PERENYEI HÍRLEVÉL
14. évfolyam
1. szám
2015. március hó

A perenyei önkormányzat lapja
Megjelenik 235 példányban.

A tartalomból:

„Gergely napi szél Szent György napig él.”
„Áprilisnak szárazsága, jó gazdának bosszúsága,
áprilisnak nedvessége, fáknak termőképessége”

Agro info
- Monitoring adatszolgáltatási
kötelezettség (2. oldal)
Aranyhíd Óvoda hírei
- Aranyhíd Óvoda hírei (3. oldal)
Egyházközségi rovat
- Húsvét fénylő öröme (4.oldal)
Egészségünkre
- Az öregedés hatásai a hallásra
(5. oldal)
Eleink eledelei
- Amúr csőben sütve (6. oldal)
- Kolbászos rakott karalábé
- Zöldborsóval töltött csirke
Sportrovat (7. oldal)
Hogyan is történt
- Képes élménybeszámoló (9. oldal)
Adó 1%-ának felajánlása (12. oldal)
Felhívás, hirdetés, apropó (13. oldal)
Fontos címek és elérhetőségek
ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLET

Programajánlat
• 2015. március 13. (péntek) – 16:30 – Ünnepi megemlékezés, Perenye
Művelődési Ház
• 2015. március 16. (hétfő) – 18.00 – KÖZMEGHALLGATÁS, Művelődési Ház
• 2015. április 4. (Nagyszombat) – Feltámadási szentmise és körmenet
• 2015. április 5. (vasárnap) – 20:00 – Feltámadási Örömtűz, Perenye, foci pálya.
- ESŐNAP: április 30. (csütörtök), 20:00
• 2015. április 30. (csütörtök) – 17:00 – Májusfaállítás, helyszín: Hősök tere
(Szent Ágota templom mellett)
• 2015. május 3. (vasárnap) – Szentkút: püspöki szentmise és a felújított
stációk ünnepélyes megáldása
• 2015. május 30. (szombat) – 14:00-tól: Gyermeknap (jó idő esetén: Játszótér,
eső esetén: Művelődési Ház)
• 2015. május 31. (vasárnap) – 10:30 - Hősök napja: ünnepi megemlékezés majd
szentmise
• 2015. június 7. (vasárnap) – Úrnapja: szentmise majd körmenet a faluban,
17:00 – Szent Jakab futás Kőszegről Gencsapátiba

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Perenye Község Önkormányzata
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Szerkesztőség nevében
Tisztelt olvasó Közönség, kedves Perenyeiek!
Végre beköszöntött a március, reményeink szerint magunk mögött hagyhatjuk a telet, és nem tréfál meg
minket az időjárás. Érezzük testben és lélekben is, hogy itt a tavasz, s ahogy természet, úgy mi is
készek vagyunk a megújulásra. A napsütés mosolyt csal az arcunkra, sokkal jobb a közérzetünk is.
Csiripelnek a madarak, az első virágok is elő-előbújtak már. Lassan elkezdődnek a kerti és ház körüli
munkák, több időt töltünk a szabadban, a friss levegőn. Tevékenyen telnek napjaink, és megint csak azt
vesszük észre, hogy elérkezett húsvét…
Kívánok mindenkinek vidám, kellemes tavaszt!

Benkő Ildikó
főszerkesztő

Agro info
Monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket március 19-ig teljesíthetik az ügyfelek!
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA)
támogatást kapott ügyfeleknek 2015. március 19-ig kell teljesíteniük a monitoring adatszolgáltatást. Az adatlap
csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
Az
adatszolgáltatás
nagyságrendileg
40
ezer
ügyfelet
érint.
A tavalyi évhez hasonlóan néhány jogcímre nem vonatkozik az adatszolgáltatás, ugyanakkor új
jogcímekkel bővült az adatszolgáltatási kötelezettség és a támogatások ellenőrzéséhez szükséges kiegészítő
monitoring adatszolgáltatás. Részletes tájékoztatást a 28/2015. (II.20.) számú és a 29/2015. (II.20.) számú MVH
közlemény nyújt.
A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel kell elvégezni az
alábbi lehetőségek szerint:
1. Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a www.mvh.gov.hu
oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélazonosító szám beírásával töltheti ki a nevére szóló adatlapot.
2. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek,
meghatalmazás létesítése nélkül, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási
kötelezettségüket, melynek részletszabályairól az 51/2014. (IV. 04.) számú MVH Közlemény
rendelkezik.
3. Az adatszolgáltatás teljesíthető meghatalmazott vagy technikai közreműködő útján is. Amennyiben
az ügyfél még nem rendelkezik olyan képviselővel, akinek a jogosultsága kiterjed a monitoring
adatszolgáltatás elvégzésére, akkor felhívjuk a figyelmét, hogy mind a meghatalmazás, mind a technikai
közreműködő egyszeri bejelentéséhez jelszó szükséges. Amennyiben Ön nem rendelkezik jelszóval,
vagy elveszítette, vagy elfelejtette jelszavát, a „G1040" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton
kérhet újat. A meghatalmazásra vonatkozó részletes szabályokat a 128/2013. (VII. 30.) számú MVH
közleményének III. fejezet 1. pontjának e) és f) alpontja tartalmazza.
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Figyelem! Amennyiben Ön új meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt jelent be és még nem
végezte el az éves kötelező ügyfél-nyilvántartási adatellenőrzést, akkor az elektronikus adatszolgáltatást
csak abban az esetben tudja benyújtani, ha a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek
intézésére is.
A monitoring adatszolgáltatás teljesítését kitöltési útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az MVH honlapjáról
letölthetők.
A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását
megelőzően öt nappal postára kell adni, vagy személyesen benyújtani az illetékes megyei MVH kirendeltséghez.
A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH Ügyfélszolgálata és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara falugazdászai nyújtanak segítséget.

Aranyhíd Óvoda
Aranyhíd Óvoda hírei
Február 14-én, 15 órai kezdettel tartottuk meg hagyományos óvodai farsangunkat a művelődési házban. A
gyermekek az idei évben is, mint mindig, nagy lelkesedéssel készültek azért, hogy produkciójukkal
szórakoztassák a közönséget, és mindenkinek jókedvet, örömet, boldogságot varázsoljanak a szívébe.
Köszönjük az önkormányzatnak a termet, amit biztosított a rendezvényünkhöz, továbbá az óvodás gyermekek
szüleinek önzetlen, segítőkész munkáját, a finom süteményeket, tombolatárgyakat, zsákbamacskákat, amiket
felajánlottak a délutánra. Külön köszönet a terem feldíszítésében és a kellékek felszállításában közreműködő
szülőknek: Zsámbéki Melinda, Varga Gabriella, Pintér Anett, Viszkedné Pintér Szilvia, Némethné Bolfán Renáta,
Németh György, Szőke Krisztián, Iker Ákos, Bangáné Varga Martina, Sz. M. elnöknek. A farsangi délután
sikeréhez hozzájárultak még: Imre Viktória polgármester, Perenye Község Önkormányzata, Gerencsér Gábor
alpolgármester, Kiss Tibor kertész, Remete család, Hollósi Mária, Biczó Barnabás, Vargáné Geröly Mónika,
Bolfán Eszter, Varga Adél – Hálásan köszönjük!
Külön köszönjük a zeneszolgáltatást Hodics Zsoltnak, Hodics Gábornak, Tengelits Rolandnak és Bolfán
Ádámnak. Köszönet azoknak is, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
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További híreink:
-

Értesítjük a kedves szülőket, hogy az óvodai beiratkozás a 2015/2016-os tanévre 2015. március 16. és
március 22. között lesz az óvodában, reggel 6.30-tól délután 16.30-ig. Az óvodába azon gyermekek
iratkozhatnak be, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket. A beiratkozáshoz szükséges
okmányok: a szülő személyi igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a
balesetbiztosításra 600 Ft.

-

óvodai húsvét: április 3. (péntek)

-

Április 30-án (csütörtökön) tartjuk az óvodában Anyák napi ünnepélyünket, melyre minden kedves
Édesanyát, Nagymamát szeretettel várunk!

Perenye, 2015. február 20.

Csire Istvánné
óvodavezető

Egyházközségi rovat
Húsvét fénylő öröme
Az emberiség megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét az Úr Jézus teljesítette be, elsősorban
áldott szenvedésének, a halálból való föltámadásának és dicsőséges mennybemenetelének húsvéti titka által,
amikor „halálunkat halálával megtörte és az életet feltámadásával újjászerzette.” (II. vatikáni zsinat Sacrosanctum
concilium 7. p.)
Ezért az Úr Jézus szenvedésének és feltámadásának szent három napja az egész egyházi év tetőpontjaként
tündöklik és emelkedik minden más ünnep fölé. Húsvét, vagyis az Úr Jézus dicsőséges feltámadásának ünnepe,
amelyre a nagyböjti szent negyven napon át készülünk, az Ünnepek Ünnepe.
Az egyház évenként a nagycsütörtök esti utolsó vacsora ünneplésétől a húsvétvasárnap estig tartó három napon
ünnepli az ember megváltásának legnagyobb titkát. Joggal nevezik így ezt az időszakot: „Krisztus keresztre
feszítésének, sírba tételének és feltámadásának három napja.” (Sarum Triduum Paschale)
A Nagyhét, de különösen a Szent Három Nap tele van tartalommal és jelképekkel, s gazdag liturgikus
cselekményekben. A húsvéthoz kapcsolódó szokások viszont a családban talán sokkal szegényebbek, mint a
karácsonyi szokások, ezért több időnk maradhat a szertartásokon való részvételre, a csendes elmélkedésre és a
személyes átélésre.
Nagypéntek:
A Fiú mondja az Atyának, Isten az Istennek, az egy Istenben élő második isteni személy az első isteni
személynek: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,47) Majd így folytatja: „Atyám, kezedbe ajánlom
lelkemet!” (Lk 23,46) A Fiú azonban ebben a végtelen fájdalomban történő felkiáltással nemcsak az Atyához
fordul, hanem a választott nép tagjaihoz is sőt, minden emberhez, így hozzánk is. A Kr. e. VI. századból
származó énekben a próféta ajkával a Keresztrefeszített így beszél:
„Választott népem, mivel vétettem ellened?
Felelj nekem, mivel bántottalak meg téged?
Talán mert kivezettelek Egyiptom földjéről,

Megváltódnak kereszttel és kínhalállal fizettél.
Választott népem, mit vétettem ellened?
Felelj nekem, mivel bántottalak meg téged?
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Miután a Fiú végtelen fájdalmát és elhagyatottságát feltárta az Atya és az emberek előtt egyaránt, lehajtotta fejét
és kilehelte a lelkét. Ez alatt sötétség támadt az egész földön. Ebbe a sötétségbe hívja meg Jézus
nagypénteken a hívő embert. Ekkor csendben és sötétségben szemléljük Isten szenvedését, haláltusáját és
halálát.
Nagyszombat:
Ez a nap a csendes szomorúság és az önkéntes böjt napja, amikor hitvallásunk következő szavaira emlékezünk:
„Hiszek Jézus Krisztusban…, aki alászállt a poklokra”, s ily módon átélte a legnagyobb megpróbáltatást. Ez az év
egyetlen napja, amikor a templomban nem történik semmilyen liturgikus cselekmény. Mindez azért van így, mert
nagyszombaton Jézus a sírban feküdt. A liturgia nélküli nap tehát az egyház gyászának a napja is. A hívők tehát
nagypéntek délutántól nagyszombaton késő estig gyászolnak. Erre a gyászos, szomorú csendre Jézus hívja meg
őket. Ezt a gyászidőt eltölthetik otthon, csendes készülődéssel, vagy Jézus sírjánál imádkozva, elmélkedve.
Húsvét:
A húsvéti virrasztás a keresztény liturgia csúcspontja. Ezen az éjszakán reménykedve, örömmel eltelve várjuk
Urunk feltámadását. A fényünnepség, amellyel a vigília szertartás kezdődik, meghatóan fejezi ki különféle
szimbolikus jelekkel, hogy nagypéntek sötétségét és nagyszombat szomorú csendjét felváltja a Feltámadt
Üdvözítő titokzatos világossága. Életünk sötét éjszakáját bevilágítja a feltámadás hajnala, Krisztus
visszatérésének öröme. A Húsvét mindig úgy születik az ember szívében, annak legbensőbb részében. Azáltal
születik, hogy az Atya minden Húsvétkor új életre kelti az emberben a Szentlélek által Jézust.
Szívből kívánom Perenye híveinek, hogy szívüket a kegyelem által töltse be Húsvét ragyogása és fénylő öröme!
Szeretettel
Gombos Bálint
plébános

Egészségünkre
AZ ÖREGEDÉS HATÁSAI A HALLÁSRA
A fül – a hallásért és az egyensúlyozásért felelős szerv – a külső, a közép és a belső fülből áll. A fül három része
közösen alakítja a hanghullámokat idegimpulzusokká, hogy azokat az agyba juttatva hangként érzékeljük. A
belső fül az egyensúly fenntartásában is segítségünkre van.
Az öregedés jelentősen befolyásolja a fül, az orr és a garat működését. A változások sok tényezőtől, pl. az
elhasználódástól, a zajtól, a fertőzések összesített hatásaitól, valamint egyes anyagok (pl. alkohol vagy dohány)
hatásától függenek.
Főleg a magas hangokat érintő fokozódó halláskárosodás (presbiakúzis = időskori nagyothallás) az általános
jelenség. Emiatt a beszédértés rosszabbá válhat. Idős embereknél gyakoribb az egyensúlyzavar és a fülcsengés.
(tinnitusz) Ez azonban nem tekinthető normálisnak.
A beszédhang is megváltozhat. A gége szövetei merevebbek lesznek, ez változást okoz a hang magasságában
és minőségében, valamint rekedtséghez vezet.
FÜLZÚGÁS
A fülzúgás (tinnitusz) a fülben kialakuló, a környezeti zajoktól független hang. A fülcsengés tünet, nem egy
meghatározott betegség. Nagyon gyakori, az emberek 10-15%-át érinti valamilyen mértékben.
A fülbetegségek esetében 75%-ban található meg a fülzúgás tünetként, beleértve a zajártalom vagy a robbanás
okozta sérüléseket, a fülfertőzéseket, az elzáródott külső hallójáratot vagy fülkürtöt, az otoszklerózist, (a
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halláscsökkenés egyik fajtája) a középfül daganatait és a Meniere betegséget is. Bizonyos gyógyszerek is
okozhatnak fülzúgást.
Lehet más oka is, nem csak fülbetegség, pl. magas vérnyomás, csökkent pajzsmirigyműködés vagy valamilyen
fejsérülés. Csak az egyik fülben jelentkező vagy pulzáló zúgás komoly tünet lehet. Pulzáló zúgást egyes tumorok,
elzáródott artéria, aneurizma vagy más érrendszeri betegségek okozhatnak.
KÓRISME ÉS KEZELÉS
A fülcsengéses betegnek többnyire halláscsökkenése is van, ezért széles körű hatásvizsgálatot is végeznek,
valamint koponya mágneses rezonancia (MR) vizsgálatot. A halántékcsontról (a külső hallójárat egy részét, a
középfület és a belső fület körülvevő koponyacsontról) komputertomográfiás (CT) vizsgálatot is végeznek.
Különböző módszerekkel elviselhetővé tehető a beteg állapota. (hallókészülék, zenehallgatás, hallókészülékkel
gyakran elnyomható a zúgás, van fülzúgást tompító hallókészülék külön is)
Soós Tibor
edukátor

Eleink eledelei
Mottó: „Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos!”
2015. március
Tisztelt Olvasóim!
A kis unokám hívta fel a figyelmemet, hogy papa, már nem kell sokat aludni és már március lesz. Valóban, az idő
szalad. Mi már nehezebben tudunk szaladni, de enni, azt még igen. Mindig finomat, tetszetős tálalásban, és ha
megfogadjuk orvosunk tanácsait, akkor egyszer csak keveset.
Arra gondoltam, hogy az elmúlt hónapokban annyi minden finomat és jót ettünk, hogy azért e szokásunkról ne
mondjunk le, csak esetleg a felszedett kilók ellensúlyozására együnk egy kissé kevésbé kalóriadús ételeket. Mert
ugye megint jön a húsvét, akkor megint bűnözni fogunk. Nem baj, majd meggyónjuk.
Egy halételt feltétlen iktassunk be, és folytassuk tovább a zöldségek fogyasztását, hogy ami kis kevéske vitamin
még maradt bennük, azt szervezetünk hadd hasznosítsa.
Közösen várjuk a tavaszt, vigyázzanak egészségükre, jó étvágyak kívánva maradok az Önök híve:
Soós Tibor
a haspárt mb. elnöke
AMÚR CSŐBEN SÜTVE
Hozzávalók: 8 darab amúr szelet, /80-90 dkg/ 4 deka zsír vagy olaj, 2 teáskanál só, 2 deci tejfel, 1 darab
egész tojás, 10 deka óvári sajt, 2 deka vaj, 1 darab citrom, 5 deka liszt
A halszeleteket sózzuk, lisztbe mártjuk és kevés zsíron mindkét oldalán megsütjük, majd tűzálló edénybe
tesszük. Tejfelt, egész tojást, 5 deka lisztet, 7 deka óvári sajtot kevés sóval összekeverünk, majd a halra öntjük.
Tetejére szórjuk a maradék reszelt sajtot, és 15 perc alatt forró sütőben készre sütjük. Olvasztott vajjal
meglocsoljuk, petrezselymes vajas burgonyával vagy párolt zöldségekkel tálaljuk. Citromot ízlés szerint
csepegtetünk rá.
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KOLBÁSZOS RAKOTT KARALÁBÉ
Hozzávalók: 2 darab karalábé, 1 csomag újhagyma vagy 10 deka póréhagyma, 20 deka paradicsom, 5 deka vaj,
só, őrölt kömény, 20 deka főzőkolbász, 10 deka ementáli sajt
A meghámozott karalábét szeleteljük, a szeleteket cikkekre vágjuk. Karikára vágjuk a kolbászt, a paradicsomot
és a hagymát. Vajjal vékonyan kikent serpenyőben rétegezzük. A rétegek közé sót, őrölt köményt, tetejére reszelt
sajtot hintünk. Forró sütőben 25-30 perc alatt megsütjük.
ZÖLDBORSÓVAL TÖLTÖTT CSIRKE
Hozzávalók: 90 deka csirke, 40 deka zöldborsó, 1 darab zsemle, 2 darab tojás, 1 csomag petrezselyem, 2
evőkanál zsír, 1 teáskanál só, fél mokkáskanál bors
A zöldborsót kevés sóval puhára főzzük, leszűrjük és átpasszírozzuk az áztatott, kifacsart zsemlével együtt.
Hozzáadjuk a tojást, a petrezselymet, alaposan összekeverjük, szükség szerint sóval, borssal ízesítjük. A csirkét
kívül, belül sózzuk. A töltelék egy részét a bőre alá, a maradékot a hasüregbe tesszük. Kizsírozott tepsiben,
közepes hőfokon 50 perc alatt megsütjük. Vizet ne öntsünk alá, mert ebben az esetben kireped a bőre, kifolyik a
töltelék.

Sport rovat
Tisztelt Sportbarátok!
Az alábbi cikkben a focicsapat tavaszi sorsolását, illetve a férfi tekemérkőzések eredményeit olvashatják.

MEGYEI III. OSZTÁLY SZOMBATHELY CSOPORT 2015 TAVASZI SORSOLÁSA
16. forduló
2015.03.01

vasárnap

14:30

GENCSAPÁTI KSE - PERENYE SE

vasárnap

14:30

PERENYE SE - VÁTI SE

szombat

12:00

PERENYE SE - CSEPREGI SE II.

vasárnap

14:30

PERENYE SE - ACSÁD - MESZLEN SE

vasárnap

16:00

KŐSZEGFALVI SE - PERENYE SE

vasárnap

13:30

PERENYE SE - BUCSU KSK

vasárnap

16:00

CÁK SE - PERENYE SE

17. forduló
2015.03.08
18. forduló
2015.03.14
19. forduló
2015.03.22
20. forduló
2015.03.29
21. forduló
2015.04.05
22. forduló
2015.04.12
23. forduló
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2015.04.19

vasárnap

13:30

PERENYE SE - HORVÁTZSIDÁNY SC

vasárnap

16:00

VASASSZONYFA SE - PERENYE SE

vasárnap

16:30

PERENYE SE - VASSURÁNY SE

vasárnap

14:00

NEMESBŐD SE - PERENYE SE

vasárnap

17:00

PERENYE SE - GYÖNGYÖSFALU SE

vasárnap

17:00

PORNÓAPÁTI FC - PERENYE SE

vasárnap

14:30

NÁRAI SK - PERENYE SE

vasárnap

17:00

PERENYE SE - BOZSOKI SE

24. forduló
2015.04.26
25. forduló
2015.05.03
26. forduló
2015.05.10
27. forduló
2015.05.17
28. forduló
2015.05.24
29. forduló
2015.05.31
30. forduló
2015.06.07

Szeretettel várunk minden érdeklődő sportbarátot!
FÉRFI TEKE – NB III. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT
10. forduló

Felsőmarác TK – Perenye TK 6:2 (2640-2556)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 428, Jáger István 450

11. forduló

Perenye TK – Tanakajd TK 2:6 (2565-2571)
Pontszerzők: Nika Norbert 455, Németh Károly 431

12. forduló

Perenye TK – Zalaszentgrót TK 8:0 (2593-2416)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 455, Nika Norbert 410, Jáger István 462, Németh Károly 414,
Hammer László 415, Kercselics Tamás 437

13. forduló

Halogy SE – Perenye TK 6:2 (2690-2580)
Pontszerzők: Németh Károly 447, Kercselics Tamás 463

14. forduló

Pecöl TK – Perenye TK 1:7 (2386-2531)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 423, Jáger István 457, Hammer László 428, Németh Károly 437,
Kercselics Tamás 433

15. forduló

Perenye TK – Budai TSE Körmend 8:0 (2568-2334)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 428, Nika Norbert 430, Jáger István 428, Hammer László 441,
Németh Károly 422, Kercselics Tamás 41
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Tabella:

Guttmann Dávid
szerkesztő

Hogyan is történt?
II. Térségi Böllérverseny – Lukácsháza, 2015. 02. 21.
A Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete és Lukácsháza
Község Önkormányzata az idén második alkalommal is
megrendezte a Térségi Böllérversenyt a csömötei
szőlőhegyen. 14 csapat vett részt a diadalban: Gyöngyösfalu,
Cák, Lukácsháza, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely,
Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Oszkó Hegypásztor Kör
és új résztvevőként: Csepreg, Kőszeg, Kőszegfalva, Bük és
Perenye csapata.
A rendezvény célja többek között a falusi disznóölés
gasztronómiai bemutatása, a tradíció ápolásával
figyelemfelhívás örökségünk megőrzésének fontosságára, a
térségi települések együttműködésének erősítése volt.
A visszalépő velemiek helyére - egy hét alatt! - sikerült összeszervezni a Perenyét képviselő 20 fős csapatot.
Ebben kulcsfontosságú szerepe volt Molnár Ervinnek, akinek segítségét ezúton is köszönöm. A csapat tagjai:
Iker Balázsné Kovács Mónika,Vargáné Geröly Mónika, Varga Kornél, Varga Laura, Bolfánné Zarka Ildikó, Bolfán
Gábor, Balázsvölgyi Adél, Csire Borbála, Flór Vanessza, Molnár Ervin, Molnár László, Sóvári Róbert, Sóvári
Zoltán, Strumpfel Lajos és Strumpfel Lajosné, Strumpfel Zsolt és Strumpfel Zsoltné, Jekkel Krisztián alias Bigu, a
böllér, Imre József, Imre Viktória, valamint minden segítő családtag: kicsi- és kicsit nagyobb gyermek, akik
lelkesedésükkel és segítőkészségükkel „hátukon vitték” az egész csapatot!
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A böllérversenyre nevezési díj nem volt, a feldolgozandó sertést és a feldolgozáshoz szükséges
alapanyagcsomagot a szervezők biztosították. A csapatnak kellett ellenben minden szükséges eszközt magával
vinnie: a kaparó késektől az üstökig, rendfáig. A versenyben külön díjazták a csapat megjelenését,
névválasztását, arculatát, a feldolgozás szakszerűségét, hagyományosságát, a pincés kemencés helyszínen a
vendéglátás minőségét, a higiéniai szabályok betartását, a környezetbarát „zöld” gondolat megjelenését, egyéb
gasztronómiai kínálatot és a feldolgozó téren a csapat saját települését bemutató látványelemek használatát. Ez
utóbbi kettőben vártuk – a felkészülési idő rövidsége, és Perenye minél jobb és szélesebb körű képviselete
érdekében – a helyiek segítségét.
Helyi termék asztalt készítettünk, amelyre a következő perenyei kuriózumok kerültek:
- A híres perenyei Szent Ágota könnye pálinka, perenyei szüretelésű alma, almalé és almapálinka
- Perenyei savanyúságok, cukormentes szilvalekvár, barack kompót, meggyszörp, cigánymeggy szörp,
multivitaminos paradicsomlekvár és citromos töklekvár
- Helyi kézműves termékek: horgolás, fafaragás, horgolt technikával készített „hímes” tojás
Hálás köszönet mindazoknak, akik helyi termék asztalunk sokszínűségének megteremtéséhez hozzájárultak:
egyházközségi vezetőnknek Csire Lenkének, a Perenye Plant Kft-nek, Benkő Tibornak és feleségének Benkő
Tiborné Gizellának. Továbbá mindazoknak, akik frissen sült pogácsájukkal, házi borukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy Perenye a 14 csapatos versenyben jobban teljesítsen: Erdész Ferencnek, Mészáros Imrének, Csire
Lenkének, Csire Zsuzsannának, Csire Istvánnénak, Gerencsér Évának, Nika Lászlónénak.
A csapatoknak a nap folyamán az elkészült disznótoros termékekből az érdeklődőknek ingyenes, folyamatos
kóstolást kellett biztosítani. A kínáló asztalra kerültek: sült pecsenye, húsos kolbász, véres és májas hurka,
disznótoros káposzta. Ezekből kóstolót kellett készíteni a zsűri számára, amelyet pontoztak. Külön került
díjazásra egy, a csapat által készített kemencében sült ételt, ami Perenye esetében Kemencében sült csülök volt
káposztaágyon, burgonyával.
A csapatversenyben 1. Lukácsháza, 2. Kőszegfalva, 3. Cák csapata lett. A kemencében sült ételért különdíjat
Lukácsháza csapata kapta. A legszebb tálalásért Bük kapott különdíjat. A többi csapat pedig – köztük Perenye is
– holtversenyben a 4. helyen végzett.
Gratulálok a perenyei Hurka-Gyurkák-nak a 4. helyezéshez!!! Szuper volt a csapat, egy hét felkészülés ellenére
osztályon felüli volt a teljesítmény és a hangulat!!! Hálás köszönet Nektek, hogy időt, energiát nem kímélve, teljes
bedobással azon voltatok, hogy Perenye hírnevét öregbítsük, kivívjuk a környező települések körében Perenye
még jobb megítélését! Részvételetekkel sikerült ismét bebizonyítani, hogy összefogásban az erő!
Köszönettel:

Imre Viktória
polgármester

December 5-én, péntek délután ismét eljött a Mikulás, akit a gyermekek hangos énekszóval, izgatottan vártak a
művelődési házban. Hatalmas puttonnyal a vállán érkezett meg a fiatalokhoz, akik szebbnél szebb versekkel
köszöntötték.
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December 12-én, pénteken került sor településünk szépkorúinak ünneplésére. Jelenlétével megtisztelte és a
résztvevőket köszöntötte a település plébánosa, Bálint atya. A közös imádságot, majd a vacsorát baráti
beszélgetések, Nika László meglepetés műsora és tombolasorsolás követte. Így mindenki élményekkel
gazdagon, feltöltődve és – a helyi vállalkozóinknak köszönhetően – ajándékokkal a kézben térhetett haza.

December 27-én Sé község megszervezésében került sor a Szilveszter túrára!
Külön köszönet a perenyei Mészáros családnak a részvételért!
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December 28-án, Szent Család vasárnapján került sor a jubiláns házaspárok köszöntésére.
A házaspárok a szentmise keretében megújíthatták házassági fogadalmukat. Azt követően szerény agapéra
került sor a plébánián, ahol Bálint atya, Csire Lenke egyházközségi világi elnök és Imre Viktória polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket.
Az 50. évforduló feletti perenyei házaspárok:
Babócsi házaspár (50. házassági évforduló) Babócsi József és felesége Babócsi Józsefné szül. Márovics Mária
Viszket házaspár (50. házassági évforduló) Viszket Róbert és felesége Viszket Róbertné szül. Gróf Teréz
Bolfán házaspár (55. házassági évforduló) Bolfán György és feleség Bolfán Györgyné szül. Sági Mária
Perenye legidősebbjei:
Nő: Flór Józsefné szül. Babócsi Anna (született: Perenye, 1924.09.21.)
Férfi: Takács János (született: Perenye, 1921.12.21.)
Gerencsér Gábor
alpolgármester

Adó 1%-ának felajánlása
Ramóna elindult a gyógyulás útján - Köszönjük a segítséget!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Ramónát 2014. július 22-én megműtötte Igor Nazarov doktor Barcelonában.
Az orvos 28 bemetszéssel oldotta fel az izomletapadásokat az egész testén. Így rugalmasabbak és jobban
nyújthatók lettek az izmai.
Még nagyon sok munka vár Ramónára, hogy önállóan járhasson (sok-sok rehabilitáció, SDR műtét), de már a
javulás útjára lépett. A műtét óta jól látszanak a változások a mozgásában és a tartásában.
Minden nap részesül valamilyen mozgásfejlesztésben (úszás, gyógytorna, konduktív terápia, Dévény torna,
edzés). Októberben 3 hetet a Budai Gyermekkórházban töltöttünk, 2015. januárban pedig 3 hétre
Lengyelországba utaztunk az Olinek Terápiás Központba intenzív rehabilitációra. Április végén és augusztusban
ismét szeretnénk elmenni 2-2 hétre.
A mozgásfejlesztő tornák továbbra is sok pénzbe kerülnek, ezért nagyon megköszönnénk, ha az adó 1%-ának
felajánlásával ebben az évben is támogatnák Ramóna gyógyulását.
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki már eddig is bármilyen módon segített nekünk! Köszönjük a jókívánságokat,
és hogy olyan sokan gondoltak ránk és érdeklődtek Ramóna állapotáról.
Kívánjuk, hogy mindenki legalább egyszer az életben részesüljön abban a csodában, szeretetben és törődésben,
amiben mi az elmúlt időszakban!
Köszönjük szépen!
Varga Ramóna családja
A SZJA 1%-os befizetéséhez szükséges adatok:
A kedvezményezett adószáma: 18898048-1-18
A kedvezményezett neve: Kőszegi Beteg Gyermekekért Myrtill Alapítvány
____________________________________________________________
KÉRJÜK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1 %-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSA: A PERENYEI TEKE KLUBOT!
A TEKE KLUB ADÓSZÁMA: 18887749-1-18

____________________________________________________________
KÉRJÜK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1 %-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSA: A KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLETET!
AZ EGYESÜLETÜNK ADÓSZÁMA: 19247809-1-18
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Felhívás, hirdetés, apropó
LA K O SSÁ G I TÁ J É K O ZTA TÓ
Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Forgalmi Üzletágának értesítése
alapján a 2013. december 15. napjától a 6604. számú Szombathely - Gencsapáti - Perenye
- Gencsapáti - Gyöngyösfalu - Lukácsháza - Kőszeg regionális autóbuszvonalon 8-as
járatszámmal munkanapokon 22:10 perckor Kőszeg autóbusz állomásról Szombathelyre
közlekedő autóbuszjárat csak leszállási igény esetében tér be Perenyébe!
A menetrendváltozással kapcsolatos véleményeket az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 9700
Szombathely, Körmendi út 92. székhelyére címzetten, a 94/517-626 fax számra, illetve a tothmarietta@vasivolan.hu e-mail
címre lehet eljuttatni.

ASSZONYTORNA - Perenye, Művelődési Ház: minden hét KEDD - 18:30-tól
A torna 60 perces, 10-15 perc bemelegítéssel indul, ezután körülbelül 30 percig gerinctorna
gyakorlatok következnek, majd nyújtással, relaxációval végződik.
Kiknek ajánlott ez a mozgásforma?
Akik testtartásukat szeretnék javítani, ülőmunkát, egyoldalú fizikai munkát végeznek, kisebb
súlyfeleslegük van, gerinc- és/vagy ízületi panaszoktól szenvednek, mozogni szeretnének,
de egészségük maximális megóvása mellett tennék ezt.

Zumba®minden héten szerdán
18:50– 19:50
Helyszín: Perenye Művelődési Ház
Zumba®- Verával: 18:50-19:50
Ha bulizva szeretnél edzeni, szeretnél egy kicsit kikapcsolódni és
közben formába hozni magad, a Zumba®-t Neked találták ki. Gyere,
és próbáld ki! (Vincze Veronika: 70/248-9944)

Perenyén új építésű szigetelt
csarnokban 1-300m²-ig tárolási
helyek bérelhetők.
Érd.: 30/9575-253
Nem tudja, mit kezdjen a fametszésből
visszamaradt ágakkal, nyesedékkel?
Hozza
el
telephelyünkre!
Térítésmentesen
vállaljuk
ezek
bedarálását, nagyobb mennyiség
esetén akár helyben is! Előzetes egyeztetés szükséges!
Telefonszám: 30/9575-253.
Pongrácz Miklós, vállalkozó
Feleslegessé vált vesszőfotel, 1db eladó,
4000Ft/db. Érdeklődni: 94/ 330 – 233

Apró javítási munkákat, mint pl.: cipzár betétel, függönybeszegés,
nadrág felhajtás, stb. vállalok. Elérhetőség: 94/ 330 – 233
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Önkormányzati Melléklet
Felhívás
Tisztelt Ebtartók!
Általánosan kijelenthető, hogy szinte minden településen kisebb-nagyobb problémaként jelentkezik az utcán
kóborló kutyák ügye.
Az állatok védelméről szóló törvény szerint a településen (belterületen) a kóbor állatok befogása az
önkormányzat feladata, amit az ebrendész (gyepmester: Ferenczi Endre: 06-70/362-2655) segítségével próbál
teljesíteni. Az így befogott kóbor állat - amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat
tulajdonosa nem válik ismertté - az állam tulajdonába kerül. Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a
tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket
megtéríteni.
Melyek az állattartóra vonatkozó előírások?
Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról. (Ezek alatt azt kell érteni, ha láncon kötve tartjuk a kutyát, akkor nagyságától
függően a láncnak legalább 4-10 m-es hosszúságúnak kell lennie. Ha kennelben vagy lakásban tartjuk a kutyát,
akkor minimálisan 6 m2-nyi területet kell biztosítani állatonként.) Az szinte magától értendő, hogy a kutyát
megfelelően kell táplálékkal és vízzel ellátni. A szabálysértési törvény alapján az a személy, aki kutyáját kóborolni
hagyja (pl. kiengedi vagy kiszökik az utcára), szabálysértést követ el. A 2012-ben hatályba lépett törvény szerint
a szabálysértési eljárás lefolytatására nem az önkormányzat (jegyző), hanem a járási hivatal jogosult.
Szabálysértést követ el az, aki:
• a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
• természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
• szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat
segítő kutya kivételével - szállítja,
• élelmiszer-elárusító üzletbe vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
• aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre
utaló megfelelő figyelmeztető táblát.
Aki az előbbiekben felsorolt problémát észlel, és ennek megszüntetésére törekedik, annak az önkormányzatnál
van lehetősége ezt bejelenteni a jegyzőnél vagy az általa megbízott ügyintézőnél.
A bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a bejelentő alá is ír. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a
bejelentő hol, mikor látta a kutyát kóborolni, az rátámadt-e esetleg vagy valaki mást ért valamilyen atrocitás az
adott eb részéről. A bejelentőnek ezen kívül meg kell adni személyi adatait (név, lakcím, születési hely, idő, anyja
neve), azonban kérheti adatai zárt kezelését, ami azt jelenti, hogy azokat csak a szabálysértési hatóságnak az
ügyben eljáró tagja, az ügyész, illetve a bíró tekintheti meg. Ezt követően a jegyző szabálysértési eljárás
megindítását kezdeményezi a kutyatulajdonos lakhelye szerinti szabálysértési hatóságnál, akinek kötelessége az
eljárást megindítani a kutyatulajdonos ellen.
A leírtak ismeretében azt kérjük minden felelős állattartótól, hogy legyen jó gazda, gondoskodjon a kedvence
szökésének megakadályozásáról, ez mindannyiunk közös érdeke!
Nem perenyei lakcímkártyával rendelkezők bejelentkezése!
2014. január 1-én a falu lakossága 706 fő. Ez a szám 2014. év végére 9 fővel lecsökkent. Arra kérnék minden
NEM PERENYEI LAKCÍMKÁRTYÁVAL rendelkező lakót, jelentkezzen be Perenyébe, legyen itt állandó lakos.
Ezzel is hozzájárul a falu költségvetéséhez, hiszen az állam bizonyos támogatásokat a Perenyébe bejelentkezett
lakók száma szerint ad a falunak!
Dr. Deák Mariann
jegyző
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Könyvtárhasználat
A könyvtár használata és szolgáltatásai
1. A könyvtárnak bárki tagja lehet, aki a használat szabályait megtartja. Az önálló keresettel nem
rendelkezők beiratkozásához jótálló szükséges.
2. A könyvtár használata díjtalan!
3. A kölcsönzés időtartama 3 hét, egy alkalommal meghosszabbítható. A könyveket határidőre vissza kell
hozni a könyvtárba, másnak továbbadni nem szabad.
4. Az elveszett vagy megrongálódott könyv értékét megtéríttetjük. (A kártérítés összege a mű bolti árának
többszöröse is lehet.)
5. Az olvasók szabadon válogathatnak a könyvek között, de a raktári rendet meg kell tartaniuk.
6. A kézikönyvtári gyűjtemény helyben használható, az ide sorolt műveket nem kölcsönözzük.
7. Folyóiratok, újságok (a legfrissebb számok kivételével) a következő kölcsönzési napig kölcsönözhetők.
Bekötött folyóiratok kölcsönzése ugyanúgy történik, mint a könyveké.
8. A szabályokat megszegő olvasótól a könyvtárhasználat joga megvonható.
9. A kölcsönzésben lévő műveket kérésre előjegyezzük és értesítjük olvasóinkat a könyv beérkezéséről.
10. Ha a keresett mű nincs meg állományunkban, azt az olvasó kérésére díjtalanul átkölcsönözzük más
könyvtártól.
11. Az olvasók bármilyen kérdésre (adat, jogszabály, irodalomkutatás, stb.) a könyvtáros felvilágosítást ad.
Ha a könyvtárunk állománya ezt nem teszi lehetővé, szükség esetén más könyvtártól szerezzük be a
kért információt.
Szeretettel várok a könyvtárba minden érdeklődőt, gyerekeket, felnőtteket minden szerdán 15:00 – 19:00-ig.
Bhöm Ibolya
könyvtárvezető
Polgárőrség hírei
Tisztelt Lakótársaink!
Gencsapáti-Perenye Polgárőrség Tagsága tisztelettel megköszöni azt a munkát, amit a lakótársak a rendőrség
körzeti megbízottjával és polgárőrségünk tagjaival településeink közbiztonsága érdekében tett.
A közös munkánk eredménye, hogy erősödött lakótársaink szubjektív biztonságérzete, szoros és aktív a
lakótársaink ez irányú együttműködése, amit a felénk megtett jelzések, bejelentések száma és a bűnügyi
statisztikai adatok is bizonyítanak. A bekövetkezett bűnesetek statisztikai adatai alapján csökkent az elkövetések,
nőtt a felderített események száma.
Sajnálatosan még van néhány elmúlt évi „esemény”, ahol az elkövetők után a hatóság még nyomoz.
Nem szabad a babérjainkon ülni. Az elmúlt év utolsó negyedében bekövetkezett lopások azt bizonyítják, hogy
tovább kell erősíteni mind a köz, mind a magántulajdon, tulajdonos általi védelem fontosságát. A rendvédelmi
szervek és az önkéntes alapon működő bűnmegelőzési szervezetek tagjai nem lehetnek mindenhol, mindenkor a
területen.
A Gencsapáti-Perenye Polgárőrség tagjai 2014-ben 1205 órában, 308 alkalommal vettek részt közbiztonság
megszilárdítása érdekében végzett munkában. Ebből 75 alkalommal a rendőrséggel közös feladat
végrehajtásban vettünk részt. Ki kell emelni, hogy az elmúlt évben az időjárás miatt bekövetkezett
veszélyhelyzetek miatt nyolc alkalommal a polgárőrség tagjainak beavatkozására is szükség volt.
Gencsapátiban Hatos Katalin, Kovács Ferenc, Perenyében Benkő Tibor és polgárőr társai, ha kellett, rakták a
homokzsákokat. Köszönet mindenkinek, aki aktívan kivette részét ebből a munkából!
A 2015 év eddigi időszakában bekövetkezett események (Perenyében a sajnálatos tűzeset, Gencsapátiban a
súlyos baleset) tényei azt bizonyítják, hogy a magán és közösségi tulajdonunk védelme iránti figyelem nem
csökkenhet.
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Kedves Szülők!
A téli útviszonyok nagyon sokszor bonyolult és nem várt helyzetbe hozzák még a tapasztalt közlekedőket is.
Kérem, gondolják át, hogy gyermekeiket ebben az időszakban mivel és hogyan indítják el az iskolába.
A Gencsapáti-Perenye Polgárőrség nevében köszönjük az eddigi együttműködést és támogatást!
Továbbra is lehetőségeink szerint végezzük feladatainkat lakótársaink nyugalmáért.
Csabai János
Polgárőrség elnöke

Testületi ülések rövid összefoglalója
Perenye – Képviselő testületi ülés, 2015. november 11.
1.) Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
Dr. Deák Mariann mb. jegyző tájékoztatása alapján (az Mötv. 35. §-a alapján a képviselő-testület az
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának
megállapításánál már nincsenek összegszerű sávhatárok, kitétel azonban, hogy a tiszteletdíjak megállapítása
nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását) a testület megalkotja Perenye Község
Önkormányzatának képviselői tiszteletdíjról szóló 12/2014 önkormányzati rendeletét.
2.) Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal kötendő szerződés
A kötendő ellátási szerződés alapján a Karitász ingyenes ellátást biztosít a szociálisan rászorulók részére. A
szervezet vállalja a pszichiátriai, valamint a szenvedélybetegek életminőségének javítását, rehabilitációjukat, a
társadalomba, korábbi közösségükbe történő visszaillesztésüket a Szociális törvényben meghatározottak szerint.
Részletek megtalálhatók a hivatal hirdetőtábláján.
3.) Hó ügyelet, hó eltakarításra vonatkozó szerződés
A testület a hóeltakarítási és jégmentesítési feladatok ellátására megbízási szerződést köt Molnár Ervin
vállalkozóval.
4.) Hulladékszállítási szerződés
Dr. Deák Mariann tájékoztatja a testületet, hogy a törvény lehetőséget ad egy éves időtartamú, határozott idejű
szerződés megkötésére. Perenye Község Önkormányzata a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
keres közszolgáltatót.
5.) Község rendezvényeinek, ünnepségeinek megtárgyalása
A polgármester előterjeszti megtárgyalásra a december hónapban tartandó ünnepségek tervezetét
(Mikulásvárás, Idősek napja, Mindenki Karácsonya).
6.) Önkormányzati munkavállaló munkaviszonyának létesítése
Imre Viktória polgármester javasolja, hogy az önkormányzat Csire Miklósnét alkalmazza hivatalsegédnek.
Megbízási szerződéssel, napi 4 órás munkarendben dolgozna 2014.11.17-től 2014.12.31-ig.
2014.11.17-től közfoglalkoztatás keretében Iker Ákos is újra felvételre kerül.
7.) Perenye Község temetőkertjében történő sírhelykijelölések megtárgyalása
A perenyei temetőkertben sürgető, hogy új sorokat méressen ki az önkormányzat. Dr. Deák Mariann mb. jegyző
szerint a kimérés előtt helyszíni szemlét kellene tartani a képviselők jelenlétében. A temető térképére pedig a
rendeletben megadott méretarányok figyelembe vételével kellene felvezetni az új sírhelyeket.
8.) Belső ellenőrzési terv
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Dr. Deák Mariann mb. jegyző kéri a Belső Ellenőrzési Munkaterv jóváhagyását, melyet a Pénzügyi Tükör Bt.
végez. Év közben ez alapján dolgoznak, és év végén a munkaterv alapján írnak jelentést. Perenyében az
Aranyhíd Óvodát és az Önkormányzati Hivatalt ellenőriznék.
9.) Tárgy: Egyebek
Imre Viktória polgármester a következőkről tájékoztatja a testületet:
− A november 10-ei falubejárás során megtekintett Kossuth Lajos utcai partszakasz megerősítésének
tervezése folyamatban van, ezt a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál Hencsel Róbert
szakaszmérnök úrral egyeztette. Egyeztette továbbá vízfolyások tisztítását, Bárka utcai partszakasz
kaszálását (2015. január – február folyamán).
− A konszolidációs pályázat keretében elnyert 10 millió Ft-ot a Béke út páratlan oldalának aszfaltozására
fordítják. A kivitelezés szerződéstervezete megérkezett a Varga és Varga Építőipari Kft-től. Az
útszakasz 2 200m², 650 m hosszú. Az aszfaltozás mellett parkoló és útszéli padka is kialakításra kerül.
A polgármester feljegyzi a felmerülő kérdéseket, hogy egyeztessen a céggel a szerződés aláírása előtt.
− A temetőben a ravatalozó ajtaja felújításra szorul. Kértek árajánlatokat. Magyarics Ferenc ajánlata
alapján kerül sor a kivitelezésre.
− Az óvoda vezetője jelezte, hogy az ereszcsatornát ki kellene cserélni, mert lyukas. Kovács Krisztián
képviselő szerint a bádogos munkát társadalmi munkában is el lehetne végezni, melyhez felajánlja
segítségét.
− A hivatalban a konvektorok ellenőrzése megtörtént. Javasolja, hogy az óvoda, orvosi rendelő,
edzőterem fűtőberendezéseit is ellenőriztetni kellene.
− A Hősök szobránál felhelyezett márványtáblát, mely eltörött, 2015. május első vasárnapjáig meg kell
javíttatni.
− A Perenyei Férfi Népdalkör részére biztosít egy vitrint a serlegeik elhelyezésére és kiállítására, miután
sikerült sort keríteni a kultúrterem festésére (előre láthatólag 2015. tavaszig).
Perenye – Képviselő testületi ülés, 2015. december 12.
1.) Előző ülések óta tett intézkedések, események
Imre Viktória beszámol az elmúlt időszak eseményeiről: az előző testületi ülésen jelzett szerződések megkötésre
kerültek. Sor került a konvektorok ellenőrzésére. Az óvoda felújítási munkálatai társadalmi munkában készülnek
Szőke Krisztián, Kosztolánczi Attila, Németh Zsolt és Kovács Krisztián részvételével. A község közigazgatási
területén kihelyezésre kerültek a hófogók, a kihelyezésnél Guttmann József képviselő segített.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kosztolánczi Attila megkereste az önkormányzatot 405/62 hrsz-ú
önkormányzati telek megvásárlása ügyében.
2.) Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának módosítása
Imre Viktória polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szombathelyi Kistérségi Társulás
megállapodását a képviselő-testületeknek a megalakulást követő hat hónapon belül felül kell vizsgálniuk. A
módosításokat a Magyarország Önkormányzatairól szóló törvény változásai, a szervezetben résztvevő
települések körének változása, valamint a normatíva-igénylés eljárásának változásai indokolják.
3.) Szerződéskötés az Akviral Kft.-vel
A „Vas megyei települési címerei és zászlói” című könyv kiadásához Perenye Község Önkormányzata is
hozzájárul.
4./Hulladékszállítási szerződés
Dr. Deák Mariann tájékoztatja a testületet, hogy azon kormányrendelet, mely a hulladékszállítási díjakat
meghatározná, még nem került megalkotásra. Így a közszolgáltatók nem tudtak az önkormányzatoknak árajánlatot
adni. A hulladékszállításról szóló törvény 45.§-a alapján a jelenlegi szolgáltató a szerződést követő hat hónapos
időtartamban köteles ellátni feladatát .
Imre Viktória
polgármester
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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: 94/511-843 (telefonszám és fax szám is egyben)
Perenyei Aranyhíd Óvoda: 94/316-826
Posta: 94/500-481,
• Nyitva tartás: de. 8:00 - 13.30 óráig
Felnőtt háziorvosi rendelő: 94/318-326
Dr. Varga József: 06-30/226-7174
Gyermekorvos, fogászat, védőnő: 94/313-010
Állatorvos, Dr. Lőrincz József: 06-70/331-0618
Szőke Krisztián falugondnok: 06-30/331-0819

Perenyei orvosi rendelés

Gencsapáti orvosi rendelés

• Kedd: 15.00-16.00
• Csütörtök: 8.00-11.00
Gyermekeknek: Dr. Szolnoki Judit
Szerda: 10.00-12.00

• Hétfő: 8.00-12.00
• Kedd, péntek: 8.00-11.00
• Szerda: 13.00-17.00 (csütörtökön nincs rendelés!)
Gyermekeknek: Dr. Szolnoki Judit
• Hétfő, péntek: 9.30-12.30
• Kedd: 10.00-12.30
• Csütörtök: 15.00-17.00 (szerdán nincs rendelés!)

Gyógyszertár: Gencsapáti, Hunyadi u. 193. Tel: 94/313-427
• Hétfő, Kedd: 8.00-16.00
• Szerda: 8.00-12.00 és 14.00-17.00
• Csütörtök: 8.00-17.00
• Péntek: 8.00-16.00, Szombat: Zárva
VASIVÍZ ZRT. : 94/313-745
Gázzal kapcsolatos bejelentések: 06-80/820-141, 06-80/4440-141
E-ON ZRT: 06-40/220-220, 06-70/459-9666 (mobiltelefonról hívható), Központi hibabejelentő (éjjel-nappal): 06-80/533-533
MÁV, IC jegyrendelés: 06-40/494-949
VASI VOLÁN: 94/312-054
Kábeltévé, GERANT Kft, Szombathely, Söptei u. 30/a
Ügyfélszolgálat (ügyelet): 94/330-554
• MINDEN NAP: Hétfő- Péntek: 9.00 - 11.00
• Hétfő: 14.00 - 16.00
• Szerda: 16.00 - 18.00
Perenyei Polgármesteri Hivatal: 94/511-843, Ügyfélfogadási rend:
• Hétfő: 08.00 – 16.00
• Péntek: 08.00 – 12.00
Sé község Önkormányzata: 94/540-535
Gencsapáti község Önkormányzata: 94/510-225
Imre Viktória polgármester fogadóórája: péntek: 17.00 – 19.00
Baumgartner András falugazdász fogadóórája: minden héten, hétfő: 8.00-9.00-ig a polgármesteri hivatalban.
Tel: 06-30/237-3400
Dr. Németh Péter, jogi tanácsadás. Tel: 06-30/986-8111
Perenyei Hírlevél – kiadja a Perenyei Polgármesteri Hivatal. Honlap: www.perenye.hu
A szerkesztőbizottság tagjai: Baumgartner András, Benkő Ildikó, Csire Istvánné, Csire Lenke, Dr. Deák Mariann, Dobozy Zoltán,
Guttmann Dávid, Imre Kálmánné, Imre Viktória, Rétfalvi Balázs, Soós Tibor
Az újsággal kapcsolatos kérdéseket, írásokat, véleményeket az onk.perenye@gmail.hu, viktoria.imre@gmail.hu,
benko.ilda@gmail.com e-mail címekre vagy a Polgármesteri Hivatal postaládájába várjuk.
Egyházközség elérhetősége
Plébános: Gombos T. Bálint atya, Gencsapáti. Telefon: 321-370, 06-30/504-4320
Kórházi lelkész: Molnár Árpád, Telefon: 06-30/619-5474. A kórházban lévő betegeinkhez őt kell
hívni. A helyi plébános otthonaikban látja el a betegeket.
Egyházközség vezető: Csire Lenke, Perenye. Telefon: 330-249
Karitászvezető: Csire Zsuzsanna, Perenye. Telefon: 330-218cx

