PERENYEI HÍRLEVÉL
11. évfolyam
2. szám
2012. április hó
A tartalomból:
Agro Infó
(2. oldal)

Egyházközségi rovat

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.”

Húsvét ünneplése Perenyében
(3. oldal)

Kulturális örökségünk
Gratuláció Rómából
(4. oldal)

Aranyhíd Óvoda
Hírek, farsangi képek
(5. oldal)

Egészség, életmód
Immunerősítés
(6. oldal)

Eleink eledelei

PROGRAMAJÁNLÓ
Április 8. (Húsvét vasárnap), 19:30
Feltámadási Örömtűz, Perenye - foci pálya
Április 30-án (hétfő) 16:00-tól – Májusfaállítás
Helyszínek: Szent Ágota templom, Művelődési Ház, Aranyhíd Óvoda

(7. oldal)

Sportrovat
Helyi sporthírek (teke, foci, kick-box)
(8. oldal)

Etikett és protokoll
Húsvéti locsolkodás (10. oldal)

Programajánlat
Április - Május (11. oldal)
Felhívás, hirdetés, apropó
(11. oldal)

Fontos címek és elérhetőségek
(12. oldal)

Május 20-án (vasárnap) 15:00-tól
Gyermeknap, Perenye - játszótér

A játékos vetélkedők, erőpróbák zavartalan lebonyolítása és a gyermekek
védelme érdekében a templomtól a felső buszmegállóig terjedő útszakaszt –
a vetélkedők ideje alatt – lezárjuk!

Május 31-én (csütörtök) 18:00-tól

Májusfák kitáncolása
Perenyei Filmklub: minden 2. hét péntekén, 18:00-tól

Önkormányzati Melléklet

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Minden
kedves Olvasónknak!!!
Perenye Község képviselő testülete
és a Hírlevél szerkesztősége ☺
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Agro Infó
Tisztelt Gazdálkodók!
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elektronikus felületén a tervek szerint 2012. április
elejétől nyílik meg a lehetőség az idei területalapú támogatási kérelmek 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 új meghatalmazást kell készítenie technikai közreműködőjével (aki
a támogatást ügyfélkapun benyújtja), ehhez szükség lesz a már jól ismert betű-szám kombinációból álló jelszóra
is.
A minimális táblaméret továbbra is 0,25 ha, szőlő, ill. gyümölcsös esetén 0,31 ha. Emellett az ügyfél tárgyévi
összes igénylésének el kell érnie az 1 ha-t.
Rendkívül fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a támogatás jogos igénylője 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 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 feje nevére kell átíratni, mivel csak ő rendelkezhet földhasználattal! Az előbbit egyszerű családi
használatba vétel, az utóbbit (tag bérlete) integrációs célú földhasználat átengedés jogcímen lehet intézni a
földhivatalnál. A földhasználat átengedés azt jelenti, hogy egy nyilatkozattal a családi gazdaság tagja
„alhaszonbérbe” adja az általa bérelt földterületet a gazdaság vezetőjének. Ennek időtartama azonban nem lehet
több, mint az eredeti haszonbérleti idő.
Az idei évben újdonságként jelenik meg több jogcím, melyek közül a helyi gazdákat érintő fontosabb kettőt
említeném:
•

•

A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítás: Meg kell adni, hogy a
2010.07.01-2011.06.30. referencia időszakban nyilvántartott állatok számát figyelembe véve – melyek
kielégítik a rendeletben rögzített további feltételeket – mekkora állatállományra (anyajuh, anyatehén,
hízottbika) kéri a jogosultság megállapítását. Ez a bázisjogosultás „újra elosztását” jelenti!
Részletekről érdeklődjön a falugazdásznál!
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénylése: A támogatást azok igényelhetik, akik
kötöttek kárbiztosítást.

Az idei évtől a legalább 10 ha szántó után (vagy ennél több) támogatást igénylők, automatikusan kötelezettjei
lesznek az agrárkár-enyhítési rendszerbe történő belépésnek. A területnagyság elérése esetén a program
automatikusan jelzi az érintettséget, és ki is kalkulálja a befizetendő tagsági díjat, melyet be is kell fizetni!
Tisztelettel:

Baumgartner András
szerkesztő
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Egyházközségi rovat
Húsvét Ünneplése Perenyében
A tavalyi évhez hasonló a szent három nap megünneplésén ismét a perenyei templomban vehetünk
részt. Ezzel a lehetőséggel minél többen éljünk, hiszen, erre a hozzánk hasonló kis falvakban sok helyen nincs
alkalom.
Keresztény vallásunk legnagyobb ünnepét - őseink hagyományait követve - a faluban itt élő valamennyi
embertársunkkal együtt, közösen szeretnénk megtartani. A szertartások csúcspontja a Húsvét vasárnap hajnali
vigília és körmenet. A mise sötétben kezdődik a tűzszenteléssel, majd a felkelő nappal megérkezik a VILÁG
VILÁGOSSÁGA: A FELTÁMADT JÉZUS. Ennek a gyönyörű szimbólumnak a misztikáját érezhetjük át, ahogy azt
megtapasztaltuk a tavalyi hajnali szertartáson is.
Nagy heti szertartások rendje:
Nagycsütörtök:
− 17:00 órakor Szentmise az utolsó vacsora emlékére,
− 21:00 óráig virrasztás a templomban.
Nagypéntek:
− 13:30 perckor rózsafüzér imádság Hodics Attila hálakeresztjénél,
− 15:00 órakor az Úr szenvedésének ünneplése a templomban. Passió éneklése.
Húsvét vasárnap:
− 5:30 perckor (reggel) kezdődik a Húsvéti vigília majd ezt követően Feltámadási Körmenet, és az ételek
megáldása.
Húsvét hétfő:
− 11:00 órakor ünnepi szentmise.

Első áldozás
2012. április 15-én vasárnap
Nagy örömünkre ismét lesz elsőáldozás templomunkban. Öt gyermek találkozik először az oltáriszentségben
jelenlévő Úr Jézussal. Szeretettel köszöntjük őket!

KARITASZ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Szeretnénk a falu teljes lakosságát figyelemmel kísérve segíteni!
Segítségnyújtásunk hatékonyabbá és gyakorlatiasabbá válása érdekében ezen az úton is el akarjuk mondani
mindenkinek, hogy beteglátogatás, gyógyszerkiváltás, idősek és betegek házkörüli munkájának elvégzése, vagy
a munka elvégzésének megszervezése, gyermekfelügyelet megoldása, a napi élelem hiánya, a ruházkodás
segítése miatt forduljon hozzánk, vagy ha támogatásra szorulót ismer, kérje a segítségünket szóban, telefonon,
vagy a templom faliújságján elhelyezett segélykérőn keresztül. Szólítsa meg azt közülünk, akihez legnagyobb a
bizalma!
A karitász tagjai: Baumgartner Ferencné, Böhm Ibolya, Czethoffer Jánosné, Csire Lenke, Csire
Miklósné, Csire Zsuzsanna, Imre Kálmánné Éva, Krizmanich Lászlóné, Mészáros Tünde, Molnár
Anita, Nika Lászlóné.
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Kulturális Örökségünk
Gratuláció Rómából

Egy nagylelkű adománynak köszönhetően lehetőség nyílott arra, hogy a templom jubileumi
tanulmánykötete néhány jelentősebb Szent Ágota templom számára eljuthasson. A küldeményeket a kötet
szerkesztőjének, Medgyesy S. Norbertnek a kísérőlevelével küldtük el Sárszentágota, Magyarcsernye, Catania
és Róma Szent Ágota templomainak felelőseinek.
A köszönő és gratuláló levelek közül a legkiemelkedőbb Raymond Leo Burke bíboros válaszlevele volt, akinek a
címtemploma a római Sant’Agata dei Goti templom. A bíborosnak küldött csomagba a jubileumi kötet mellé
kerültek az Éneklő Perenye füzetei, valamint a zenei anyag jobb elhelyezéséhez a magyar egyházi népénekhagyományt reprezentáló CD-k és az oltárképről meg a falu elején lévő keresztről készült fotók. A 74 éves
amerikai bíboros, aki 2008 óta a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának, az Apostoli Szignatúrának a prefektusi
hivatalát tölti be válaszlevelében hálásan megköszönte a küldemény minden darabját és gratulált a kötethez.
Kiemelte annak szépségét és gazdagságát, és külön köszönetet mondott a Szent Ágota magyarországi
tiszteletéről és a gazdag magyar katolikus örökségről közölt információkért. Végezetül kifejezte nagyrabecsülését
és további sok kegyelmet kívánt.

Rétfalvi Balázs
szerkesztő
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Aranyhíd Óvoda
Perenyei Aranyhíd Óvoda hírei
Április 25-én (szerdán) Nyílt nap az óvodában, a középsős és nagycsoportos óvodások szülei részére!
Reggel 8:00 – 10:00–ig Minden Kedves Szülőt szeretettel várunk!
Április 29-én (vasárnap) Pótelőadás lesz az MMIK-ban azoknak a gyermekeknek, akik betegek voltak és nem
tudtak részt venni a februári Bábelőadáson!
Időpont: délelőtt 10:00.
A gyerekeket a szüleiknek kell elkísérni! A Bábszínházi bérletet vinni kell magukkal, amit az óvó néniktől kell
elkérni az óvodában!
Május 4. (péntek) – Anyák napi ünnep az óvodában. Minden kedves Édesanyát szeretettel várunk!
A gyermekek személyre szólóan köszöntik Édesanyjukat, ahogy az idejük engedi – reggel illetve délután.
Az úszótanfolyam 2012. május 15-én (kedd) indul, 8:30-kor lesz az első foglalkozás.
A tanfolyam 10 alkalomból áll. A 10 foglalkozás 8.200Ft/fő, amit két részletben lehet befizetni.
A további úszási napok a következők: Május 17, 22, 24, 29, 31 és Június 5, 7, 12, 14.
Csire Istvánné
óvodavezető
2012. Január 28-án került sor az Óvodás Farsang megrendezésére. A jó hangulatot idézik a következő képek is!
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