PERENYEI HÍRLEVÉL
12. évfolyam
12. szám
2013. április hó
A tartalomból:
Agro Infó (2. oldal)
Egyházközségi rovat
- Az új pápa első szavai a hívekhez,
Perenyei Egyházközség hírei (3-4. oldal)
Kulturális Örökségünk
- Emlékek a fűteleki kastélyról
(5-6. oldal)
Eleink eledelei (7. oldal)
Egészségünkre
- A csont, a fájdalmak és a törések
(8. oldal)
Aranyhíd Óvoda hírei (8-9. oldal)
Sportrovat (9-10. oldal)
Hogyan is történt?
-Bilics Istvánné köszöntése (10. oldal)
Programajánló (10-12. oldal)

A perenyei önkormányzat lapja
Megjelenik 235 példányban.

"Áprilisnak szárazsága, jó gazdának bosszúsága, Áprilisnak nedvessége, fáknak
termőképessége." „Szent György-napi dörgés, jó bortermés.”
"Május hűvössége, a gazdának üdvössége." „Sok bort hoz a három ác, Pongrác, Szervác,
Bonifác, ha felhőt egyiken sem látsz.”

PROGRAMAJÁNLÓ
2013. április 20. (szombat), 14:00-18:00 – PERENYEI GYERKŐCRUHA
VÁSÁR, Helyszín: Perenye Művelődési Ház
2013. április 25. (csütörtök), 19:00 – 20:30: ingyenes Zumba és
Funkcionális tréning óra Verával és Esztivel ☺
2013. április 30. (kedd) – 17:00-tól MÁJUSFA-ÁLLÍTÁS, helyszínek:
Szent Ágota templom → Művelődési Ház → Aranyhíd Óvoda → és ha végeztünk,
irány a Focipálya! ☺

Felhívás, hirdetés, apropó (12. oldal)
ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLET
- A Polgármester úr levele
- Lomtalanítás: 2013. április 23.
- Testületi ülések rövid összefoglalója
- Felhívás: Föld napja
- Szabadtéri égetés bejelentő lap
- Képes tájékoztató (TÁMOP pályázat)
(13-19. oldal)
Fontos címek és elérhetőségek
(20. oldal)

2013. április 30. – 20:00 órától FELTÁMADÁSI ÖRÖMTŰZ a perenyei
focipályán
2013. május 25. (szombat) – 15:00-tól: GYERMEKNAP ☺
Esőnap: május 26-a (vasárnap)
Helyszín: templom mögötti játszótér (ha az esőnapon is rossz az idő,
akkor Perenye Művelődési Ház)
2013. május 31. (péntek) – 18:00-tól: Májusfák kitáncolása, helyszín:
Szent Ágota templom → Művelődési Ház → Aranyhíd Óvoda

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!!!
Perenye Község Önkormányzata
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Agro Infó
Tisztelt Gazdálkodók!
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elektronikus felületén idén is 2013. április elejétől nyílik
meg a lehetőség a területalapú támogatási kérelmek (SAPS) beadására. A kérelem benyújtásának utolsó napja
május 15-e. A hiánypótlásra június 9-ig van lehetőség, napi 1 %-os támogatási összeg levonással. Az utóbbi
határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Az alábbiakban azokat a feltételeket sorolnám fel, amelyek az igénylés alapját képezik:
A támogatást csak az MVH-nál regisztrált gazdálkodók igényelhetik, minden ezzel kapcsolatos ügye intézésében
kérje falugazdásza segítségét. Az idei évben is új meghatalmazást kell készítenie technikai közreműködőjével
(aki a támogatást ügyfélkapun benyújtja). Ehhez szükség lesz a már jól ismert betű-szám kombinációból álló
jelszóra.
A minimális táblaméret továbbra is 0,25 ha. Emellett az ügyfél tárgyévi összes igénylésének el kell érnie
az 1 ha-t. Abban az esetben, ha a SAPS támogatásra benyújtott igényelt területek ellenőrzése alapján a SAPS
támogatható terület nem éri el az 1 hektárt, de tartalmaz minimálisan 0,31 hektár támogatható megállapított
szőlő- vagy gyümölcsültetvényt, a kérelem jogosult lehet a SAPS támogatásra.
Rendkívül fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a támogatás jogos igénylője továbbra is az a
személy, aki a földhivatali nyilvántartásban legkésőbb június 9-ei hatállyal bejegyzett földhasználó!
Családtag, egyéb személy nevén levő földre ne igényeljenek, mert ez szankciót von maga után. A földhasználat
ezen esetekben is az igénylő nevére legyen bejegyezve szívességi használat, haszonbérlet, vagy haszonkölcsön
formájában!
A családi gazdálkodók esetében csak a gazdálkodás vezetője (aki a nyilvántartásban a gazdaság „feje”)
igényelhet támogatást. Ezért a tagok tulajdonában levő, vagy az általuk bérelt területek földhasználatát is a
családi gazdaság vezetője nevére kell átíratni, mivel csak ő rendelkezhet földhasználattal!
Az idei évben szintén jelölni kell a kérelem beadása során (csak akik jóváhagyott MVH határozattal
rendelkeznek tavalyról) a „húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítás” támogatás iránti
igényt, valamint nyilatkozni kell arról, hogy idénre melyik kötelezettséget vállalja a három közül (képzésen való
részvétel, 10 %-os árbevétel beruházás, elismert élőmunka ráfordítás). Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy azon
szarvasmarhatartók, akik „főállású „őstermelőként tevékenykednek, és ez alapján fizetik a TB-t, vagy nem
„főállásúként” 600 ezer Ft-nál több bevételük volt, és ezen összeg után megfizették az Eho-t, azok az „elismert
élőmunka ráfordítás” kötelezettségnek eleget tesznek, így nekik célszerű ezt választani a beruházás, vagy
tanfolyam elvégzése helyett.
Ez évben is alkalom nyílik a mezőgazdasági biztosítás díjhoz nyújtott támogatás igénylése. Erre azon
termelők jogosultak, akik az egységes kérelemben bejelentett, szántóföldi kultúrák termelésére, valamint
ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában „A”, „B” vagy „C” típusú mezőgazdasági
biztosítási szerződést kötnek.
A tavalyi évtől a legalább 10 ha szántó után (vagy ennél több) támogatást igénylők, automatikusan
kötelezettjei lettek az agrárkár-enyhítési rendszerbe történő belépésnek. A területnagyság elérése esetén a
program automatikusan jelzi az érintettséget, és ki is kalkulálja a befizetendő tagsági díjat. A program kérni fogja
az előző évi összes megtermelt termény mennyiségét tonnában, növényenként. Ezen adatok birtokában keresse
a falugazdászt.
FIGYELEM, MÉRGEZIK A KUTYÁKAT !!!!!
Egy egészen más témában írnék még néhány sort.
Az elmúlt pár hétben több kutyatulajdonosnak okozott komoly anyagi kárt és lelki megrázkódtatást egy
egyelőre ismeretlen kilétű, embernek sem nevezhető aljas személy, aki a Szent-kút és a „cseresznyés út”
környékére (utak) mérgezett csalétket szór ki a kutyáknak. Személyesen is érintett vagyok a dologban, egy
kutyám nekem is elpusztult. Nem célszerű arra sétáltatni ebünket! Az ügyben a rendőrség is bevonásra került, ha
valaki érdemi információval rendelkezik, kérem, jelezze nekem!
Tisztelettel:

Baumgartner András
szerkesztő
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Egyházközségi rovat
Az új pápa első szavai a hívekhez
-Ferenc pápa a pápává választás után, 2013. március 13.„Testvéreim, jó estét!
Tudjátok, hogy a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon
Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik
végére mentek el érte, de itt vagyunk.
Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei
közösségnek megvan a püspöke: köszönöm! Először is
imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI.
Benedekért. Imádkozzunk érte együtt, hogy az Úr megáldja,
és a Szűzanya oltalmazza. (...) Most pedig induljunk el ezen
az úton: a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja
ez, azé a városé, amely a szeretetben minden egyházat
vezet. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig egymásért, kölcsönösen.
Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg.
A pápai szolgálat ünnepélyes megkezdésére március 19-én került sor. A szertartáson az 1054-es nagy
egyházszakadás óta először vett részt a konstantinápolyi pátriárka, I. Bartolomeosz.
Címere, jelmondata
Ferenc pápa címerét március 18-án tették közzé a Vatikán honlapján. A címerpajzs hasonló a korábbi bíborosi
címeréhez: kék alapon felül a jezsuita rend szimbóluma látható (sugárzó napkorongon 'IHS' Jézus-monogram,
fölötte kereszt, alatta Jézus keresztre feszítésére utaló háromszög), a pajzs alját baloldalon Szűz Máriát, az
Egyház anyját jelképező sárga (arany) nyolcágú csillag, jobboldalon pedig Szent Józsefet, az Egyház patrónusát
szimbolizáló nárdusvirág díszíti. A pajzs hátterében Szent Péter kulcsai keresztezik egymást, fölötte egy püspöki
süveg látható három vízszintes és egy függőleges arany csíkkal, melyek az egyházfő hatalmára utalnak. A
püspöki süveg az előző pápa, XVI. Benedek címeréből származik, míg a kulcsok II. János Pál
pápáéval egyeznek meg.
A címer alatt olvasható jelmondata is ugyanaz, mint bíboros korában. A latin nyelvű Miserando atque
eligendo idézet Szent Béda bencés szerzetes egyik szentbeszédéből való, melyben Máté apostol meghívását
magyarázza: "Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" magyarul:
"Jézus meglátott tehát egy vámszedőt, és mivel könyörületre méltónak és ezért kiválasztandónak látta, így szól
neki: kövess engem" (Mt 9,9). Ez a homília a pápa életére nagy hatással volt: 1953-ban szent Máté ünnepén
tizenhét éves korában érintette meg Isten kegyelme, amely meghívta a vallásos életre és elindította Loyolai Szent
Ignác nyomában.
Nézetei, személyisége
Erkölcsi kérdésekben konzervatív álláspontot képvisel: elutasítja például a terhesség-megszakítást,
a fogamzásgátlást, az azonos neműek házasságát, a halálbüntetést és az eutanáziát. Fellép a társadalmi
igazságtalanságok ellen, kiáll a szegények és az elesettek mellett. Bíborosként gyakran hangsúlyozta a
társadalmi befogadás fontosságát, közvetetten kritizálva a kormányokat, amelyek nem szentelnek elég figyelmet
a társadalom peremén élőkre. Közel áll a Comunione e Liberazione katolikus lelkiségi mozgalomhoz,
a felszabadítási teológiától viszont távolságot tart. Gesztusai, beszédei a Katakomba-paktum szellemiségét
tükrözik.
Intelligenciája, szerénysége és lelkipásztori munkája miatt tisztelet övezi, az egyház körüli botrányokban
érintetlen. Elemzők szerint alkalmas lehet a vatikáni bürokrácia megreformálására.
Egyszerű életmódot folytat. Érsekként sem tartott autót, ehelyett tömegközlekedéssel járt; ha Rómába kellett
utaznia, turistaosztályon repült. Szerény lakásban lakott az érsekség épületében; elődje bíborosi öltözetét
használta, de szívesebben járt egyszerű fekete öltözetben. Ez a szerénysége a pápává választása után is
megmutatkozott. Híveivel igen közvetlen, nyitott a spontán emberi kapcsolatokra, ezzel közelebb kerülve az
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emberekhez, ugyanakkor megnehezítve a testőrsége munkáját. Kedveli az operát és az irodalmat, érdekli
a labdarúgás és jól úszik. A spanyolon kívül olaszul, latinul, franciául, németül és angolul beszél.
Ferenc pápa húsvéti üzenete és Urbi et Orbi áldása a Szent Péter téren
A pápa mindenekelőtt húsvéti jókívánságait fejezte ki Róma városának és az egész világnak. "Szeretném, ha a
Krisztus feltámadásának üzenete minden otthonba, minden családhoz elérkezne, főleg oda, ahol a legtöbb a
szenvedés: a kórházakba, börtönökbe…" - mondta.
Arra a kérdésre, hogy "mit jelent Jézus feltámadása", azt válaszolta, "azt jelenti, hogy Isten szeretete
megváltoztathatja életünket, kivirágoztathatja a szívünkben levő sivatagot…"
Hozzátette: "mennyi sivatagon kell az embernek ma is átkelnie! Főleg az emberben rejlő sivatagon, amikor
hiányzik az Isten és a másik ember iránti szeretet, amikor hiányzik annak a tudata, hogy a teremtett világ őrizői
vagyunk.”
Az egyházfő húsvéti beszédének második része hagyományosan a békéről szólt: Ferenc pápa békét sürgetett a
Közel-Keleten, izraeliek és palesztinok között, "akik nehezen tudják megtalálni az egyetértés útját, hogy ők bátran
és egymás iránt nyitottan indítsák újra a tárgyalásokat a túl sok ideje tartó konfliktus beszüntetésére".
A békéért imádkozott Irakban, hogy "véglegesen szűnjön meg az erőszak", békéért a "szeretett" Szíriában "a
konfliktus által sebzett népéért és a számtalan menekültért, akik segítségre és vigaszra várnak… „mennyi
szenvedést kell még elviselniük, mielőtt politikai megoldás születne?"
Békét kért a véres konfliktusok színhelyén, Afrikában: Maliban, hogy "egységre és stabilitásra találjon",
Nigériában, ahol "sajnos nem szűnnek a számos ártatlan életét fenyegető merényletek, és ahol nem keveseket,
így gyerekeket is, terrorista csoportok tartanak túszként fogva", a Kongói Demokratikus Köztárságban és a
Közép-Afrikai Köztársaságban, ahol "sokaknak kell elhagyniuk otthonukat és még mindig félelemben élnek".
Békét Ázsiában, "főleg a Koreai-félszigeten, hogy küzdjék le az ellentéteket és érlelődjön meg a kiengesztelődés
megújult szelleme."
"Békét a egész világnak, melyet még annyira megoszt a könnyű vagyonszerzést keresők kapzsisága, melyet
megsebez az emberi életet és a családot fenyegető egoizmus. Az egoizmus vezeti az emberkereskedelmet is,
mely a huszonegyedik század legnagyobb méretű rabszolgatartása. Békét az egész világnak, melyet a
kábítószer-kereskedelem erőszaka szaggat és a természeti források káros kizsákmányolása!" - mondta a pápa.
Ferenc pápa első húsvét vasárnapját a Szent Péter tértől a majdnem az Angyalvárig álló hatalmas tömeg
követte.
A szentmise és a beszéd között a pápa nyitott autóval körbejárta a teret, ahol többek között egy beteg kisfiút vett
kézbe. Egy argentin hívő a Buenos Aires-i San Lorenzo labdarúgócsapat mezét adta neki.

Fontosabb Hírek a Perenyei Egyházközség életéről
A Képviselőtestület 2012-ben az orgona felújítását tűzte ki célul, mivel a szakértők véleménye alapján több
alkatrész avultsága, meghibásodása miatt feltétlenül szükségessé vált. Komolyabb felújítás több mint 70 éve volt.
A felújításra bekért árajánlatok szerint a várható költség 5-6 millió Ft között alakul. Az elmúlt évben az
egyházi adó megfizetése, a perselyadományok és néhány nagy összegű önzetlen adománynak
köszönhetően több mint másfél millió forint gyűlt össze erre a célra. Mindezért az egyházközség nevében
hálás köszönetet mondunk.
Ahhoz, hogy a felújítást mielőbb meg tudjuk valósítani pályázatot nyújtottunk be 2013. február 15-én. Bízunk
abban, hogy kedvező elbírálás esetén valamennyi támogatásban részesülünk. Továbbra is kérjük a hívek szíves
támogatását anyagi lehetőségeiktől függően, hiszen csak összefogással tudjuk célunkat megvalósítani.
Tájékoztatjuk az egyházközség híveit, hogy a 2013. évi egyházközségi hozzájárulás befizetésére
2013.április 14-én vasárnap délután 3 órától 5 óráig lesz lehetőség a Perenyei Plébánián (Béke utca 82.) A
hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem fél százaléka.
Tisztelettel:

Csire Lenke
egyházközségi világi elnök
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Kulturális örökségünk
Emlékek a fűteleki kastélyról
Perenye az újkor évszázadaiban a Batthyány
család rohonci uradalmához tartozott. Az 1848as forradalom vívmányainak köszönhetően
jelentősen megváltoztak községünk külterületén
is a birtokviszonyok, azonban az egykori
földesúrnak továbbra is jelentős birtokai
maradtak a falu határában, amelyek közül a
legfontosabb Fűtelek-major volt. A major
területén a 19. században a tulajdonosok egy kis,
egyemeletes
kastélyt
építettek,
amely
birtokigazgatási központként és a gazdatiszt
lakóhelyéül szolgált. A kastély alaprajza U-alakú
volt és tizenhárom szobát alakítottak ki benne.
Emeleti homlokzatán 6 ablak követte egymást,
középen pedig egy oszlopokkal és erkéllyel
díszített bejárat fogadta a vendégeket. A kastély mellé idővel számos gazdasági épület és cselédház épült. 1870
körül Batthyány Gusztáv belga bankján keresztül eladta a birtokot, és az országos címtárak adatai szerint 1895ben valamint 1910-ben Fischer Zsigmond birtokában volt a kastély a majorral együtt.
1912 körül a Parcellázó Bank Rt. vehette meg, ugyanis a bank 1912. június 2-ai dátummal részletes költségvetési
tervet készített a kastély valamint a cselédházak és a gazdasági épületek felújítására. A munkálatok iratai és a
tervrajzok a Vas megyei Levéltárban a Szombathelyi építési vállalkozók műszaki iratai között maradtak fenn.
Ezek közül egy felmérési rajz a cikk végén látható.
Az első világháború után, 1920-ban birtokosként Ambrózy Gyula királyi koronaőrt
említik meg. Az 1926-1931-es Országgyűlési Almanach szerint Ambrózy korábban a
Temesvári Parcellázó Bank elnöke volt, így lehet, hogy ő állt az 1912-es felújítások
mögött is. A trianoni béke következtében elveszítette azonban Temes vármegyében
lévő birtokát, amelyből az évek során mintagazdaságot hozott létre. Az országgyűlési
évkönyv szerint részben Fűteleken és Budapesten lakott ekkoriban. Ambrózy a
birtokot a gazdasági világválságot követően eladta, és 1930-ban a magyar állam
vette meg többszörös áron a birtokot. 1935-ben a Magyar Királyi Téli Gazdasági
Iskola kezelésében állt a major, amelyhez 214 katasztrális hold birtok tartozott egy
800 négyszögölös gyümölcsössel. Az iskola igazgatója Veniss Gyula volt. Az 1926ban alapított Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola azon fiatalok számára biztosított
képzést ősztől tavaszig, akik családjuk gazdasági munkáiban vettek részt. A fűteleki tangazdaság az oladi
Ernuszt-kastélyban lévő anyaintézményhez tartozott. Az 1945-ös földreform során az iskolának át kellett adnia
fűteleki tangazdaságát Perenye lakóinak, amiért az iskola kárpótlásul kisajátíthatta az oladi Szirmay-birtokot a
hozzá tartozó gazdasági épületekkel. A II. világháború alatt a fűteleki kastély megrongálódott, nyílászárói
eltűntek, és a lakatlan kastélyt 1952-ben lebontották. Anyagából építették fel a perenyei kultúrházat, a többi
épületet pedig Perenye és a környező falvak építkezéseihez használták fel.
Ezekről az évekről és Fűtelek későbbi sorsáról kérdeztem községünk egyik idős lakóját, Imre Kálmán
bácsit, azokról a dolgokról, amelyeket a levéltárakban hiába keresnénk. Milyenek is voltak az itt lakó
emberek, milyen élet is zajlott a fűteleki majorban:
Rég voltak már ezek a dolgok, és én csak a ’45 utáni évekre emlékszem. Gyerekként többször mentünk ki.
Emlékszem az istállósorra, a ma is meglévő magtárra, amellyel szemben volt az oroszlános kút, amiből inni
szoktunk, és az állatoknak is vizet adtunk. Ez az oroszlán most az óvoda udvarán van. A magtár mellett vezető út
végén volt egy halastó. Volt nagy gyümölcsös is. Megvoltak a cselédházak is, és többek között itt lakott akkoriban
az Imre, a Neválovics, Kovács, Horváth és Földesi család. A fűteleki majortól nem messze, a Hűvösvölgyben volt
egy másik major is, a Petri major, amely egy budapesti szobrász tulajdona volt. A major bejáratánál egy kis patak
volt, amelyen egy szép kis íves híd volt két szoborral díszítve. Itt is volt gyümölcsös, meg gabonatároló, de ami a
legérdekesebb, hogy a majorsági házban padlófűtés is volt, ami nagy dolog volt akkoriban. Édesapám amúgy
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dolgozott itt kertészként mielőtt még megnyitotta volna 1941-ben kisboltját. Tanult emberek is dolgoztak
akkoriban a kertészetben, mert sajnos nehéz volt munkát találni akkor is.
Hogy emlékeztek Ambrózy grófra a falu lakói?
Édesapám elbeszéléseiből tudom, hogy Ambózy grófról, aki a 20-as, 30-as években volt Fűteleken az uraság,
azt beszélték, hogy mindig panaszkodott a nagy szélre, ami gyakori volt Fűteleken, valamint a kavicsos, rossz
minőségű földre. Többször voltak kint érdeklődő grófok is, de végül a fűteleki szél elvette a kedvüket a
vásárlástól. Végül mégis el tudta adni a majort, és akkor került állami tulajdonba.
Iskolába, templomba hova jártak a fűtelekiek?
A háború előtt volt külön iskola kint, templomba 1937-ig a perenyeiekkel együtt Gencsre, aztán meg Perenyébe
jártak. A háború után megszűnt a majorsági iskola és bejártak hozzánk a gyerekek. Jóban voltunk velük. Én
együtt voltam elsőáldozó a Neválovics kislánnyal – jegyzi meg Kálmán bácsi felesége, Erzsi néni – aki a
padtársam is volt. Csendes plébános úrral le is vagyunk fényképezve együtt, és a kép is megvan a családi
albumban.
Milyen kapcsolat volt ezen kívül a fűtelekiekkel?
Édesapám mesélte azt is, hogy gyakran szekéren jöttek be a faluba vásárolni. Édesapám kisboltjában minden
megvolt, amire akkoriban szükség volt. Persze nem a mai viszonyokra kell gondolni. Minden sokkal egyszerűbb
volt, nem voltak ilyen nagyok az igények, no meg nagyon szerény körülmények is voltak. Élelmiszerekre
általában nem volt szükség, hiszen az megvolt a házaknál. A boltban cigarettát, lisztet, cukrot, cukorkákat,
petróleumot, gyufát, cérnát és egyéb olyan dolgokat lehetett kapni, amikhez a városban lehetett hozzájutni.
Édesapám biciklivel hozta az árukat Szombathelyről.
Hogyan közlekedtek akkoriban? Milyenek voltak az utak?
Főként gyalog, no meg szekérrel. Jó minőségű utak vezettek ki Fűtelekre, szépen le voltak kerekítve, a víz jól el
volt vezetve, az út felületét pedig kavicsborítás fedte. Könnyebben is lehetett vigyázni rájuk, mert nem voltak
traktorok, de így is nagy odafigyelést igényelt. Nagy eső után nem lehetett szekérrel ráhajtani, és kavicsburkolat
hibáit is ki kellett javítani, amihez a faluból is vittek anyagot. A Fűtelek előtt lévő nyárfás utat, Föhenyes útnak
nevezték, amihez a falusiak vittek követ. A közlekedésben a nagy havazások okoztak még problémát, de akkor
ez természetes volt, hozzászoktunk. Télen amúgy sem nagyon mozdultunk ki. Mikor nagy havazás volt, és az
utakat betemette a hó, a fűteleki, de a Gencsre vezető út takarításában is mindenkinek részt kellett vennie. A
hólapátolásra be voltak osztva az emberek, és ki volt írva a hirdetőtáblán, hogy kinek mikor kell mennie.
Hogy alakult aztán Fűtelek sorsa?
A téeszesítéskor, az 50-es években a Kossuth és a Lenin TSz része lett a major, és a forradalom után, a TSz
újjászervezésekor is az maradt. Az épületeket fokozatosan lebontották, a családok pedig vagy a faluba, vagy
Szombathelyre költöztek.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

Rétfalvi Balázs
szerkesztő
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Eleink eledelei
Mottó: „Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos!”
2013. április

Tisztelt Olvasóim!
Ahogy utazásaim során körül néztem kis hazánkban, azt láttam, hogy a lepényeknek inkább az alföldön van
keletjük, (tőlünk keletre is van!) mifelénk inkább a sajtos, sós sütemények és a krémes sütemények viszik el a
pálmát. Arra gondoltam, hogy becsempészek egy-két lepény receptet, jó lesz majd valamikor, mikor megsütjük
őket. Ha sikerül, akkor eldicsekszünk a faluba, ha nem, akkor meg megeszik a gyerekek, vagy az unokák. Hát
ezekhez a kísérletezésekhez kívánok Önöknek sok sikert, türelmet, és jó étvágyat.
Soós Tibor
A haspárt mb. elnöke.
VÖRÖSBOROS KUGLÓF
Hozzávalók: 25 deka vaj, 30 deka porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 5 tojás, 1 kávéskanál fahéj, liter vörösbor, 1
csomag sütőpor, 38 deka liszt, 15 deka darált dió, 15 deka darabokra szeletelt csokoládé.
A vajat, cukrot, vaníliás cukrot habosra keverjük, a tojásokat egyenként hozzákeverjük, majd hozzáadjuk a
fahéjat, a vörösbort, a diót és a csokoládét, a sütőporral elkevert lisztet. Zsírozott, morzsával meghintett
kuglófformába öntjük, közepes lángon készre sütjük. A kuglóf 2 nap múlva lesz igazán finom.
MEGGYES KELT LEPÉNY
Hozzávalók a tésztához: 60 deka finomliszt, 6 deka libazsír, 3 deka élesztő, 6 deka porcukor, csipet só, egy kis
langyos tej, 2 darab tojás sárgája
A töltelékhez: 1 kiló magozott meggy, 20 deka porcukor, őrölt szegfűszeg, fahéj, darált keksz.
A hozzávalókból könnyű, kalácstésztát dagasztunk. Megkelesztjük, lisztezett deszkán 2 részre osztjuk. Az egyik
felét kinyújtjuk, és egy mélyebb tepsibe tesszük. Megszórjuk darált keksszel, rárakjuk a meggytölteléket, és a
maradék kalácstésztából vékony rudakat sodrunk, és azzal berácsozzuk a tetejét. Tojássárgájával bekenjük a
tetejét, és középmeleg sütőben készre sütjük.
KAPROS-TÚRÓS LEPÉNY
Hozzávalók a tésztához: 25 deka liszt, 3 deka cukor, 1 tojás, 5 deka zsír vagy vaj, 2 deci tej, só, 3 deka élesztő.
A töltelékhez: 40 deka túró, 3 evőkanál cukor, 2 tojássárgája, 1 evőkanál búzadara, 1 csomag apróra vágott zöld
kapor.
Az élesztőt cukros tejben felfuttatjuk, és a hozzávalókból nem túl kemény tésztát készítünk. Langyos helyen
kétszeresére kelesztjük, ujjnyi vastagra nyújtjuk, és zsírral kikent tepsibe helyezzük. Amíg a tészta a tepsibe vagy
sütőlemezen kel, elkészítjük a tölteléket. A túrót áttörjük, elkeverjük a cukorral, a tojás sárgákkal, a darával, a
tojások felvert habjával, és hozzákeverjük az apróra vágott kaprot. A tölteléket a tészta tetejére tesszük, és
lassan sütjük. Mielőtt kivesszük a sütőből, megkenjük a következő keverékkel: 1 kanál tejföl, egy kanál cukor, 1
tojás sárgája. Utána még 3 percre a sütőbe tesszük, amitől a teteje szép arany barnára sül. Melegen tálaljuk.
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Egészségünkre
A CSONT, A FÁJDALOM ÉS A TÖRÉSEK
A fájdalom természetes biológiai jelzőrendszerünk, amely fontos szerepet tölt be életünkben. Jelzi a
szervezet károsodását, és segít az ártalmas ingerek elkerülésében. A legtöbb betegség ezért együtt jár
valamilyen fájdalommal, és nem kivétel ez alól a csontritkulás sem.
Elsőre talán meglepően hangzik, de, mivel a csont is élő, és folyamatosan megújuló szövet, a csontjaink is
fájhatnak. A csontritkulás kezdeti stádiumában még teljesen fájdalommentes, azonban megfelelő életmód és
kezelés hiányában, bizony idővel ez a kellemetlen érzés is megjelenik. Nem szabad engedni, hogy a betegség
felismerése csak akkor történjen meg, hanem egy bizonyos életkor után, vagy egy esetleges csonttörést
követően feltétlen érdemes szűrővizsgálatra, csontsűrűség mérésre menni.
A fájdalomra természetesen mindenki másképp reagál, és pozitív gondolkodással valóban enyhíthető, sőt, egyes
esetekben akár teljesen meg is szüntethető fájdalom, sokszor viszont csak az orvos, és az orvosság segíthet. A
fájdalomérzetet nem, csak az okát lehet megszüntetni, csillapítani viszont nagyon fontos, és nem csak a beteg
általános közérzetének javítása érdekében.
A csontritkulás súlyosbodásával a csontokban pici repedések, un. mikrotörések alakulnak ki, melyek akár a
gerincoszlopot alkotó csigolyák valamelyikének összeroppanásához is vezethet. Ez utóbbi igen erős fájdalommal
jár, de, a hátfájás egyébként is igen gyakori probléma. Különösen a betegség előrehaladtával válik mindennapos
kínná a gerinc alsó részét, a csípő tájékát tartósan érő fájdalom, amelynek okozója lehet a csontritkulás is. A
fájós testrész terhelésének csökkentésére önkéntelenül megváltozik a testtartás és egyes mozdulatok
végrehajtása. Mindezzel egész testünk súlypontja eltolódik, megzavarva a szervezet egyensúlyát.
Nem nehéz belátni, hogy a stabilitás romlásával gyakoribbá válnak az esések, következésképpen a törések is,
ami nem csupán kellemetlen, fekvéssel töltött heteket, sőt, hónapokat jelent a csontritkulásos beteg életében, de,
egyéb komoly következményekkel is járhat. Kimutatták például, hogy a csípőtáji töréssel kórházba került idős
emberek 15%-a 1 éven belül meghal. Nagyon fontos tehát, hogy megelőzzük a töréseket! Alapvető, hogy a
lehetőségekhez képest csökkentsük a baleseti lehetőségeket, így érdemes körülnézni a lakásban és számba
venni azokat a dolgokat, amibe például elbotolhat a láb. Sokat segíthet egy jó szemüveg, és egy megfelelő pár
cipő. De, ha szükséges, nem kell szégyellni a bot használatát sem. A fájdalom megfelelő csillapításával is
csökkenthetjük az elesések számát, de, vigyázni kell a gyógyszerek, és betegségek okozta egyensúlyzavarra is.
A fájdalomcsillapítók kínálata bőséges, azonban érdemes végig gondolni, hogy mit alkalmazzunk. A csontritkulás
kezelésében például a csonttömeg-vesztés megakadályozására alkalmazott orr spray egyben fájdalomcsillapító
hatással is bír, ezzel is csökkentve a törések bekövetkezésének valószínűségét.

Soós Tibor
edukátor

Aranyhíd Óvoda
Az Aranyhíd Óvoda hírei
Elkészült az óvodában a számítógépszoba. Ennek kialakításában a szülői munkaközösség tagjai társadalmi
munkájukkal segítettek, amit hálásan megköszönünk: Varga Zsoltnak, Pethő Attilának. Köszönet külön is Falusi
Tibor vállalkozónak, a ki a világítási technikák és egyéb villannyal kapcsolatos eszközök kivitelezésével járult
hozzá a szoba kialakításához. A számítógépet és az ahhoz tartozó eszközöket köszönjük az önkormányzatnak.
Óvodánk épületébe bevezettük a vezetékes csengőt, így az ajtókat zárni tudjuk, miután megérkeztek a
gyermekek szüleikkel. Nem kell tartani attól, hogy bárki idegen bejön az óvoda területére, vagy az épületbe.
Ezt biztonsági szempontból fontosnak tartottuk. Az elektromos csengő kivitelezését is Falusi Tibornak
köszönjük, mind az anyag költséget, mind pedig a munkadíj költségét.
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Óvári Andor vállalkozónak köszönet a csoportszoba elkészített fiókos és polcos szekrényeiért, amelybe a
gyermekek rajzait és egyéb eszközöket el tudjuk helyezni, és a gyermekek maguk is hozzáférhetnek a saját
polcaikhoz, szekrényeikhez.
Az SZM bál és a Farsangi délután sikerének köszönhetően a bevétel egy részéből új udvari játékokat
vásárolunk óvodánk gyermekeinek.
További híreink:
- Bábszínház: 2013. április 10. (szerda)
- A középsős és nagy csoportos óvodásaink szüleinek nyílt napot tartunk az óvodában:
2013. április 26. (péntek) Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
- 2013. május 9. (csütörtök) úszótanfolyam indul az óvodában. Az úszó tanfolyam 10 alkalomból áll, ami
8.000,-Ft, amelyet két részletben lehet befizetni.
Kérjük azokat a szülőket, hogy akik szeretnék úszótanfolyamra járatni gyermekeiket, jelezzék igényüket az óvó
néniknél az óvodában.
Csire Istvánné
óvodavezető

Sportrovat
Tisztelt Sportrajongók!
Először is szeretnék mindenkit köszönteni a sportvilág tavaszi szezonjában, ami már naptárilag is
tavasz, de sajnos az időjárás még nem kegyes hozzánk és szabadtéri sportbarátainkhoz!
Tekés fiúinkat sem a szél, sem az eső nem befolyásolja, és teljesítményük felfelé ível:
Forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló
16. forduló
17. forduló
18. forduló
19. forduló
20. forduló
21. forduló

Mérkőzés
Perenye TK - Zalaszentgróti TK
5:3
Perenye TK - Csákánydoroszló
KSE 5:3
Halogy SE Felsőmarác Boldizsár
TR - Perenye TK 4:4

Pontszerzők
Krancz Rajmund 456,Lóránth Jenő 451,Trieber Ferenc
442
Krancz Rajmund 512!!!!!! ,Lóránt Jenő 439,
Kercselics Tamás 434

Perenye TK - Himfa SE
Felsőmarác Boldizsár Tranz 7:1
Néró TC Nárai és Szabadidő SK Perenye TK 6:2

Krancz Rajmund 464, Jáger István 428, Kercselics
Tamás 453, Trieber Ferenc 448, Németh Károly 404
Krancz Rajmund 430, Jáger István 408

Perenye TK - Olajmunkás SE
Gellénháza 7:1
Lenti-Termál TK - Perenye TK 7:1
Perenye TK - Teke Klub Tanakajd
6:2
Perenye TK - Zalakaros és
Térsége SE 6:2

Treiber Ferenc 437, Kercselics Tamás 441, Jáger
István 391, Guttmann József 440, Németh Károly 420
Kercselics Tamás 427
Treiber Ferenc 463, Krancz Károly 427, Németh Károly
412, Krancz Rajmund 477
Treiber Ferenc 432, Nika Norbert 459, Jáger István
430, Krancz Rajmund 476

Krancz Rajmund 481, Lóránt Jenő 464,

A fiúknak az elmúlt 9 fordulóban csupán két vereségük volt, a többi mérkőzésen kiemelt teljesítményt nyújtva,
sorra nyerték a fordulókat. Becsúszott ugyan egy döntetlen eredmény, de az egy pontnak is mindig örülni kell,
hisz a végelszámolásban minden számít. Jelenleg a hatodik helyet birtokolják, és még öt forduló hátra van a
szezonból! HAJRÁ PERENYE!
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A focicsapatunkról, még sajnos nem tudok új hírekkel szolgálni, ami biztos, hogy 13 mérkőzés után jelenleg a 3.
helyen állnak, 9 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel! Mindet bele a tavaszi szezonba! Mi reméljük,
hogy mielőbb alkalmassá válik az időjárás is a játékra!
Minden kedves sportolónak sikerekben gazdag tavaszi szezont kívánok!!
Üdvözlettel:

Domján Tímea
szerkesztő

Hogyan is történt?
Bilics Istvánné köszöntése
2013. március 21-én ünnepelte 90. születésnapját Bilics Istvánné Tercsi
néni.
E jeles alkalomból köszöntötte Perenye legidősebb hölgyét a község
polgármestere, Biczó Barnabás és alpolgármestere, Imre Viktória.
Még nagyon sok, erőben és egészségben eltöltött esztendőt kívántak Tercsi
néninek Perenye Község Önkormányzata, és minden lakója nevében!!
„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
és a szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!
Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon!
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen!”

Programajánló
2013. április 20. (szombat), 14:00-18:00 – Perenyei Gyerkőcruha vásár
Kedves perenyei Anyukák!
- Gondot okoz számotokra a kinőtt, megunt, gyermekruhák tárolása?
- Vannak olyan feleslegessé vált gyerkőcruháitok, melyeket nem tudtok már tovább ajándékozni, kidobni
pedig nincs szívetek?
- Szeretnétek a felesleges, de még igényes gyermekruhákat eladni és helyettük újakat vásárolni?
Akkor itt a jó lehetőség! 2013. 04. 20-án, szombaton 14-18 óráig Gyerekruha-vásárt szervezünk a perenyei
Művelődési Házban
Amit fontos tudnotok:
- Olyan tiszta és igényes ruhákat kínáljatok eladásra, amelyeket saját magatok is szívesen vennétek meg
másoktól!
- Csak gyerekruhákat hozzatok, a bébi-mérettől egészen 164-es méretig!
- A cél ne az legyen, hogy minél drágábban adjatok túl a ruhákon, hanem az, hogy minél több ruhát
eladjatok! Épp ezért javasoljuk, hogy lehetőleg pár száz forintért váltsanak gazdát a ruhák.
- Ügyeljetek arra, hogy a közelgő tavaszi és nyári szezonban viselhető ruhákat hozzatok, mert azokat
nagyobb eséllyel tudjátok eladni!
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Amit mi biztosítunk:
- kulturált helyet a művelődési házban
- minden résztvevőnek külön asztalt, ahol kényelmesen árulhat
- mindennemű bíztatást, támogatást, segítséget ☺
A vásárra árulni bárki jelentkezhet, aki nem sajnál a részvételért 300 Ft-ot áldozni, hogy ezzel segítse a
szervezést, kivitelezést!
A vásár szórólapját megtalálhatjátok a község saját Facebook-oldalán: a Perenye Község portálon
Jelentkezni névvel és telefonos elérhetőséggel lehet 2013. április 15-ig a következő email-címen:
gyerkocruha.perenye@gmail.com, illetve a következő telefonszámokon:
Varga Gabriella; Tel: 30/452-8732
Vargáné Geröly Mónika; Tel: 30/387-9077
A vásáron előre láthatóan 20 helyet tudunk biztosítani, jelentkezzetek mihamarabb!
Ha bármi kérdésetek van vagy bíztatás kell, elérhetőségeinken keressetek minket!

Gabi és Móni

2013. április 25. (csütörtök), 19:00 – 20:30
2013. április 25-én szeretnénk egy kicsit megmozgatni Titeket! ☺
Gyertek el a perenyei Művelődési Házba és vegyetek részt egy ingyenes próbaórán, ahol a következő
óratípusokkal ismerkedhettek meg:
• Funkcionális tréning - Esztivel:
A funkcionális edzés a testet egészként kezeli. Nem külön izomcsoportokra fókuszál, hanem összetettebb
gyakorlatokkal egyszerre mindig több izomcsoportot dolgoztat meg. Az edzés összetett, szépen formálja az
egész testet, és a kondícióra is jó hatással van.
• Zumba®- Verával:
Ha bulizva szeretnél edzeni, szeretnél egy kicsit kikapcsolódni és közben formába hozni magad, a Zumba®-t
Neked találták ki. Gyere, és próbáld ki!
Időpont: 2013. április 25. 19.00-20.30
Helyszín: Perenye Művelődési Ház

2013. április 30. – 17:00 Májusfa-állítás, majd 20:00 órától Feltámadási Örömtűz
Április 30-án, kedd délután 17 órától szeretnénk invitálni Mindenkit – elsősorban az rutinos, erős fiúkat, férfiakat
és a perenyei lányokat - egy igazán közösség építő, erőpróbáló rendezvényre. Ekkor kerülne sor a már
hagyománynak számító Májusfák felállítására. A helyszínek a megszokott sorrendben alakulnának: Szent Ágota
templom → Művelődési Ház → Aranyhíd Óvoda, → és ha végeztünk, irány a Focipálya! ☺
20:00-kor a perenyei focipályán kerülne meggyújtásra– a rossz időjárás miatt elhalasztott – FELTÁMADÁSI
ÖRÖMTŰZ!
A rendezvény – a Májusfák felállításának örömére is igazi felüdülést nyújthat testnek, léleknek! ☺
Szeretettel várunk mindenkit egy kis kikapcsolódásra, beszélgetésre, szalonnasütésre a közös tábortűz köré!
A helyi fiatalok gitáros műsorukkal a jó hangulatról gondoskodnak, mi pedig vízről, üdítőről és házi zsíros
kenyérről.
Szeretnénk megkérni a háziasszonyokat és boros gazdákat, hogy e vidám hangulatú „batyus” összejövetelre –
amennyiben lehetőségük engedi – egy kevés házi süteményt, bort hozzanak. Köszönjük ezeket előre is!
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2013. május 25. (szombat) – 15:00-tól: GYERMEKNAP, Esőnap: május 26-a (vasárnap)
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Perenyei Gyermeknap. Helyszín: a templom mögötti
Játszótér.
A játékos vetélkedők, erőpróbák zavartalan lebonyolítása és a gyermekek védelme érdekében a templomtól a
felső buszmegállóig terjedő útszakaszt 15:00 – 18:00 óra között lezárjuk.
Figyelem! Rossz idő, eső esetén szombatról vasárnapra tennénk át a rendezvényt. Bízunk benne, hogy erre nem
lesz szükség! Ha vasárnap sem javulna az időjárás, akkor a Művelődési Házban várunk mindenkit!!!

2013. május 31. (péntek) – 18:00-tól: Májusfák kitáncolása
Szeretettel várunk, hívunk Mindenkit – főként az abban már jártas fiúkat, férfiakat - a Májusfák kitáncolására. A
fák kiemelésének sorrendje a következők szerint alakul: Szent Ágota templom → Művelődési Ház → Aranyhíd
Óvoda. Végezetül Mindazok, akik kivették részüket a „kemény munkában”, szeretettel várjuk egy üdítőre, italra.

Felhívás, hirdetés, apropó
Tisztelettel felhívjuk a busszal
közlekedő lakosság figyelmét, hogy
tartsák
be
A
nemdohányzók
védelméről
szóló
törvény
rendelkezéseit, amely előírja, hogy a
buszmegállók öt méteres körzetében a nemdohányzókra
való tekintettel tilos a dohányzás. Felfestés hiányában,
Perenyében a buszmegállót jelző táblák ötméteres
sugarú körzetére vonatkozik a tilalom.
Jonagored és Jonagold fajtájú
alma eladó. Ára: 120,-Ft / kg.
Árusítás helye:
9722 Perenye,
Kossuth utca 7. szám.

Csire Lenke - termelő

Érdeklődni és megrendelni: a
06-20-355-7631 telefonszámon.

ASSZONYTORNA - Perenye, Művelődési Ház: minden HÉTFŐ 18:30
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.
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Önkormányzati Melléklet
A Polgármester Úr levele

A sor végén…
Akik már kerültek egy menetoszlop vagy gyalogos zarándoklat, kirándulás során a sor végére, azt
gondolom, megerősítik azon tapasztalatomat, hogy a hátul lévőknek nehezebb az iram tartása, több energiát kell
mozgósítani, ha nem akarnak lemaradni.
Tisztelt Perenyei Lakosság! Falunk polgármestereként szeretném megosztani Önökkel településünk
jelenlegi helyzetét, ami az új Önkormányzati Törvény és az új strukturális rendszernek köszönhetően a „sor
végére sodorta” a magyarországi falvak többségét, sajnos Perenyét is.
Az idei költségvetés tervezésénél a polgármesterek és képviselők rádöbbentek, mit is jelent a
gyakorlatban a tavaly még tökéletes megoldásként hirdetett feladatfinanszírozás. A feladatfinanszírozás
bevezetésekor az volt az ígéret (az új Önkormányzati Törvény is ezt sugallta), hogy lesz elég forrás az összes
államtól ránk ruházott kötelező feladat ellátásához. Sajnos nem így lett, jóval több pénzt vonnak el központilag az
önkormányzatoktól, mint amennyit az átvett feladatok: általános iskolák és bizonyos jegyzői hatáskörök
(közgyógy-ellátás, alanyi szociális segélyformák) állami átvétele indokolna.
Számítások szerint mintegy 150 milliárd forint hiányzik az önkormányzati rendszerből, annak
következtében, hogy az átvett feladatoknál több pénzt vontak el a településektől. A helyhatóságoknak 2010-ben
még 1164 milliárd forint jutott a büdzséből, nagyjából ennyit kaptak az ország települései 2011-ben is. Tavaly
már 130 milliárddal kisebb összeg érkezett a számlákra, idén drámai mértéket ölt a megszorítás, már csak 647
milliárdot szán az állam az önkormányzatoknak.
Lássuk, hogy néz ki ez a mi esetünkben. A 2012. évi költségvetésünket 54 millió 720 ezer forint
bevételi-kiadási előirányzattal fogadta el a testület, a 2012 év végi költségvetési főösszeg 69 millió 33 ezer forint
volt. (Ez az összeg tartalmazza a 6 millió 685 ezer forint ÖNHIKI központi állami támogatást is.) Az összes
teljesített kiadási főösszeg 61 millió 401 ezer forint volt, ebből az Aranyhíd Óvoda teljesített összes
kiadása 14 millió 236 ezer forintban realizálódott.
A 2013. évi költségvetés bevételi-kiadási főösszege 46 millió 989 ezer forintra csökkent. Ebből az
önkormányzat költségvetése 33millió 149 ezer forint, az óvodáé 13 millió 840 ezer forint. A számokból
kiderül, hogy bár az óvoda központi támogatása az idei évben végre közelíti a kívánt mértéket és nagyrészt
fedezetet nyújt az óvoda költségeire, mégis a tavalyi tényleges kiadási főösszeghez mérten mintegy 15 millió
forinttal csökkent településünk pénzkerete.
Az elégtelen finanszírozás problémáját alapvetően a SZJA helyben maradó 8 %-ának és a
gépjárműadó 60%-ának elvétele okozza, mert a lakosság és a helyi vállalkozások korlátozott teherbíró
képessége miatt Perenyének nincs lehetősége helyi adókból pótolni a kiesett összeget. Nyilvánvalóvá vált, hogy
a jelentős saját bevétellel nem rendelkező települések képtelenek az idei költségvetést hiány nélkül tervezni. Fájó
pont, hogy a felelős gazdálkodás ellenére vagy épp miatta az adósság konszolidációból is kimaradtunk,
mivel nem vettünk fel banki hitelt, az új feltételek mellett lehetetlennek tűnik kijönni a rendelkezésünkre álló
forrásokból.
És jött a feketeleves, mondhatnám az i-re a pont, az Önkormányzati Törvény kimondja, hogy
település tervezett hiánnyal nem fogadhatja el költségvetését, ha ezt mégis megtenné felfüggeszthetővé
válik az állami támogatások folyósítása!
Bár Perenye idei költségvetésében is ott a tényleges 4 millió 407 ezer forintos hiány, a jogszabályok
maradéktalan betartása érdekében ezt mínuszos előjellel a költségvetési rendeletünkben nem lehetett leírni. A
számok nyelvén nem volt lehetőség a hiány kifejezésére, így a költségvetési rendelet szöveges részében történt
meg a felettes állami szervek felé (Államkincstár, Kormányhivatal) a probléma jelzése, miszerint az
önkormányzat „a kötelező működési feladatok ellátásához államháztartáson belülről működési célú
finanszírozási pénzügyi műveletet hajt végre”, vagyis a hiányt államháztartáson belüli finanszírozási bevétellel
kívánjuk kipótolni. Problémánk nem egyedi, több száz település érintett a hiány rendezésében, ellenkező esetben
a kötelező feladat ellátási rendszer lehetetlenülhet el, akár már ez év folyamán! Perenye esetében példaként
hozhatom a településüzemeltetés feladatkörét, az állami feladat alapú finanszírozás nem nyújt fedezetet a leg
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alapvetőbb tevékenységek ellátására sem. A közvilágítás fenntartási költségeinek mindössze 60 %-át
biztosítja, a köztemető fenntartására 2000 főig minden település, függetlenül temetőinek számától 100 ezer
forintot kap évente. A belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat támogatására csak a közvetlen élet és
vagyonbiztonságot veszélyeztető munkálatokra biztosít forrást, összesen 700 ezer forint/év összegben.
Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok jogcímen járó támogatás összességében sem elegendő a
településfejlesztési, rendezési feladatokra, sőt ilyen célra meg is tiltja ezek felhasználását. A forrás oldal teljes
hiánya mellett kell/kellene helytállni az önkormányzatoknak a vízgazdálkodási, vízkár elhárítási, polgári
védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában is. Mint már említettem a köznevelés terén helyben
maradó feladatként az óvodák ellátására biztosított 2013-as támogatás a bérek fedezetére és rendkívül
takarékos üzemeltetésre nyújt forrást. A közös önkormányzati hivatal végleges támogatási összegére, a
finanszírozás módjára 2013. május 1. határidővel tett ígéretet a szaktárca, így arról nem szeretnék még
érdemben nyilatkozni.
A jelenlegi finanszírozási rendszer azzal, hogy kizárólag a kötelező feladatok ellátására fókuszál, a
szabadon felhasználható források elvonásával (lásd helyi adók) sajnos felszámolja a települések motorjának
számító helyi kezdeményezéseket, azt a felhajtóerőt, amit a civil mozgalmak: kulturális és sportegyesületek
jelentenek, a helyi közösségi élet fenntartásában és településműködtetésben. Szerintem az új rendszernek ez az
egyik legnagyobb hibája, az anyagi összeomlás szélére sodort, magára hagyott kistelepülések, legfontosabb
értékeiket veszítik el civil szervezeteik működésének ellehetetlenítésével. Egyik polgármester kollégámat idézve
„a település lelkét kellene eltemetni, hogy gazdaságilag életben maradhassunk”!
A költségvetés tervezése körüli bonyodalmak megpróbáltatásán túl lépve, engem sokkal jobban lesújtott
a „sor végén állónak” azon tapasztalása, hogy az állam tulajdonát képező, többségében központi
költségvetésből gazdálkodó, állami kezelő és fenntartó cégek helyett vagyunk kénytelenek állami
feladatokat átvállalva súlyos problémákat megoldani.
A teljesség igénye nélkül :
- hóhelyzetben elvégzendő feladatok (közútkezelői útszakasz/felső buszmegállótól a gencsi bekötőút
„bolettáig” terjedő szakasza/ akadály és csúszásmentesítése. Megjegyzem polgármesteri és alpolgármesteri
telefonok ellenére sem sikerült a közútkezelőnek az ősz folyamán a hófogókat elhelyezni a „hosszú úton”.
- csatornaüzemeltetési feladatok: A Vasivíz Zrt. elhatárolja
magát a Jókai és Petőfi S. utcai csatorna nyomvonal
megsüllyedésének problémájától, azzal az indokkal, hogy
kivitelezési hiba történt. Így időlegesen, a vita rendezéséig
kénytelenek vagyunk helyreállítási feladatként a veszélyesen
megsüllyedt részeket feltölteni.
- árvízvédelmi munkálatok: Állami tulajdonban lévő Mocsvárpatak fenntartója helyett (Örségi Vízrendezési és Talajvéd. T.)
2013. február 26-án a Bárka és Ifjúság utca védelmében két
bérelt munkagéppel, jégdugó mentesítési feladatokat kellett
ellátni.
- Kossuth L. utca „fogadalmi kereszt” körüli útszakaszának megcsúszás elleni védelme. A szintén állami
tulajdonban lévő Vízállós-patak (fenntartó: Őrségi Vízrend. és T.V.T.) medrében kb. 50 m hosszan támfalat
kellene építeni az önkormányzati út védelme érdekében. A több millió forintos beruházáshoz ez ideig
érdemi segítséget még senki sem nyújtott. Az állami vízfolyás fenntartójával (akinek szintén nincs forrása a
beruházáshoz) közösen megírt levelünkkel közvetlenül a Belügyminiszter Úrtól kérünk segítséget.
Bár az időjárás szeszélyének következtében kialakult hó és árvíz helyzetek kárenyhítésére és a plusz kiadások
fedezetére a jogszabályok szerint van megoldás, az úgynevezett vis maior keret igénylése. A téli hóvihar
tapasztalatai alapján bátran kijelentem, verje fejét a falba az, aki erre a lépésre szánja el magát.
Önkormányzatunknak eddig az összesen 70 ezer forint Vis Maior igénylés ügyintézése során át kellett élnünk két
teljes napos ellenőrzést a Katasztrófavédelem és Kormányhivatal részéről. Most több héttel az események után,
a hivatal több napi „papírgyártó” lefoglalása és utasítások tömkelegének teljesítése után ismét több oldalas
hiánypótlás érkezett, most éppen az Államkincstártól. Sem időben sem anyagilag nem volt kifizetődő tovább
foglalkozni a dologgal, így egy „szép köszönő levél” kíséretében visszavontam az igényünket. Megjegyzem, így
tett szinte valamennyi érintett polgármester kollégám is.
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Végére hagytam az Országos és Megyei Katasztrófavédelem ténykedését. A szerkezet átalakításon
átment, tűzoltósággal összevont polgári védelmi szervezet, ahogy megtapasztalta az ország március 15-én is,
közel sem áll a helyzet magaslatán. Azon kívül, hogy szinte hetente kérnek be önkormányzati hivataloktól is időt
rabló, „veszélyfelmérő” statisztikákat, a gyakorlati munkában nem igazán érezzük segítő ténykedésüket. A helyi
védelmi bizottság vezetőjeként még homokzsákokat sem igényelhettem, mert zárolva van a készlet, csak
káresemény bekövetkezésénél válok jogosulttá.
Hab a tortán a szabadterületű tüzek gyújtási tilalmára vonatkozó közleményük, ami megye szerte
felháborodást keltett a falun élő, gazdálkodó lakosság körében.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának, Dr. Takács Árpád ezredes Úrnak
címzett, a Kossuth utcai útcsúszással kapcsolatos veszélyfeltáró, segítségkérő hivatalos levelemre, csak
többszöri felszólítás után kaptam írásos választ. Igaz akkor sem volt benne köszönet, az Igazgató Úr kioktatott az
önkormányzati utakkal kapcsolatos teendőimre, de segítséget sem anyagilag sem erkölcsileg nem kaptam
tőle, a segítő szándék jelét sem bírtam felfedezni válaszában. Természetesen a Megyei Katasztrófavédelem
vezetőjének hozzáállásáról, az állami tulajdont érintő, saját erőnket meghaladó problémánkról a
Belügyminiszter Urat részletesen tájékoztatni fogom.
Tisztelt Perenyeiek! Így telnek az év első hónapjai nálunk, a hivatalban. A gödöllői MÖSZ konferencián
Dr. Berczik Ábel az NGM főosztályvezetője beismerte, hogy folyamatosan jönnek elő az új önkormányzati
rendszer hibái, amiket összegyűjtenek és igyekeznek teljes mértékben korrigálni. Ezek a korrekciók azonban
majd csak a 2014-es költségvetésben jelennek meg.
Meggyőződésem, hogy a helyi önkormányzatoknak (polgármester, testület) csak akkor van létjogosultsága, ha
van a kezükben akkora gazdasági és döntési szabadság, amivel jól sáfárkodva településük fejlesztését és
jövőjét tudják biztosítani. Most még nem látni tisztán, hogy a jelenleg még gyenge lábakon álló járási rendszer
megerősítésével párhuzamosan nem központi törekvés-e a helyi önkormányzatok ellehetetlenítése. Majd
meglátjuk…, sajnos a „sor végén” mi látjuk meg utoljára. Mindenesetre a Szombathelyi Járási Hivatal
településünkön is jelen lesz, március végétől, hetente hétfőnként 8-9 óráig járási ügysegéd várja
hivatalunkban ügyfeleit.
Perenye község polgármestereként azon munkálkodok, hogy a falu, ha kis lépésekkel is, de fejlődni,
megújulni tudjon. Akár az „államháztartáson belüli finanszírozási, pénzügyi művelet terhére” is a 2013-as évben
is történni fognak innovációs lépések. Napirenden van a Bárka utca és/vagy temető út burkolatának megoldása,
utcanév táblák cseréje és több apró fejlesztési elképzelés. Sajnos csodákat reálisan, csak a szélerőmű park
beruházás megkezdésétől tudok ígérni. A saját bevétel megteremtésének erről a már 8 éve húzódó lehetőségéről
hosszú idő után ez év márciusában pozitív híreket hallottam, de konkrétumról, hivatalos bejelentésről most sem
tudok beszámolni. Az anyagiakon messze túlmutatóan, most is, mint mindig a legfontosabbnak a település
lakóinak összefogását, a példás közösségi életet tartom. Természetesen szívesen várom az építő kritikát
(első lépésként a hivatalban, nem a megyei hírlap oldalán), a közös és egyedi gondjaink orvoslására szolgáló
ötleteket, a forrásteremtő gondolatokat és „alulról jövő” kezdeményezéseket. Kérem a hamarosan elkészülő,
új honlapunkat is kísérjék figyelemmel.
Szeretném megköszönni a 2013. január 1-től már négy települést azonos létszámmal kiszolgáló Közös
Önkormányzati Hivatalnak, s minden dolgozójának, azt az erőn felüli teljesítményét, ami biztosítani tudja a
lakosság és testületek maradéktalan kiszolgálását. A kormánytagok közül kiemelten szeretném megköszönni
Hende Csaba Miniszter Úrnak a településünknek nyújtott hathatós, kézzel fogható segítséget, amit az
önkormányzati-hivatali szerkezet átalakításkor kaptunk tőle.
Mindnyájunknak jó egészséget, erős hitet és sok erőt kívánok ahhoz, hogy mindennapi
problémáinkkal sikeresen tudjuk felvenni a harcot! Legyen erőnk összefogva, egymást segítve a sor
végéről felküzdeni magunkat az elsők közé.
Tisztelettel:
Biczó Barnabás
Polgármester
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LOMTALANÍTÁS
T is z tet P eren y ei L ak o s o k !
A minden évben esedékes lomtalanítási akciónk idén a következők szerint kerül lebonyolításra:
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, hogy a vas- és egyéb fémhulladékokat 2013. április 19-én
(péntek) 16:00-ig készítsék a kapujuk mögé – könnyen megközelíthető helyre, hogy azt a Perenyei
Sportegyesület (a perenyei foci csapat tagjai) összegyűjthessék, ezzel elkerülve annak széthordását, illetéktelen
kezekbe kerülését. A gyűjtésből befolyó összeget a Perenyei Sportegyesület támogatására fordítjuk. Akinél fém
hulladék van, kérjük, hogy az alábbi telefonszámon jelentse be: 06-94 321-411
2013. április 19-én (péntek) és 2013. április 20-án (szombat) elektromos hulladékgyűjtést szervezünk 8:0018:00 óráig a Béke út 39. szám alatti műhelyudvarban (posta mellett). Kérjük ezeket leadni Szőke Krisztián
falugondnoknál. Akinek a nagyméretű elektromos berendezés szállítása gondot okoz, kérjük legkésőbb 2013.
április 18-án (csütörtök) 10:00 óráig a 06-94 511-843-as telefonszámon jelezze.
2013. április 23-án (kedd) kerül sor az általános lomtalanításra. Kérjük, hogy a hulladékot 8:00-ig
szíveskedjenek kirakni a házak elé!!!
Kerti hulladékot, nyesedéket (zöld hulladékot), állati tetemet, trágyát, bontásból származó autóalkatrészt (kárpitot,
szélvédőt, lökhárítót, stb.), építési törmeléket (mosdókagyló, csempe, stb.), lapátos hulladékot, veszélyes
hulladékot (permetezőszer göngyöleg, maradék festék, festékes göngyöleg, gumiabroncs, akkumulátor, neoncső,
hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg, stb.), bontott elektronikai hulladék (selejtes
hűtő, televízió, háztartási gép) kihelyezni tilos!!!
A lomtalanítást a Szova Zrt. munkatársai végzik, amely a lakosság számára ingyenes!
Biczó Barnabás
Polgármester

TESTÜLETI ÜLÉSEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA
Képviselő testületi ülés, Perenye, 2013. február 19.
Perenye Község Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el, majd tárgyalta - nyílt ülés keretében:
1. Tájékoztató az előző ülés óta tett intézkedésekről és a jelentősebb eseményekről
− Biczó Barnabás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a januárban kialakult rendkívüli hó
helyzet miatt Vis Maior pályázat benyújtására került sor.
− Tájékoztatja a testületet, hogy a Petőfi Sándor utcában a csatorna nyomvonalán az útburkolat csőtörés,
illetve - a vizsgálatok alapján - feltehetően a kivitelező hibájából megsüllyedt. A Kossuth Lajos utcában
tovább fokozódott az út megcsúszásának veszélye, ezért megkereste a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot, és tervezi a Minisztérium megkeresését is ez ügyben.
− A buszmegálló felújítása lassan a végéhez ér, a munkát helyi lakosok társadalmi munkában végezték.
− Felhívta a képviselőtársak figyelmét, hogy kiskorúaknak senki ne engedélyezze önkormányzati épület
használatát születésnap, ill. egyéb rendezvény szervezésére. Ilyen esetben mindenképpen nagykorú
hozzátartozó felügyeletét kell megkövetelni.
− Újratárgyalásra javasolta a Gencsapátiban igénybe vehető fizioterápia támogatásának lehetőségét (a
háziorvos levélben történő megkeresését követően). Végül a Képviselő-testület úgy határozott, hogy
anyagi helyzete miatt a Gencsapáti háziorvosi körzet fizioterápiás ellátását nem tudja támogatni.
− A Harangozó Bertalan Kormánymegbízott Úrral folytatott tárgyalást követően felkérte a testületet, hogy
tárgyalja újra a járási hivatali munkatárs, ügysegéd fogadásának kérdését.
Az önkormányzat hetente egy alkalommal, hétfői napokon, 8.00-9.00-ig tartja indokoltnak az
ügyfélfogadást – a járási hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben – a településen.
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Örömmel tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy újabb szép-korú lakost, Bilics Istvánnét köszönthetik meg
márciusban, 90. születésnapja alkalmából.

2. Perenye Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása
− Biczó Barnabás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a költségvetés tervezete az
1991.évi XX. törvény, az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján készült. Figyelembe
vételre kerültek a múlt évi tervszámok, valamint a koncepcióban megfogalmazott célok. Fontosnak tartja
a költségvetési év indításához, hogy a tavalyi évben a takarékos gazdálkodásának és az ÖNHIKI
pályázatnak köszönhetően az önkormányzat ki tudta egyenlíteni a pénzügyi kötelezettségeit.
− Ezt követően Wiktoráné Németh Klára címzetes főjegyző felhívta a képviselők figyelmét, hogy az
önkormányzatok gazdálkodása a 2013. évtől jelentősen átalakul, a feladatfinanszírozás bevezetésével.
Tájékoztatást adott a költségvetési törvény alapján az egyes feladatfinanszírozási tételek
szabályozásáról. (Az egyes feladatok ellátásához az állam nem a teljes finanszírozási összeget adja
meg, hanem próbálja az önkormányzatokat saját bevételi források felkutatására ösztönözni. Az
önkormányzati bevételek elsősorban a helyi adóbevételekből - melyek jelentős százalékát vissza kell az
államnak utalni, a jelentősen csökkentett normatív hozzájárulásokból és a központi költségvetésből
származó egyéb költségvetési támogatásból állnak. A kiadások összegének arányban kell állnia a
bevételekkel. Idén az önkormányzatok nem tervezethetnek hiánnyal terhelt gazdasági évet. A
biztonságos gazdálkodás miatt nagyon fontos idén is a tartalékképzés. )
− Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének tervezett főösszege 46.989 ezer Forint.
3. Perenye Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló1/2002.(III.28.) számú rendelet módosítása

FELHÍVÁS – Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alkalommal tartja meg országos szemétgyűjtő akcióját 2013. április 22én. A Föld Napja alkalmából szervezett rendezvény eddigi sikerét bizonyítja, hogy az elmúlt nyolc alkalommal
mintegy 330 ezer önkéntes csaknem 50 ezer köbméternyi szemetet gyűjtött össze országszerte. Ez reményt ad
arra, hogy a következő generációk a mainál jobban megbecsüljék az utak környezetének állapotát, bízva abban,
hogy aki egyszer aktívan részt vesz a szeméthegyek felszámolásában, az biztosan nem válik megrögzött
szemetelővé.
A szemétgyűjtési akció - csak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt utak, parkolók, árkok, padkák, hó védő
erdősávok területére terjed ki. A közútkezelő főszervezőként térítés nélkül biztosít kesztyűt, láthatósági mellényt
és zsákokat, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is.
Perenyében a tényleges lebonyolításra - a Perenye-Gencsapáti bekötő úton - 2013. április 20-án (szombat)
reggel 9:00 órától délután 14:00-ig kerül sor. Várjuk mindazok jelentkezését - a 06-94 511-843-as
telefonszámon, akik az országos szemétszedési akcióhoz csatlakozni szeretnének. Gyülekező: 2013. április 20án (szombat), 9:00 órakor a Perenye táblánál.

SZABADTÉRI ÉGETÉS BEJELENTŐ LAP
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiküldött lakossági értesítő alapján minden zöld (avar, lomb, ágnyesedék,
gaz, növényi maradvány) égetését előre be kell jelenteni az illetékes megyei igazgatóságnak. Szabadtéri égetés
bejelentőlap megtalálható az Önkormányzati Melléklet végén, de igényelhető a Polgármesteri Hivatalban is.
A tűzrakás otthonról, e-mailben is bejelenthető: info@szombathely 105.hu, vagy vas.mki@katved.gov.hu.
Fontos, hogy mindenki kérjen visszaigazolást a bejelentésének megérkezéséről!
Tisztelettel:

Dobozy Zoltán
igazgatási előadó
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KÉPES TÁJÉKOZTATÓ

Önmegvalósítás és fejlesztés Perenye Község kulturális és természeti értékeinek
közösségi szintű, innovatív felhasználásával – az egész életen át tartó tanulás és a
fenntartható fejlődés jegyében, a TÁMOP „Építő közösségek” 3. ütemének keretében
FOTOGRÁFIA és ELŐADÓMŰVÉSZETEK foglalkozás sorozataink 2012 októbere óta folyamatosan, egymással
párhuzamban zajlanak. A foglalkozások következő időpontjai megtekinthetők és a legfrissebb képek
folyamatosan letölthetők a www.perenye.hu honlapról (Programajánló/ foglalkozás sorozatok meghívói után).
Kedves Általános és Középiskolások! Aki kedvet érez, bármikor csatlakozhat! Szeretettel várunk Titeket
Perenyében, a Művelődési Házban! Egy kis ízelítőül képes tájékoztatóval készültünk Nektek!

Előadó művészet: 2013. február 2-3., 2013. március 23-a:

Fotográfia: 2013. február 9., február 23., 2013. március 9-e és március 23-a:

Perenye Község Önkormányzata
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Bejelentő lap
Szabadtéri tervezett égetéshez

1. A bejelentő neve: ...............................................................................................................................................................................
2. Az égetést végző:

- neve: ....................................................................................................................................................................................................

- lakcíme ................................................................................................................................................................................................

- telefonszáma: ......................................................................................................................................................................................

3. Az égetés helye: .................................................................................................................................................................................
4. Az égetés időpontja: 20 ................................................................................... -tól 20 ................................................................. ig
5. Az égetés terjedelme: ........................................................................... ha / m2 (a területegység aláhúzandó)
6. A tulajdonos és az égetést végző ugyanaz a személy:

a) igen

b) nem

(megfelelő betűjel bekarikázandó)
7. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító irat száma
(amennyiben a 6. pont a), abban az esetben nem kell feltüntetni):

................................................................................................................................................................................................................
Az égetés szabályai:
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel.
A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló mellett tarlót égetni tilos.
Kukoricatarló-égetésnél a fenti bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
A cséplési hulladékokat, így pillangósvirágú magvak hulladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait (a
továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkeket és az arankafoltokat - megfelelő tűvédelmi óvórendszabályok
betartásával - csak a helyszínen szabad elégetni.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Ennek érdekében:
− a tarlót, illetve az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani és az
adott területen az apróvadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok
védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani;
− a tarlóégetést 30 hektárnál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni;
− a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről
kell gondoskodni és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani;
− a tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal, stb., - meg kell szüntetni.
Az égetés szabályait áttanulmányoztam, azokat tudomásul veszem!
Kelt: .................................................. , 20 .........................................................
..........................................................................
aláírás
A tűzoltóság hívószáma: 105, vagy 112.
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Fontos címek, elérhetőségek
MENTŐK: 104, TŰZOLTÓSÁG: 105, RENDŐRSÉG: 107 és 112
Polgárőrség, Benkő Tibor: 06-70/334-2669, Csabai János: 06-70/387-9137
Körzeti megbízott rendőr, Fuchs Balázs: 06-20/344-7759
Polgármesteri Hivatal: 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: 8:00-16.00
• Szerda: 8:00-12.00 és 14:00-17.00
• Csütörtök: 8:00-17.00
• Péntek: 8:00-16.00, Szombat: Zárva
VASIVÍZ ZRT. : 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
Walloscheck András falugazdász, fogadóórája: minden páros héten, kedden: 13:00-15:30-ig a Gencsapáti Idősek Klubjában. Tel:
+36-70-375-3985
Dr. Németh Péter, jogi tanácsadás. Tel: 30/986-8111
Perenyei Hírlevél – kiadja a Perenyei Polgármesteri Hivatal. Honlap: www.perenye.hu
A szerkesztőbizottság tagjai: Baumgartner András, Biczó Barnabás, Csire Istvánné, Csire Lenke, Dr. Deák Mariann, Dobozy
Zoltán, Domján Tímea, Imre Kálmánné, Imre Viktória, Pothárn László, Rétfalvi Balázs, Soós Tibor
Az újsággal kapcsolatos kérdéseket, írásokat, véleményeket az onk.perenye@gmail.hu vagy a viktoria.imre@gmail.hu e-mail
címekre, vagy a Polgármesteri Hivatal postaládájába várjuk.
Egyházközség elérhetősége
Plébános: Gombos T. Bálint atya, Gencsapáti. Telefon:321-370, 06-30-504-4320.
Kórházi lelkész: Molnár Árpád Telefon: 06-30-61-95-474. A kórházban lévő betegeinkhez őt kell
hívni. A helyi plébános otthonaikban látja el a betegeket.
Egyházközség vezető: Csire Lenke, Perenye. Telefon: 330-249.
Karitászvezető: Csire Zsuzsanna, Perenye. Telefon: 330-218

