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A perenyei önkormányzat lapja
Megjelenik 235 példányban.
"Ha rajlik a muslica februárban, lesz még zimankó márciusban."
"Amilyen a március kilencedik napja, olyan lesz az egész hónap folyamatja."

HÓFERGETEG
Hahotázó hófelhők hada halad az égen,
Gúnyos kacajuk messzire hallik a szélben.
Hófehér hópihék serege pilleként repdes,
Mindent hólepel borít, a föld fehér és nedves.
Az északi szél hajtja őket, viszi messzire,
Állatot, embert, zugba, menedékbe kényszerítve.
Nagyapám mondta: vigyázz, harcolnak az Istenek,
Ilyenkor jobb, ha csendben, elbújnak az emberek
Nevetnek rajtunk az égiek, szürke fellegek
Hada lepi el az eget, a szél meg csak integet,
Hóna alatt viszi a duci felhőket tova,
Mit féltek kicsiny hitűek? Ez január hava.
Érzi erejét az északi szél, most nem mesél,
Üvöltve, visongva száguld a házak tetején,
Letarolja a fákat, megbontja a tetőket,
Viszi a hóval teli, sötét, szürke felhőket.
Kályha duruzsol, gyomra emészti a fákat,
Úgy hiszem, ilyenkor jobb időt senki sem látott.
Az ablakon kinézve látom, minden hófehér,
Röhögnek az Istenek, ebbe minden bele fér.
Mondják, hogy hófúvás van már a falu elején,
Micsoda badarság, hát nem? Úgy gondolom én
Nem a hó fújja össze a havat, hanem a szél!
Nyáron ő sem tud ilyet, most segít neki a tél.
Még mindig süvít, csak süvít, be nem áll a szája,
Szép fehér a táj, a dombokon hópehely párna.
Lassan fáradni kezd, és visszanéz a tájra,
Azt hiszem, elmegyek, ennyi elég lesz mára.

Soós Tibor
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Agro Infó
A földhasználati nyilvántartás és a termőföld használat változásai
2013. január 1-jével megváltoztak, illetve 2013. február 1-jével változni fognak a földhasználati
nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A főbb módosítások az alábbiak:
1. ) A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése:
A földtörvény (Tft.) 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már
bejegyzett földhasználók számára. A Tft. új 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba
bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát,
gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság
felé.
A rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba
bejegyzésre kerültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig a
„földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell
magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az
adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csak akkor, ha azzal együtt változás bejelentésére nem
kerül sor.
Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani.
A földhivatal földhasználati bírsággal (aranykorona x 1000 Ft) sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki
adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.
2.) Földhasználatok bejelentése:
2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a
földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi
föld – kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül
helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár
területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.)
3.) Változások bejelentése:
A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése bejelentésekor a
magánszemély földhasználók kötelesek megadni – az eddigi adatokon túl – a személyi azonosítójukat és az
állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek
esetében a cégjegyzékszámukat.
A fenti pontokban részletezett kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes nyomtatvány letölthető a
földhivatalok hivatalos honlapjáról (www.foldhivatal.hu) a „nyomtatványok” menüpontból!
2013. január 1-jét követően
- termőföldre szerződéssel nem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve a közeli hozzátartozó javára
alapított haszonélvezeti jogot. Az ezen jogszabályi rendelkezésbe ütköző szerződés semmis;
- a haszonbérleti szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (pl:újbóli
kifüggesztés) a 2013. január 1-jén fennálló haszonbérleti szerződéseknek a 2013. január 1-jét követő
módosítása esetére is, ha a szerződés módosítása a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a
haszonbérleti díj csökkentésére irányul (kivéve azt az esetet, ha ebben a felek korábban megállapodtak és a
szerződés módosítására e korábbi megállapodásnak megfelelően kerül sor);
- a haszonbérleti szerződés megkötésekor osztatlan közös tulajdonban álló olyan földrészlet esetében,
melynél a szerződés fennállása alatt a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint a
közös tulajdon megszüntetésre kerül (az állam költségére kimérték), a haszonbérbeadó a gazdasági év végére
felmondhatja a haszonbérletet, feltéve, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet önálló ingatlanként kapta
meg és a haszonbérlő felé megtett felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, miszerint a területet maga kívánja
használni.
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Itt szeretném megjegyezni, hogy az osztatlan közös tulajdonban álló földterületek kimérésére legelőször Vas
megyében kerül majd sor. Ez több mint 3400 földrészletet érint, egész pontosan azon személyeket, akik kérték
osztatlan közös tulajdonban levő tulajdonhányaduknak az állam költségén való kimérését! A tulajdonviszonyok
rendezésére 2 milliárd forintos keretet különítettek el!
2033. január 1-jén megszűnik az olyan haszonélvezeti jog, amely 2013. január 1-jén fennállt, feltéve, hogy azt
határozatlan időre, vagy határozott időre, de 2032. december 30-a utáni lejárattal, és nem közeli hozzátartozó
javára alapították.
Tisztelettel:

Baumgartner András

Egyházközségi rovat
Jézuska várás
Szenteste 25 perenyei gyermek és fiatal előadásában került bemutatásra
a karácsonyi misztériumjáték a perenyei Szent Ágota-templomban. A
korábbi évektől eltérően, a Hit Éve programjaihoz kapcsolódva az
üdvtörténet egészét átfogta az előadás, amelyben szerepelt Ádám
bűnbeesése, valamint a megrázó Ádám-siralom, illetve az
Szentháromság vetélkedésének jelenete, amelyben döntés születik arról,
hogy a bűnbeesett emberiségen szeretetből megkönyörül az Isten, és az
atya elküldi Szent Fiát az ember megváltására.
A darabot csíksomlyói szövegekből, a perenyei betlehemesből, valamint régi perenyei karácsonyi énekekből
Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, a község díszpolgára állította össze, Rétfalvi Balázs rendezte, az
énekek és a szöveg tanításában Vakler Anna, a Zeneakadémia tanára, Domján Tímea, Vörös Mária és
Czethoffer Éva segített. A színdarab a legfontosabb katolikus hitigazságokat vonultatta fel dramatizált formában,
amelynek köszönhetően lelkünkkel és értelmünkkel is közelebb kerülhettünk a karácsonyi misztériumhoz, és
elmélyíthettük hitünket.
Nagy öröm volt számunkra, hogy perenyei gyerekek és fiatalok hangján hallhattuk ősi perenyei énekeinket, amely
nagy reménnyel töltött el bennünket. Hálás köszönet a rendezőknek és minden szereplőnek.
Köszönettel:

Csire Lenke
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Szent Család vasárnapja
A Perenyei Szent Ágota Egyházközség Szent Család vasárnapján 11.
alkalommal ünnepelte a településünkön élő jubiláns házaspárokat.
Külön meghívóval szólítottuk meg őket, 12 házaspár fogadta el a
meghívást. A hálaadó szentmise szentbeszédében Bálint atya a Szent
Család példáján keresztül rámutatott a házasság és a családi
közösség értékére, kiemelve a kölcsönös szeretetet, tiszteletet és
hűséget. A házaspárok ezután ünnepélyesen megújították házassági
ígéreteiket.
A szentmise után szerény agapéval folytatódott az ünneplés a plébánián. Harmadik éve már, hogy az
önkormányzat részéről a polgármester úr is köszönti a jubiláló házaspárokat. A legidősebbek külön ajándékot
kaptak. Jó hangulatban, beszélgetve szinte nem is éreztük az idő múlását. Az ebédről megfeledkezve már bent
jártunk a délutánban, mikor befejeződött az ünneplés.

Csire Zsuzsanna
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Fotó: Biczó Barnabás

Most – rendhagyó módon - következzen egy nagyon szép és tanulságos mese, amely egy bátor Pásztorfiúról
szól. Karácsonyra kaptunk Dr. Asbóth Máriától, a mi szeretett Zoltán Atyánkra emlékezve.

A Pásztorfiú
Volt egyszer egy hegy. Zöld rétek vonultuk a lábához. A fenyők felett a hegy vállán sas fészkelt. Mindnyájan
szerették a hegyet, de legjobban mégis a pásztorfiú szerette. Jobban szerette, mint a rétek, a felhők, a sas
együttvéve. Furulyája szebben szólt, mint a pacsirta, és éjjel-nappal furulyázott. Mert azt akarta, hogy őt is
szeresse a hegy.
- Ugye te is szeretsz engem? – kérdezte egy nap százszor is.
De a hegy nem felelt.
- Hogy szerethetne téged? – kérdezte egy öregember, aki épp arra járt, és hallotta a pásztorfiú szavait. – Hogy
is szerethetne téged? Hiszen gyönge vagy és kicsi, a hegy pedig nagy és erős.
- Naggyá tesz és erőt ad a szeretet! – mondta a pásztorfiú. Furulyáját egy bokorra bízta, ő pedig elindult, hogy
megtudja végre: szereti-e őt a hegy?
Az erdő, akinek a harangvirág beharangozta, hogy mi járatban van, szörnyű haragra lobbant. A lombok, meg a
vadrózsa indái összecsaptak a hátán. A csalán belekapott a lábába. Még a forrás is elbújt előle. A fenyők pedig
száraz tűlevelekkel szórták be az utat. A pásztorfiú lépten-nyomon lecsúszott. Néha a könnye is kicsordult, de
nem törölte le, mert a könny a nagy és erősek szemében sem szégyen. Végül kiért az erdőből és így szólt a
hegyhez.
- Naggyá tett és erőt adott a szeretet. Ugye most már te is szeretsz engem? De a hegy nem felelt.
- Hogy szerethetne téged? – intette az öregember. – Hiszen büszkébb vagy, mint a sas, aki a hegy hátán
fészkel!
- Alázatossá tesz a szeretet – mondta a pásztorfiú és folytatta útját.
A kősziklák éles köveket szórtak lába elé, amik felsebezték. Száraz gallyak takarták el a szakadékokat, hogy ne
lássa és beleessen. De a pásztorfiú megkapaszkodott a tüskés bokrokban, és amikor visszatért az útra,
köszönetet mondott a szúró töviseknek, megsimogatta a köveket és elbúcsúzott a szakadékoktól. Végül felért a
hegy vállára, ahol a sas fészkelt.
- Alázatossá tett a szeretet – mondta a hegynek. – Ugye most már te is szeretsz engem? – De a hegy nem
felelt.
- Hogy szerethetne téged? – intette az öregember. – Hiszen a lelked tele van önzéssel!
- Önzetlenné tesz a szeretet – mondta a pásztorfiú és továbbment.
Sűrű köd vonult a hegyre, a pásztorfiú semmit sem látott. Tapogatózó keze a semmibe markolt. A szél
rémmeséket mesélt a hegyről, akit a pásztorfiú szeretett. A csillagok is elbújtak előle, csak a hó csikorgott
félelmetesen. Azt csikorogta, hogy sohasem lesz reggel. De a pásztorfiú nem hitt a beszédnek és erős lélekkel
várta a reggelt. Végül felért a csúcsra. Csak a kezét kellett kinyújtania és elérte a hegy fehér büszke homlokát.
- Nem kérdezem, hogy szeretsz-e – mondta – Csak azért jöttem, hogy megmondjam: szeretlek!
- Én is szeretlek – mondta a hegy.
A pásztorfiú erre megsimogatta a hegy büszke homlokát és elindult hazafelé.
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Kulturális örökségünk
Ünnepi szentmise Szent Ágota tiszteletére Budapesten
A mellbetegek, a tűzesetektől szenvedők és a
pékek védőszentje, Szent Ágota szűz és vértanú
közelgő ünnepe, február 5-e alkalmából Dr.
Göblyös Péter, a budai Szent János Kórház
nyugalmazott radiológus professzora, egyetemi
magántanár szervezésében ismét szentmisét
mutattak be Budapesten községünk Védőszentje
tiszteletére, amely egyben az Országos
Onkológiai Intézetben immár 16. alkalommal
megrendezésre kerülő Szent Ágota Mammológus
Nap kísérőrendezvénye.
A szentmisét a főváros egyik legfrekventáltabb
templomában, a két katolikus gimnázium
ölelésében lévő, budai Szent Imre Ciszterci
Plébániatemplomban Dékány Sixtus zirci ciszterci főapát celebrálta 2013. január 26-án, szombaton délután. A
szent zene méltó szolgálatát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének kórusa, a Schola
Academica látta el Merczel György vezényletével. A szentmisén az eredeti Szent Ágota-mise saját tételei
hangzottak el a magyarországi gregorián hagyomány szerint a Missale Notatum Strigoniense (Esztergomi Kottás
Misekönyv, 1341 előtt) és az 1463-ban papírra vetett Futaki Ferenc Gradualéja lapjairól. Ezeket az énekeket,
magyar fordításukkal együtt, mindenki megtekintheti Kovács Andrea egyházzene-kutató kiadásában a perenyei
jubileumi könyv, az Ecclesia Agathae lapjain. A budai szentmisén, kiosztott lapokról az egész összegyűlt
közösség zengte a perenyei búcsús népénekeket: a Szent Ágota, piros rózsa… és a Szűz virágnak, Ágotának
zengjen énekünk… kezdetű énekeket.
A megható szépségű szertartás után Göblyös Péter professzor úr „Szent Ágota tiszteletére szíves ajándékul”
nyújtotta át a jelenlévő Rétfalvi Balázs közvetítésével a perenyei Szent Ágota-plébániának Zurbarán spanyol
festőnek az 1600-as években készült, és jelenleg Montpellierben őrzött Szent Ágota-képe másolatát, amelyet
Mári Andrea művésznő fatáblára gravírozott, festett technikával készített.

Medgyesy S. Norbert
Perenye Község Díszpolgára
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Eleink eledelei
Mottó: „Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos!”
2013. február

Tisztelt Olvasóim!
Kicsi szívem teljes melegével kívánok Önöknek boldogabb újévet, csak egy kicsit más formában, mint a
megszokott. Íme:
„Csak azt kívánom Önöknek, amit Önök kívánnak Nekem,
Csak még sokáig tehessem, segíts, ó, édes Istenem.”
E gondolatok jegyében nyitom meg a 2013-as nagy receptgyűjtésünket, és remélem, az idén is találnak kedvükre
valót. Ebben segítek majd, ha Isten, és Önök is így akarják. Azt azért szíveskedjenek mindig figyelembe venni,
hogy a nagyon díszes és bonyolult ételek a szakácsversenyekre valók. Étkezzenek változatosan, egészségesen,
és akkor még sokáig olvashatják tanácsaimat.
Mindig figyeljenek arra, hogy legyen otthon bor, búza, békesség, és a tyúkoknak mindig friss legyen a vizük. Jó,
ha a lakáson kívül, a hidasban is van egy disznó, de az folyamatos utánpótlással bírjon. A házban lévő disznóval
a háziasszony majd csak megbirkózik.
Komolyra fordítva a szót, fogadják el jókívánságaimat, és kísérletezzenek a maguk, és családjuk örömére. Sok
sikert kívánok hozzá, az Önök híve:

Soós Tibor
A haspárt mb. elnöke

KÁPOSZTA LEVES
Hozzávalók. 50 deka sertéslapocka, 15 deka kolbász, 50 deka savanyú káposzta, 10 deka rizs, babérlevél, só,
őrölt fekete bors, pirospaprika. 30 deka darált hús, 15 deka rizs.
A lapockahúst kockára vágjuk és a káposztával együtt feltesszük főni. A darált húsból a főtt rizzsel, egy kis pirított
vöröshagymával, fűszerekkel gombócokat formázunk, és a karikára vágott füstölt kolbásszal együtt a levesbe
tesszük. Káposztalével feleresztjük. Amikor készre főtt, berántjuk, tejföllel és rozscipóval tálaljuk.
BORKORCSOLYA
Hozzávalók: 35 deka rétes liszt, 3 deka élesztő, 1,5 deci tej, 12 deka vaj vagy zsír, só, 2 darab tojássárgája, 12
deka reszelt sajt, 1 teáskanál erős paprika.
Az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk, majd a vajjal, sóval együtt a liszthez adjuk. Kemény tésztává dolgozzuk,
amíg hólyagos nem lesz. Letakarjuk, és 20 percig kelesztjük, majd kinyújtjuk 4 mm vastagra, és az 1 evőkanál
vízzel felvert tojás sárgák egy részével megkenjük. Rászórjuk a reszelt sajtot, majd 2,5 centis csíkokra vágjuk,
majd megcsavarjuk őket. Tepsibe tesszük, tojás sárgával megkenjük, piros paprikával és sóval meghintjük.
Előmelegített sütőben 15 percig sütjük.
VEGETÁRIUS KOCSONYA
1 kiló burgonyát megtisztítunk, lereszelünk, felöntjük 2 deci vízzel, puhára főzzük, majd szűrőn keresztül áttörjük,
és felforraljuk. Két liter sós vízben a lereszelt fokhagymát puhára főzzük, majd hozzá szűrjük a lefőtt
burgonyakeményítőt. Karikára vágott sárgarépát, brokkolit – vagy egyéb általunk kedvelt zöldséget – puhára
főzünk, tálakba adagoljuk. Díszíthetjük főtt tojás karikákkal, szeletelt uborkával, és ráöntjük a kocsonya levét.
Sokan citromlével ízesítik.
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Egészségünkre
Tisztelt Olvasóim!
Természetesen, minden kedves olvasómnak eredményekben gazdag, és boldogabb újévet kívánok
szeretettel.
Benne vagyunk a télbe, jönnek a vírusok. Mikor e cikket írom, már Franciaország-Hollandia vonalában van a
fertőzési hullám. Bizonyára ide is el fog érni, ezért szeretném közreadni azokat az alapvető szempontokat, amivel
kivédhetjük, lassíthatjuk, kezelhetjük a fertőzést.
A vírusokról dióhéjban
A vírusok a legkisebb ismert mikroorganizmusok, ezerszer kisebbek a baktériumoknál. A tudósok már több ezer
vírusfajtát fedeztek fel. Ezek közül legalább 400 okozhat az embernél betegséget. Bár, a vírusok sokféle alakúak
és méretűek, valójában csak fehérjeburokból, és az ebben található nukleinsav-lánc (DNS, RNS) formájában
tárolt örökítő anyagból állnak. A fejlettebb mikrobáktól eltérően, a vírusok nem tudnak más szervezetek élő sejtjei
nélkül szaporodni. A vírusörökítő anyag behatol a gazda sejtbe, és megváltoztatja annak anyagcseréjét, hogy a
sejt a saját örökítő anyagát is reprodukálja. A vírusok fehérjeburokban hagyják el a sejtet, hogy újabb sejteket
támadhassanak meg. A vírusok legyőzése nagyon nehéz, hiszen nem lehet megsemmisíteni őket anélkül, hogy
ne károsítanánk a gazda sejteket.
Természetes gyógymódok alkalmazásával azonban kíméletesen pusztíthatjuk el a vírusokat, és erősíthetjük
immunrendszerünket is, hogy megelőzzük a további fertőzéseket. Különösen fontos ez a téli-őszi időszakban,
hogy elkerüljük a megfázást és az influenzát (a levegőből a légutakba jutó vírusok: influenzavírus, herpesz vírus,
kanyaróvírus, himlővírus).
Mit tehetünk?
A vírusok cseppfertőzés útján jutnak be a légutakba, ezt nehéz megelőzni, de fel lehet rá készülni. Erősítsük meg
immunrendszerünket, tartózkodjunk sokat a friss levegőn, illetve vegyünk váltogatott hideg-meleg vizes fürdőt. A
betegség lefolyását jótékonyan befolyásolhatják a vitaminok, valamint a fokhagymában és a vöröshagymában
található gyógyhatású anyagok (4 gerezd fokhagyma lereszelve, ráönteni 2 deci virágmézet, összekeverni,
reggel-délben- este kávéskanállal fogyasztani).
A láz természetes gyógyszer
A láz a szervezet hatásos védekező mechanizmusa. A hőmérséklet emelkedése felgyorsítja védekező
folyamatokat. Alapelv: ha a láz nem megy 39 fok fölé, hagyni kell, tisztul a szervezet, csak a harmadik nap után
kell csillapítani, a bokára tett hideg vizes borogatással.
MI SEGÍT MÉG?
Acerola cseresznye, homok tövis, a grapefruit, a narancs valamint a fekete bodza-lé és a savanyított káposzta
leve sok C vitamint tartalmaz.
A gyógytea, mint elsősegély
Már a tünetek megjelenésekor készítsünk teát fele-fele arányban fekete bodza és hársfavirágból. Igyunk két nagy
bögrével, és feküdjünk ágyba. Az izzadás serkenti az ellenálló képességet, és felgyorsítja a káros baktériumok
pusztulását.
A propolisz cseppek erősítik az ellenálló képességet.

Soós Tibor
edukátor
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Hogyan lehetsz trendi 2013-ban?
Egy igazi nő életében fontos, hogy mindig csinos, ápolt, és – persze lehetőségeihez mérten - divatos legyen.
Sportos vagy nőies ruhákat hordasz szívesen? Netán bevállalós vagy és szívesen öltöd magadra a
legvagányabb öltözékeket? Egyre megy. Az idén meg pláne! Nyugodtan előveheted a régi ruhákat, bátran
variálhatod a különböző stílusokat és színeket, mert 2013-ban minden összeállításban trendi lehetsz!
Egy a lényeg, hogy mindig jól érezd magad a bőrödben!
2013-ban az év színe: a smaragdzöld
Az amerikai Pantone cég minden évben meghatározza egy-egy szezon, valamint az
év színét is. 2012-ben ez az izgalmas Tangerine Tango (mandarin) volt. 2013-ban
pedig Emerald (smaragd) nyerte el a megtisztelő címet. Így ez a szín valószínűleg
nemcsak a ruhákon, hanem a kiegészítőkön, lakberendezési tárgyakon,
lakástextileken is megjelenik majd. (A Pantone honlapján összeállítást is találsz erről
az árnyalatról: 17-5641).
A Pantone meghatározta és bemutatta 2013 tavaszának tíz legmenőbb árnyalatát,
amelyek közül a Monaco Blue-t (Monaco-kék) emelte még ki. Ebből is jól látszik,
hogy a 2013-as év trendjeit a Földközi tenger világa ihlette. Az év nagy slágerei a
könnyű anyagok, tengerparti színek, kényelmes mégis nőies ruhák lesznek (nőies
blúzok gallér nélkül vagy csónaknyakkal, virágmintás ruhák..).
Pólók esetében is a csónaknyak lesz a legdivatosabb, valamint a különböző
nyomatok, rátétek, egyéb díszítések. 2013-ban kötelező darabbá válik a buklé dzseki,
amivel a pólóidat is bátran párosíthatod.

Lássuk, hogy mi lesz a 2013-as tavaszi-nyári szezon 5 legmeghatározóbb trendje!
Csíkok minden mennyiségben
Ez a minta igazi klasszikus. 2013-ban úgy variálhatjuk őket, ahogyan szeretnénk (színesben vagy feketefehérben, szélesben, vékony hajszálcsíkban, vertikálisan vagy horizontálisan…)!
Az ártatlanság kora
A hófehér színű ruhák minden variációjában trendi és romantikus leszel: legyen az csipke,
fodrok, angyali fazonok, áttetsző kelmék.. persze a kellemesen napbarnított bőrhöz áll
majd a legjobban.
Virágok új dimenzióban
Nem újdonság, hogy a tavasz egyenlő a virágokkal. Az idén absztrakt formákban,
elmosódott képekben teljesednek ki a virágok, amely által új köntösbe bújik ez a visszatérő
minta.
Színes tavaszi kabát
Vagány és friss a 2013-as év átmeneti kabátja. Egy igazán élénk, vibráló darab lehet a
megújult gardróbod alapdarabja.
Hatalmas ékszerek
Évről-évre dominánsabbak lesznek a nagy ékszerek. Most halmozhatod az élvezeteket: ha
a nyakláncod nagy és hangsúlyos, akkor is nyugodtan vedd fel hozzá a lógós fülbevalódat.
Egyre mindig figyelj, hogy színben, anyagban harmonizáló kiegészítőket válassz!

Imre Viktória
(Forrás: Joy és Live.hu)
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Hogyan is történt?
2012 decemberében Művelődési Házunk több ízben is otthona volt közösségi rendezvényeinknek.
December 2-án, vasárnap délután izgatottan várták a kisgyermekek, hogy mikor toppan be a Művelődési Ház
ajtaján az Ősz-szakállú. Kis várakozás után meg is érkezett, óriási puttonnyal a vállán és egy kis meglepetéssel a
neki készülő gyermekeknek. Boldog arcokat, vidám pillanatokat idéznek a következő képek:

2012. december 7-én, pénteken került sor településünk szép korúinak ünneplésére. Az Idősek Napján
jelenlétével megtisztelte és a résztvevőket köszöntötte településünk plébánosa, Bálint atya. A közös imádságot
majd a vacsorát baráti beszélgetések, tombolasorsolás követte. Így mindenki élményekkel gazdagon, feltöltődve
és - helyi vállalkozóinknak köszönhetően - ajándékokkal a kezében térhetett haza.

December 16-án, vasárnap délután szeretettel vártunk Minden kedves Perenyeit a közös Karácsonyfánk köré.
Fiatal előadó művészeink, kis óvodásaink, helyi fiataljaink karácsonyt idéző dallamokkal, produkciókkal szereztek
megható pillanatokat és repítettek közelebb minden résztvevőt legszentebb ünnepünkhöz, a Karácsonyhoz. A
rendezvényen készült képeket a fotográfia foglalkozás-sorozaton résztvevő diákok készítették, akiknek képeivel a
később nyíló kiállításokon még találkozhatunk.
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December 28-án a Séi Demizson Klub szervezésében került sor a Szilveszter túrára. Úti cél a Perenyéhez
közel eső Fűteleki major volt. A közös körjegyzőséghez tartozó települések közül Sé, Perenye és Bucsu
községek képviseltették magukat, Nardáról sajnos nem érkezett senki, mivel testvér településük meghívására
aznap Horvátországba utaztak. Konti Zoltán (a Demizson klub vezetője), Sörös István (Sé polgármestere) és
Biczó Barnabás köszöntése után közös szalonnasütésre, forraltborozásra került sor. Jó hangulatú
beszélgetések, éneklés után boldog, közös eredményekben gazdag Új Évet kívánva búcsúztak egymástól a
résztvevők.

A Perenyei Aranyhíd Óvoda Szülői Munkaközössége 2013. január 27-én, vasárnap, 15 órai kezdettel
FARSANGI délutánt rendezett. Az óvodások kreatív jelmezeinek, jókedvének, a kiváló hangulatnak
tanúbizonyságául szolgáló képek megtalálhatók a Facebook/ Perenye Község internetes portálon.

Imre Viktória
alpolgármester

Programajánlat
Perenyei Búcsúi Buli – 2013. február 9.
2013. február 9-én (szombaton) 21:00-tól sok szeretettel várunk mindenkit a Művelődési Házba, a
szokásos jó hangulatú Búcsúi Bálba!!!

Zenél: Dj Szunyi
(A Nyugat Rádió zenei felelőse, a volt Country Club rezidense, a nyári Magyar Tengeres bulik lemezlovasa..)
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Önkormányzati Melléklet
Testületi ülések rövid összefoglalója
Képviselő testületi ülés, Perenye, 2012. november 29.
A 2012. év november 29-én tartott testületi ülésén a polgármester előterjesztette a Többcélú Kistérségi Társulás
fenntartásának támogatására vonatkozó javaslatot, valamint a Társulás megállapodásának módosítására
vonatkozó határozati javaslatot.
Perenye Község Önkormányzata döntött dr. Gulyás Ferenc rendőr alezredes kinevezésének támogatásáról,
valamint a szombathelyi Agora közművelődési szolgálat fejlesztését célzó pályázat benyújtásának támogatásáról
is.
A Képviselő-testület elfogadta a 2012. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolót.
A 2013. évi koncepciójában pedig a működési feltételek biztosítása mellett több fő feladatot jelölt ki, így az út és
járda felújítását, ingatlanok karbantartását, pályázati önerő biztosítását. Ezen feladatok megvalósítása azonban
nagyban függ a 2013. évi pénzügyi lehetőségektől.
Módosításra került az önkormányzat szociális alapprogramja, mely szerint a jövőben az étkeztetésről és a házi
segítségnyújtásról a településen élők az ügyintézőtől, hirdetmény útján, valamint a település 2 havonta megjelenő
lapjából kaphatnak értesítést, felvilágosítást.
Képviselő testületi ülés, Perenye, 2012. december 11.
A 2012. év december 11-én tartott testületi ülésen elfogadásra került a Vas Megyei Víz és Csatornaművel
kötendő vagyonátadási megállapodás . A 2011. évi CCIX . törvény előírása szerint a jövőben a települési
önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves
szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos vízközmű szolgáltatási feladatok elvégzéséről.
2012. év második felében az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának stabilitása valamint a költségvetési hiány
elkerülése érdekében második alakalommal is benyújtotta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülő
önkormányzatoknak fenntartott pályázatot. A pályázat sikeres volt, és önkormányzatunk 5.371.000 Ft támogatást
kapott.

FELHÍVÁS
T is z tet P eren y ei L ak o s o k !
Perenye Község Önkormányzata 2005. év óta üzemelteti a szociális alapon igénybe vehető étkeztetést,
amely ellátásra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 62. §-a, továbbá Perenye Község Önkormányzata képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról
szóló rendelete szabályozza.
A törvény értelmében:
„Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.”
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A helyi rendelet szociális szolgáltatásokról szóló IV. fejezete szabályozza az étkeztetés igénybevételének egyéb
szabályait:
Az étkeztetést, mint szociális szolgáltatást, a Perenye község közigazgatási területén bejelentett, lakóhellyel
rendelkező, szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe. A polgármester külön eljárás nélkül,
haladéktalanul köteles étkeztetést, azonnali segítséget nyújtani annak a rászorulónak, akinek életét, testi
épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.
-

Az ellátás igénylése iránti kérelmet a Séi Közös Önkormányzati Hivatalának Perenyei Ügyfélfogadási
Kirendeltségén lehet előterjeszteni. Az ellátásért az önkormányzat határozatában elfogadott mértékű térítési
díjat kell fizetni. Az étkeztetést az önkormányzat jelenleg a GMG-CAR Kft. útján szerződésben szabályozott
módon házhoz szállítás útján biztosítja.

Az étkeztetés mellett az önkormányzat egyéb szociális szolgáltatást is biztosít: családsegítést és házi
segítségnyújtást.
A családsegítést az önkormányzat a szombathelyi Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak közreműködésével biztosítja.
A házi segítségnyújtáshoz való hozzáférést Gencsapáti Község Önkormányzatával kötött megállapodás
alapján szakosított - nappali - ellátásként a Gencsapáti Idősek Klubja segítségével biztosítja.
A szociális szolgáltatásokról bővebb információt a Séi Közös Önkormányzati Hivatalának Perenyei Ügyfélfogadási
Kirendeltségének igazgatási előadójától ügyfélfogadási időben lehet kérni.
Kérem Önöket, hogy a társadalmi szolidaritás jegyében mielőbb jelezzék hivatalunk felé, ha környezetükben
szociális ellátásra rászoruló személy(ek), családok élnek.
Dobozy Zoltán s. k.
igazgatási előadó

A SÍ SPORT SZERELMESEI RÉSZÉRE
Perenye Község Önkormányzata a hivatalban található 8 pár síléc ingyenes használatát
biztosítja a téli sport szerelmeseinek. Érdeklődni a használatbavétel feltételeiről
személyesen a hivatal ügyfélfogadási idejében, a 06-94-511-843-as telefonszámon vagy
elektronikus formában az onk.perenye@gmail.com címen lehet.
Figyelem! A sílécek használata ingyenes, de a használó által elvesztett vagy neki
felróható okból megrongálódott sílécek után páronként: 30.000,- Ft összegű
kártérítést fizetni köteles Perenye Község Önkormányzata részére.
A sílécekhez egyéb tartozékokat (sí cipő, sí bot, sí kabát, stb.) az önkormányzat
biztosítani nem tud.

BUSZMEGÁLLÓ
Köszönjük, hogy „megtisztelte” a község épülő
buszmegállóját, Perenye Község Önkormányzata és a
társadalmi munkát végző mesterek nevében.
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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!
December 16-án első alkalommal mutatkoztak be „újdonsült” előadó művészeink a Mindenki Karácsonya
keretében. Lássuk, milyen képeket készítettek a fotográfia foglalkozás sorozatokon résztvevő diákok:

Perenye Község Önkormányzata
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Felhívás, hirdetés, apropó

és
Ft-os pénzérmék
végleges kivonása a pénzpiaci forgalomból
2013. február 28. napjával a Magyar Nemzeti
Bank véglegesen kivonja a pénzpiaci forgalomból
- helyesebben fogalmazva nem váltja be többé
névértéken - az utóbbi években (2008. március
1. óta nem használatos) már csak elszámolási
egységként létező 1 és 2 forintos címletű
pénzérméket.
A magyar lakosságnál azonban még kb: 3
milliád forint összértékű pénzérme van kint! Ez
a hétköznapi ember számára hatalmas már-már
felfoghatatlan pénzállomány azonban félő, hogy
el fog veszni. Ezúton szeretnék megkérni minden
perenyei lakost, amennyiben fenti címletekből
nagy mennyiségű készlete van, a község
Polgármester Hivatalába eljuttatni szíveskedjen.
Az így befolyt pénzt gyermekek ellátásával,
gondozásával foglalkozó intézmény részére
kívánom felajánlani.
Tisztelettel:
Varga Ádám

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.
Érdeklődni és megrendelni a 06-20-355-7631 telefonszámon lehet.
Csire Lenke - termelő
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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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
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 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

