 2012. szeptember 3-tól történik folyamatosan, a szülőkkel való megbeszélés szerint.
Minden kisgyermeket szeretettel várunk!
A nyár hátralevő napjaihoz kellemes időtöltést, jó pihenést, az új tanév kezdetéhez pedig jó erőt, egészséget
kívánunk!

Csire Istvánné
óvodavezető
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Egészség, életmód
Tisztelt Olvasóim!
Ma beszélgessünk egy egész évben előforduló kellemetlen dologról, ami nem csak bosszantó, de, veszélyes is
lehet, ezek, pedig:
A ROVARCSÍPÉSEK
A napos idő beköszöntével gyakori bőrtünet a rovarcsípés. Milyen rovarok okozhatják ezeket a nagyon viszkető,
vörös, duzzanattal járó, gyakran súlyos bőrelváltozásokat? Szúnyogfélék, hangyák, pókok, bolhák, sőt legyek is.
A csípések nyomán vörös folt, göbcse keletkezik. Végtagokon jelentkeznek elsősorban, de bárhol a testen
előfordulhatnak. A csípések után csomó, esetenként a szúrás bevérzett nyoma is látszik, máshol hólyagok
keletkeznek. A rovarok haladását vonalas elrendezésben csalánszerű kiütések jelzik. Az első csípés helyén
fellépő hólyag az egyén túlérzékennyé válását jelzi a rovar nyálával szemben. A folyamat később önfenntartóvá
válik, és az allergiás állapot miatt újabb és újabb jelenségek képződnek.
A vakaródzás miatt a rovarcsípések gyakran gennykeltőkkel felülfertőződnek. A viszketéscsillapító allergiás
kezelés mellett célszerű ezért fertőtlenítő kenőcsöt, ecsetelőt is használni. A többszörös gennykeltőkkel fertőzött
kiterjedt csípések esetén antibiotikumot kell adni. A bőrtünetek éveken keresztül visszatérhetnek azonos
időszakban, bizonyos rovarok rajzása idején.
A MÉHEK mindenütt előfordulnak, nagy csoportban élnek, és nem szúrnak, ha nem bántják őket. A darazsak
sem csípnek, csak, ha megzavarják őket. A darázs és a méhcsípés helyén több napig fennálló nagy gyulladás,
duzzanat alakul ki, különösen, ha szem, száj körüli szúrásról van szó. A száj, a szájüreg nyálkahártyája is
vizenyőssé válhat, sőt, gégevizenyő is kialakulhat. A méhcsípés már néhány perc után is általános súlyos
tüneteket, ájulást is okozhat. Ismételt csípés egyre súlyosabb tünetekkel járhat, de az is előfordul, hogy a gyakori
csípések csökkentik a túlérzékenységet, és így alig okoznak tünetet.
A KULLANCSOK csípése néha észrevétlen. Az általuk terjesztett betegségek, illetve nagy elterjedésük miatt ma
egyre nagyobb jelentőségűek. A vírusos agyvelőgyulladás ellen van védőoltás, illetve a borreliák által terjesztett,
az egész szervezetet megbetegítő Lyme-kór antibiotikummal gyógyítható.
A BOLHA csípése test szerte többszörös, nagy vörös kiütéseket okoz, a kutyák bolhája esetleg a lábszárakon,
illetve, ha az ölébe vette a beteg, az alhason okozhat hasonló elváltozásokat. Az állatvilág változatos kórokozói
szintén megtámadhatják az embert. Ilyenek a szárnyasok, a háziállatok a vadak bolhái, atkái és más parazitái,
de, mindegyikükre jellemző, hogy az emberen nem szaporodnak tovább, így fertőtlenítő kezelés nem szükséges.
A különböző vegyi anyagokat tartalmazó, vagy azokat védekezésül használó állatok nedvei a bőrre kerülve
gyulladást okoznak.
KEZELÉSI TANÁCSOK:
-

az enyhébb csípéseket hideg vizes borogatással, nyugtató, allergiaellenes kenőcsökkel kezeljük
a környezetünkben lévő háziállatokat rovarirtóval kell fertőtleníteni, esetleg a lakást, kárpitokat,
bútorokat is
megelőzésre szúnyogriasztó spray használata szükséges
az illatosítók és különösen a sárga szín vonzza a rovarokat
a méhcsípés okozta rosszullét esetén a beteget készenléti dobozzal kell ellátni

Soós Tibor
edukátor
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Eleink eledelei
Mottó: „Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos!”
2012. augusztus

Tisztelt Olvasóim!

Hét ágra süt a nap. A szikrázó, ultraibolya sugarakkal teli napfény az árnyékba parancsol bennünket.
Szegény nyaralók! Mit szenvedhetnek szegények a melegtől. Hát, akik a szalagon dolgoznak? Azok is, de, nekik
ott van még a művezető meg a meó-s is. Hát akkor ők mit szóljanak?
Ilyenkor könnyű, üdítő étel és ital dukál az elpilledt szervezetnek. A barátaimmal ilyenkor könnyű italként a jól
behűtött borból és szódavízből frissen készített kisfröccs az igazi, mert egy deci bor súlyával könnyebb, mint a
nagyfröccs. Férfi társaim, azért tessék már vigyázni. Nem szabad a fröccsöt behűteni! Külön a szódavizet, és
külön a bort, és frissen készítsük el a mennyei italt. Mert, ugye a kellemesen behűtött dobozos sör is könnyebb
ital az üveges sörnél, már, mint az üveg súlyával. Szóval nekünk itt kezdődnek a könnyű italok.
Természetesen a gyerekek és az imádott nőnemű egyedeknek teljesen más típusú italokat és ételeket
kínáljunk, de, ne keressünk mindig receptet, használjuk a fantáziánkat. Személyenként süssünk meg grillen egyegy banánt, öntsük le olvasztott csokoládéval, és tegyünk mellé 2 gombóc fagylaltot. Még mi is megesszük 2-3
üdítő után.
Akkor lássunk a könnyű ételek és italok közül néhányat, hogy megmozgassuk fantáziánkat a hűs tengeren, vagy
a Balaton parton, vagy csak a hétvégi kerti partinkon.
Jó kísérletezést és jó étvágyat kíván, az Önök őszinte híve:

Soós Tibor
a haspárt mb. elnöke.

JOGHURTOS CITROMKRÉM
Hozzávalók: 1 tasak főzés nélkül készítendő citrom ízű pudingpor, 200 ml hideg víz, 15 deka joghurt, 200 ml
tejszín, 1 tasak vaníliás cukor.
A pudingot az előírás szerint – de csak 200 ml vízzel – elkészítjük. A joghurtot a pudingba belekeverjük. A tejszínt
a vaníliás cukorral félkeményre verjük, és a krémbe, csíkokba beleforgatjuk. A krémet 4 magas desszert pohárba
töltjük és néhány órára hűtőszekrénybe tesszük. Csokoládémártással, vagy olvasztott csokoládéval díszítjük.
DARAPUDING
Hozzávalók: fél liter tej, 1 tasak főzni való vanília ízű pudingpor, 3 deka búzadara, 5 deka cukor, 2 tojás sárgája,
75 ml hideg tej, 2 tojás fehérje.
A tejet felforraljuk. Közben az öntetport a darával, cukorral és tojássárgájával elvegyítjük, és kevés hideg tejjel
elkeverjük. A tűzhelyről levett forró tejbe keverés közben beleöntjük, és kb. 10 percig duzzasztjuk. A
tojásfehérjéből kemény habot verünk, és a még forró pudingba beleforgatjuk. A masszát (750 ml űrtartalmú)
pudingformába öntjük, és néhány órán át hűtőszekrénybe tartjuk. Tálaláskor a pudingot tálra kiborítjuk. A
darapudingot az évszaknak megfelelő gyümölcsökkel és tejszínpettyekkel díszítjük.
DIÓS RÁNTOTT CUKKÍNI SALÁTÁVAL
Hozzávalók: 4 nagyobb cukkíni, só, 10-12 deka finomliszt, 3 tojás, 6-8 deka zsemlemorzsa és darált dió, a
sütéshez olaj.
A salátához: 2 kisebb cukkíni, 1 zsenge sárgarépa, 1 kis csomó újhagyma, (ha van, akkor lila) 1 csokor
petrezselyem, 1 pohár joghurt, 1 kiskanál porcukor, pár csepp citromlé, só.
A cikkínit kb. 1, 5 centi vastag szeletekre vágjuk. Enyhén megsózzuk, de, borsot is szórhatunk rá. Ezután
egyenként lisztbe, felvert tojásba és darált dióval összekevert zsemlemorzsába hempergetjük. Forró olajba
kisütjük, az olajat papírszalvétán lecsepegtetjük.
A salátához a cukkínit gyufaszál vastagságú csíkokra vágjuk (zsülienre), akár csak a megtisztított sárgarépát. A
vékony karikázott újhagymával és a fölaprított petrezselyemmel elkeverjük. A joghurtot a porcukorral, néhány
csepp citromlével és egy csipetnyi sóval simára keverjük, végül az összes zöldséget beleforgatjuk. Tálaláskor a
salátát tányérokra halmozzuk, majd a diós cukkínit a tetejükre rakjuk.
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Hogyan is történt?
Májusfák kitáncolása
2012. május 31-én került sor a Májusfák kitáncolására.
Ezúton is szeretnénk megköszönni MINDENKINEK azt, hogy időt és energiát nem kímélve segített a méretes fák
kiemelésében!!! Külön köszönet Gerencsér Gábornak és minden fiatalnak a gyors szervezésben való segítségért!

Gyermeknap - 2012. június 2. (szombat)
Az idei évben – a csalóka időjárásra való tekintettel – nem szabadtéren került sor a Gyermeknap lebonyolítására,
annak a perenyei Művelődési Ház adott otthont.
Nagyon örültünk annak, hogy a levegőben lógó esőfelhők és a
helyszín (ami néha szűkösnek bizonyult) sem szegte sokak kedvét
abban, hogy e vidám rendezvényre - akár családosan is ellátogassanak.

kicsiknek a játékos vetélkedőkben!

Köszönet és egyben gratuláció az ügyes szereplésért minden
résztvevőnek! Reméljük, hogy mint a nap főszereplői, jól éreztétek
magatokat és jövőre ismét számíthatunk a részvételetekre! ☺
Köszönet a szülőknek, hogy elkísérték és közösen szurkoltak a

Külön köszönet Mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek a rendezvény
zökkenőmentes lebonyolításában! Közösségi összefogás nélkül, Nélkületek ez biztos,
hogy nem működne! Köszönet a Kovács lányoknak a kreatív, remekül sikerült, így a kicsik
körében már méltán nagy népszerűségnek örvendő arcfestésért! ☺
Sokat gondolkoztunk azon, hogy mivel tudnánk igazi meglepetést szerezni a kis
lurkóknak. A kíváncsinak tűnő arcokból, vidám tekintetekből úgy láttuk, hogy a Lufi-bohóc
nagy sikert aratott mind a kicsik, mind az idősebbek körében. És hogy ez valóban így volte, arról árulkodjanak a következő képek:

Perenyei Falunap – 2012. június 23.
2012. június 23-a, idén hivatalosan is az év leghosszabb napja... Perenyében ezen a napon került
megrendezésre a már hagyománynak számító Falunap.
A program a tavalyihoz hasonlóan indult: reggel 8 óra után, a Falunapi Kupa keretében már rúgták a bőrt a
perenyei foci pályán. Ez évben 6 csapat nevezett. A győztesnek járó kupát az idén a „PERENYE” csapata
szerezte meg. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt, Guttmann Józsefnek a szervezést és
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egyben gratulálni a győztes csapatnak és a helyezetteknek! Reméljük, hogy jövőre ismét találkozunk:
ugyanekkor, ugyanitt! ☺
Ezzel párhuzamosan elkezdődött a sürgés-forgás a faluban is. Háziasszonyok és fiatal lányok frissen
sült süteményekkel, míg az urak boraikkal érkeztek a Plébániára. Természetesen ezekért szeretnénk köszönetet
mondani Mindenkinek mind a saját, mind a falu lakói, vendégei nevében!
A játszótér felől mennyei illatokat vitt magával a szél: az üstökben már főtt az étel – az első három
üstben szarvas raguleves, míg párjaikban csülkös körömpörkölt készült. Mindennek ellenére joggal merült fel a
kérdés sokakban: este Szent Iván-éj, biztos, hogy ez a szervezés a legjobb időpontban van?
Szerencsére a kitűnő idő és a játszótérre érkező népes
közönség mindenkiben eloszlatta a kétségeket. A hivatalos
program kezdetével a szereplőink mindenkit magával ragadó
produkcióit élvezhette a nagyérdemű, illetve megkóstolhatta a
közben elkészült ételeket. A mosolygó arcok, jó hangulatú
beszélgetések, a rodeó bika felől érkező kiáltások, az ugráló
várban játszó, kacagó gyermekek azt a benyomást keltették: aki
eljött, az bizony nem bánta meg, hogy nem szomszédos
városaink valamelyikében állt sorban kürtös kalácsért.
Ennek hátterében több hetes készülődés, rengeteg munka van, amiért a köszönet elsősorban kedves
szereplőinket illeti meg! Továbbá külön köszönettel tartozunk mindazokat, akik a szervezésben, előkészületekben
vagy a falunap lebonyolításában bármilyen módon segítettek!!!
Köszönet a perenyei óvodásoknak, felkészítőiknek és szüleiknek, a
Westside tánccsoportnak, a Vas Megyei FittAerobik Egyesületnek, a
néptáncosoknak, a perenyei Férfi Népdalkörnek és a szereplést ismét
vállaló énekes asszonyoknak a nagyszerű dalcsokrokért, a hullahopp
karikásoknak valamint a Khadar hastánc és az Oázis hölgyeinek. Külön
köszönet Sé és Bucsu községeknek és a településeket képviselő
szereplőknek, így Dr. Pozsonyiné Falusi Anikónak a színvonalas operett
műsoráért és a Buccsi rezedák és bóbiták tánccsoportjának bemutatójáért.
Műsorunk színvonalát kiváltképp emelte Meggie és az Epizód valamint a Fallin′Rain zenekar, akiknek köszönjük,
hogy elfogadták meghívásunkat!
A gyermeknap után most, mint bűvész varázsolt el - remélhetőleg mindenkit Nagy Jonathan, de produkciója előtt kiderült az is, hogy
ki lett a rodeó bika – gyermek, női és férfi kategóriában
kihirdetett győztese.
Gyermek kategóriában az 1. helyet Iker Detre szerezte
(kerek egy perces részidővel), lányok-asszonyok
kategóriában a legügyesebbnek bizonyult Milfai Dezsőné
Szabina (50:18mp), míg a férfiaknál mindenkit maga mögé utasított és így 2012. évben a
„falu bikája” címet elnyerte Bolfán Zsolt, 48:98 mp-es részidővel. Köszönjük szépen
Minden versenyzőnek a részvételt, a győzteseknek pedig gratulálunk az
„aranyéremhez”! ☺
Imre Viktória
alpolgármester
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(További képek: a facebook.hu/ Perenye Község portálon. )

Programajánlat
PERENYEI FŐZŐ SHOW és VERSENY, 2012. szeptember 1. - (szombat)
A tavalyi népszerűségre való tekintettel 2. alkalommal is megrendezésre kerül a PERENYEI FŐZŐ SHOW és
VERSENY! Ezen gasztronómiai íz kavalkád megrendezésére a perenyei Játszótéren kerül sor, 2012.
szeptember 1-én (szombat), 10-17 óráig. Helyfoglalás: 10:00-tól, tűzgyújtás és egyben a főzés kezdete: 11:00.
Nevezés hús alapú ételekkel (sertés, baromfi, marha, vaddisznó, birka, nyúl, szarvas, hal stb.), 2-3 fős
csapatokkal, augusztus 29-ig (szerda) lehetséges a Perenyei Polgármesteri Hivatalban (94/ 511-843),
nevezési díj kifizetése ellenében, amely csapatonként 3000 Ft. Ekkor kell megadni a csapatnevet, a
csapatkapitány nevét és elérhetőségét is!
Az önkormányzat a főzéshez a helyet, a tűzifát és a vizet biztosítja, a többi ételszerszámról Nektek kell
gondoskodni, ennek értelmében az étel alapanyagáról is (nyers formában)!
A rendezvény megtekintése ingyenes! Amennyiben valaki az étkeket meg szeretné kóstolni, megteheti, 300Ftos támogatói jegy megváltása ellenében.
A remekművek elfogyasztására a zsűrizés után (16h) kerül sor. Díjazásra az 1-3. helyezett csapatok kerülnek.
Étkek pontozásának szempontjai: az étel tálalása, külleme, állaga, íz harmóniája, az étel leírása (ez elkészíthető
a helyszínen, de előre is - a lényeg, hogy a recept 10 főre számolva kerüljön a papírra).

Jó főzést és kellemes időtöltést kíván Mindenkinek: Perenye Község Önkormányzata! ☺

SPORT: Csáki Tibor emlékverseny
A verseny helye és ideje: Perenye, Kondora tekéző (felújított, panelos, hasas bábúkkal felszerelt tekepályán),
• 2012. augusztus 7-10-ig:
17:00 – 21:40
• 2012. augusztus 11-12-ig:
14:20 – 21:40
• 2012. augusztus 13-17-ig:
17:00 – 21:40
• 2012. augusztus 18-án:
14:20 – 21:40
• 2012. augusztus 19-én:
09:00 – 19:00
Eredményhirdetés: 2012. augusztus 19-én, 19:00 órakor
Versenyszámok: igazolt és amatőr páros verseny. A párok 100-100 vegyes gurítást teljesítenek (3 bemelegítő
gurítás kérhető).
Nevezés: a 94/321-411-es telefonszámon vagy személyesen a pályán, nevezési díj: 2.000Ft/ páros
Díjazás: I-III. helyezett amatőr illetve igazolt páros, I-III. helyezett amatőr illetve igazolt férfi versenyzők, I-III.
helyezett női versenyzők, legjobb taroló illetve a legjobb teliző játékos.

Felhívás, hirdetés, apropó
ASSZONYTORNA - Perenye, Művelődési Ház: minden HÉTFŐ 18:00
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
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végeznek, kisebb súlyfeleslegük van, gerinc- és/vagy ízületi panaszoktól
szenvednek, mozogni szeretnének, de egészségük maximális megóvása
mellett tennék ezt.

Önkormányzati Melléklet
Szilárd burkolatú utak javítása
Perenye Község Önkormányzata négy évre szóló gazdasági programjának egyik, ha nem a
legfontosabb vállalása a Béke út páratlan oldalának útjavítása. Sajnos ebben az önkormányzati ciklusban sem
írtak ki belterületi utakra pályázatot, így a képviselő testület mérlegelés után arra a döntésre jutott, hogy önerőből
próbálja megoldani az elmúlt telek alatt teljesen szétfagyott, áthálósodott útszakasz javítását.
A négy érvényes, határidőre beérkezett árajánlat közül a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. adta a legkedvezőbb árajánlatot. Sajnálatunkra, tisztán
önerőből költségvetésünk nem bírta volna el a közel tízmilliós aszfaltozási
költséget, így a szakemberekkel egyeztetve a felületi zárás mellett
döntöttünk. Az egyrétegű, emulziós alapú felületi zárást a Béke út páratlan
oldalán a Kondora kocsmától a felső buszmegállóig, a bekötő utakkal
együtt 2090 m2 felületre rendeltük meg. A vállalkozó garanciavállalás
mellett 600 Ft/m2 áron teljesítette a megrendelt munkát. A zárás előtti
kátyúzáshoz három tonna finn aszfaltot használtak fel 150 ezer Ft
értékben. A projektben érintett útszakasz padkázását az Önkormányzat maga oldotta meg, a szélek
„legyalulásával” próbáltuk a vízlefolyást elősegíteni a burkolt felületről.
Külön öröm volt számomra a régi „álom” teljesülése mellett, hogy Talasz
Tamás telepvezető Úr segítségével sikerült kiharcolni a GencsapátiPerenye bekötő-út teljes szakaszát érintő javítás elvégzését. A Kedvenc
kisáruháztól a falu keresztig történő felületi zárást a Magyar Közút N. Zrt.
saját, állami alapból fedezte, hiszen közútról beszélünk.
A közlekedésünk minőségének javítását célzó munkálatok már régóta időszerűek voltak, idén sikerült
előteremteni a megvalósításhoz szükséges pénzügyi alapot. Ezzel a technológiai zárással három- négy évre időt
nyertünk, nagyon reménykedem, hogy pár éven belül „jó irányban” változik a Világ és lehetőségek nyílnak az
önkormányzatok számára útjaik rendbetételére, akár pályázatok kiírásával akár központi alapok
megnyitásával…..Majd meglátjuk!!!
Végezetül Perenye község lakóinak és kedves vendégeinknek balesetmentes, bosszúságoktól mentes
közlekedést kívánok útjainkon!
További fejlesztések:
A 2013-as év a nagy változások éve lesz az önkormányzati szférában, mivel az új feladatfinanszírozási
rendszer még senki számára nem átlátható, így még az idén tervezi a képviselő testület a település teljes
közvilágítás rendszerének cseréjét. A korszerű, energiatakarékos fényforrások telepítése nem érinti az
önkormányzat költségvetését, az energiatakarékos rendszer által a közvilágítási díjból megspórolt összegekkel
törlesztjük le előzetes számítások alapján 5 év alatt a vállalkozói díjat.
Tisztelettel:

Biczó Barnabás
polgármester

Testületi ülések összefoglalója
Képviselő testületi ülés, Perenye, 2012. május 31.
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A testületi ülés első napirendi pontja hagyományosan a polgármester beszámolója volt, amely az előző
testületi ülés óta eltelt időszakban tett intézkedéseket és jelentősebb eseményeket foglalta össze. A polgármester
tárgyalásokat folytatott az óvoda fejlesztését szolgáló és egészséges életmódra nevelést támogató pályázatok
benyújtására. Településünk közvilágításának korszerűsítése tárgyában elkezdődtek az előkészítő tárgyalások. Az
illetékes közszolgáltatóval megbeszélésre került sor, ahol a perenyei közvilágítási hálózat megtisztításáról amelyet 2012. június 4. napján el is végeztek az illetékesek -, valamint a templom mögötti téren elhelyezendő
energiaoszlop kialakításáról is döntöttek. A Körjegyzőség, az Önkormányzat valamint a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői helyszíni szemlét és település bejárást tartottak, amelynek célja a
belterületi csapadékelvezető árkok állapotának felmérése volt. Az egyesületi törvény jelentős változásai miatt a
helyi civil szervezetek képviselőivel tájékoztató jellegű egyeztetésekre került sor. Perenye Község
Önkormányzatának az Őrségi Vízendezési és Talajvédelmi Társulat részére 2012. évre előírt hozzájárulásával
kapcsolatosan több - főként jogi - aggály is felmerült, ezért az ügyben szintén megbeszélések folytak.
A második napirendi pontban Wiktoráné Németh Klára címzetes főjegyző több önkormányzati rendelet
módosítását terjesztette elő, a szabálysértési törvény változásai miatt.
A harmadik napirendi pontban körjegyző asszony új vagyon rendeletet terjesztett elő, amelynek megalkotására
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény hatálybalépése miatt volt szükség. A testület a tervezetet főként az új szabályozók
tekintetében megvitatta, majd egyhangúan elfogadta Perenye község vagyonáról, a vagyonhasznosítás
rendjéről, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 69/2012. (VI.2.)
önkormányzati rendeletet.
A negyedik napirendi pont a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezése alapján az
önkormányzat kötelessége és joga a közműves ivóvízellátással, valamint szennyvízelvezetéssel és tisztítással
kapcsolatos viziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzése. A feladatot a továbbiakban is a Vasivíz Zrt. látja el az
aktualizált szerződés alapján.
Az ötödik napirendi pontban került megvitatásra az önkormányzat gazdálkodásának stabilitását érintő
határozati javaslat. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint a
végrehajtását szabályozó kormányrendelet hosszabb távú pénzügyi szabályozókat ír elő. Perenye Község
Önkormányzatának gazdálkodása a 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzati adatok
alapján megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbá önkormányzatunknak éven túli adósságot keletkeztető
ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs. A testület egyhangúan elfogadta az előterjesztett határozatot.
Az utolsó, azaz hatodik napirendi pontban Imre Viktória alpolgármester hölgy ismertette a gyermeknap és a
falunap programjait, a rendezvényekkel kapcsolatos egyéb teendőket, elintézni valókat.
Guttmann József képviselő vállalta a falunapi labdarugó bajnokság teljes megszervezését, lebonyolítását, a
falunapon a büfé üzemeltetését, valamint az esti bálra a zenészek meghívását.
Biczó Barnabás polgármester a Kossuth Lajos utca patakmederrel határos útszakaszának csúszásmentesítése
céljából talajmechanikai vizsgálat elvégzését kezdeményezi, amely ügyhöz mind a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mind az Őrségi Vízendezési és Talajvédelmi Társulat szakértőit fel kívánja
kérni segítségül. A veszély elhárítására az érintett szakasz szádfalazása lenne a megnyugtató megoldás,
természetesen ilyen költséges beavatkozást csak segítséggel tud az Önkormányzat megvalósítani. A
csúszásveszélyről a katasztrófavédelmi szakembereket már többször értesítettük. Eddig érdemi beavatkozás
nem történt.
Az ülésen több fontosabb dolog megvitatására nem került sor.

Sé és Perenye, továbbá Bucsu és Narda községek képviselő-testületeinek együttes ülése, Sé,
2012. június 20.
Amint arról már a Polgármester Úr tájékoztatta a lakosságot, az eddigi két település, Sé és Perenye
község által létrehozott Körjegyzőség bővítésére kerül sor 2013. január 1. napjától, Bucsu és Narda községek
bevonásával. A Közös Önkormányzati Hivatal felépítésére és gazdálkodására vonatkozóan a négy település
képviselő-testülete megállapodást kötött, a jelenleg ismert jogi szabályozás alapján.
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Dobozy Zoltán
igazgatási előadó

Fontos címek, elérhetőségek
MENTŐK: 104, TŰZOLTÓSÁG: 105, RENDŐRSÉG: 107 és 112
Polgárőrség, Benkő Tibor: 06-70/334-2669, Csabai János: 06-70/387-9137
Körzeti megbízott rendőr, Fuchs Balázs: 06-20/344-7759
Polgármesteri Hivatal: 511-843 (telefonszám és fax szám is egyben)
Perenyei Aranyhíd Óvoda: 94/ 316-826
Posta: 94/ 500-481,
• Nyitva tartás: de. 8-12 óra, du. 13.30-15 óra,
• Pénzfelvétel 15 óráig.
Felnőtt háziorvosi rendelő: 318-326
Dr. Varga József: 06-30/226-7174
Gyermekorvos, fogászat, védőnő: 313-010
Állatorvos, Dr. Lőrincz József: 06-70/331-0618
Szőke Krisztián falugondnok: 06-30/331-0819

Perenyei orvosi rendelés

Gencsapáti orvosi rendelés

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

• Hétfő: 8-12:00
• Kedd, péntek: 8-11:00
• Szerda: 13-17:00 (csütörtökön nincs rendelés!)
Gyermekeknek: Dr. Szolnoki Judit
• Hétfő, péntek: 9:30-12:30
• Kedd: 10:00-12:30
• Csütörtök: 15-17:00 (szerdán nincs rendelés!)

Gyógyszertár: Gencsapáti, Hunyadi u. 193.
• Hétfő, Kedd: 8-16.30
• Szerda: 8-12.00 és 14-18.00
• Csütörtök: 8-18.00
• Péntek: 8-15.00, Szombat: Zárva
VASIVÍZ ZRT. : 313-745
Gázzal kapcsolatos bejelentések: 06-80/820-141, 06-80/4440-141
E-ON ZRT: 06-40/220-220
MÁV, IC Jegyrendelés: 06-40/494-949
VASI VOLÁN: 312-054
Kábeltévé, GERANT Kft, Szombathely, Söptei u. 30/a
Ügyfélszolgálat (ügyelet): 330-554
• MINDEN NAP: Hétfő- Péntek: 9-11 óráig
• Hétfőtő. 14-16.00
• Szerda: 16-18.00
Perenyei Polgármesteri Hivatal: 06/94 511-843, Ügyfélfogadási rend:
• Hétfő:
08.00 – 16.00
• Szerda:
08.00 – 16.00
• Péntek:
08.00 – 12.00
Sé község Önkormányzata: 94/540-535
Gencsapáti község Önkormányzata: 06/94 510-225
Biczó Barnabás polgármester fogadóórája: Kedd 16.00 – 18.00
Csire István falugazdász fogadóórája: minden páratlan hét keddjén 14.30-16.00, Tel: +36/20-454-2852, +36/70-372-6890
Dr. Németh Péter, ingyenes jogi tanácsadás: minden hónap utolsó csütörtökje, 30/986-8111
Perenyei Hírlevél – kiadja a Perenyei Polgármesteri Hivatal. Honlap: www.perenye.hu
A szerkesztőbizottság tagjai: Baumgartner András, Biczó Barnabás, Csire Istvánné, Csire Lenke, Dobozy Zoltán, Domján Tímea,
Imre Kálmánné, Imre Viktória, Pothárn László, Rétfalvi Balázs, Soós Tibor
Az újsággal kapcsolatos kérdéseket, írásokat, véleményeket a onk.perenye@gmail.hu vagy az iwiki@freemail.hu e-mail címekre,
vagy a Polgármesteri Hivatal postaládájába várjuk.
Egyházközség elérhetősége
Plébános: Molnár Szabolcs atya, Gencsapáti. Telefon:321-370, 06-30-35-46-863.
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Kórházi lelkész: Molnár Árpád Telefon: 06-30-61-95-474. A kórházban lévő betegeinkhez őt kell
hívni. A helyi plébános otthonaikban látja el a betegeket.
Egyházközség vezető: Csire Lenke, Perenye. Telefon: 330-249.
Karitászvezető: Csire Zsuzsanna, Perenye. Telefon: 330-218

