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Melléklet:
Önkormányzati
közleménye

Ha van Bennetek annyi bátorság, hogy részt vegyetek egy főző
versenyen, ám legyen!
Mi megszervezzük, csak jelentkeznetek kell a következő módon:
Nevezés hús alapú ételekkel (sertés, baromfi, marha, vaddisznó, birka,
nyúl, szarvas, hal stb.) 2-3 fős csapatokkal.
Az önkormányzat a főzéshez a helyet, a tűzifát és a vizet biztosítja, a többi
ételszerszámot Nektek kell hozni,ennek értelmében az étel alapanyagát is
(nyers formában).
Ezen gasztronómiai íz kavalkád megrendezésére a perenyei Játszótéren
kerül sor, 2011. szeptember 3-án, 10 - 17 óráig.
Az 1-3. helyezett csapatok kerülnek díjazásra.
Jó főzést, és jó szórakozást kíván a perenyei Önkormányzat!
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Agro Infó
Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól
A 1993. évi II. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló törvény értelmében amennyiben az
osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba már
jogerősen bejegyezték, az ingatlanügyi hatóságnál bármely tulajdonostárs kérelmével évente március 1.- ig
kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként
kaphassa meg.
Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályait a fenti törvény felhatalmazásával a 63/2005. (IV. 8.)
Korm. Rendelet szabályozza, melynek fő rendelkezéseit az alábbiakban foglalom össze:
Az önálló ingatlan kialakítására vonatkozó kérelmet írásban az ingatlanügyi hatóság által erre rendszeresített
nyomtatványon (a fenti rendelet melléklete) kell benyújtani. A kérelmezett eljárás során elsőbbséget élvez
azon a kérelmező, aki a megosztással keletkező földrészletet saját maga kívánja megművelni, és az előbb
említett nyomtatványon továbbiakban helyrajzi számonként külön-külön nyilatkozik arról, hogy
1. legalább 2002. január 1-jétől 2004. május 1.-ig a mezőgazdasági termelők agrártámogatás
igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet alapján kapott nyilvántartási számmal rendelkezett, valamint
2. rendelkezik MVH-s ügyfél-regisztrációs számmal
3. a kérelemmel érintett földrészletre vonatkozóan nincs nem saját használatra utaló hatályos szerződése
A körzeti földhivatal összesíti a nyilatkozatokat és megállapítja az elsőbbségre jogosultak körét, a teljesítési
sorrend vonatkozásában pedig a következők szerint jár el.
Az illetékességi területéhez tartozó települések sorrendjét sorsolással állapítja meg, minden egyes település
területén a kérelemmel érintett földrészletekre vonatkozóan, helyrajzi számonként összesíti a kérelmezők
tulajdoni hányadát, valamint ezen belül az elsőbbségre jogosult kérelmezők tulajdoni hányadát, és kiszámítja e
kettő arányát, százalékban kifejezve. Az eljárást az elsőnek kisorsolt településen, a legmagasabb százalékos
aránnyal rendelkező, elsőbbségre jogosult kérelmezők földrészletén kezdi meg. Ha a településen illetve az
illetékességi területén az elsőbbségre jogosultak elfogytak, azután kerül sor azon földrészletek megosztására,
amelyekben már csak elsőbbség nélküli kérelmezők vannak. (Egyezség hiányában egy osztatlan közös
tulajdonú földrészleten belül a megosztás sorrendjét sorsolással döntik el.)
Az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett ingatlanok esetében a
megosztások költségeit 2004. január 1-jétől kezdődően az állam viseli. Amennyiben a feladat végrehajtására a
költségvetésben biztosított fedezet a tárgyévben felhasználásra került, rendeletben foglaltak szerint lehetőség
van az osztatlan közös földtulajdon kimérési költségeinek kérelmezők által történő megelőlegezésére,
amely összeg visszaigényelhető. Ez irányú szándékról szintén a rendelet többször említett mellékletének
megfelelő rovatában lehet nyilatkozni. A megelőlegezett díjat a területileg illetékes földhivatal állapíthatja meg,
illetve számlázhatja.
Az ügy menetében a díjfizetés teljesítését követően a Vas Megyei Földhivatal számlaigazolást ad ki kérelmező
részére.
A Kormányrendelet szerint a kérelmező által befizetett összegeket a jogosult a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal (MgSzH) Központjánál az alábbi címen igényelheti vissza a földhivatal által kiállított számla és igazolás
alapján. A beadás határideje nincs szabályozva!
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Költségvetési Igazgatóság
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
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A Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet, a tárgyévet követő évben. (A
hároméves tapasztalat alapján május, illetve június hónap környékén).
A kifizetési kérelemhez nincs formanyomtatvány!!
Az egyedi kérelemben fel kell tüntetni az alább felsorolt adatokat:
1. név, cím
2. születési adatok (év, hó nap)
3. bankszámlaszám
4. telefonszám
A témával kapcsolatos kérdéseikkel a Földhivatalnál érdeklődjenek!
Cím: 9700 Szombathely, Welther Károly u. 3
Telefon: (94) 511-120, 511-121, Telefax: (94) 511-122
Tisztelettel:
Baumgartner András

szerkesztő

Egyházközségi rovat
Jubileumi ünnep
Úrnapján, június 26-án tartottuk templomunk 250 éves jubileumának fő ünnepét.
Az egyházközségi képviselő testület nevében szívből megköszönök minden segítséget, amelyet az
ünnepség megrendezéséhez kaptunk. A falu lakói igazi önzetlen keresztény összefogásról tettek
tanúbizonyságot. Nagyon sokan áldoztak idejükből azért, hogy az ünnep méltó legyen a 250 éves
jubileumhoz és őseink örökségéhez.
A méltó ünnepléshez a délelőtti esős idő után az égiektől megadatott a ragyogó napsütés is. A
szentmisét megelőző rendezvényünkön Bujtás László szobrász felajánlásaként emlékkő avatásra került
sor. Külön köszönetet mondunk az óvodások kedves templom-köszöntő műsoráért és Rétfalvi Balázs
templom-történeti előadásáért.
Az ünnep fénypontjaként bemutatott szentmisén és körmeneten külön ajándék volt, hogy több régi
ismert énekünk hangzott el Benkő Balázs és dr. Medgyesy Norbert vezetésével.
Nagy örömet jelentett az Úrnapi sátorkészítés, a 20 év után felelevenített régi hagyomány. Az acélvázat
mind a négy sátorhoz Tömő Ferenc és felesége, Jáger Mária adományozta, ami jelentősen
megkönnyítette a sátorkészítők munkáját. A sátorágakról Biczó Barna és Balázsvölgyi Csaba
gondoskodtak. A sátrak összeállításában a plébánia udvarán több mint 30-an vettek részt, köztük
örömmel láttunk sok fiatalt és gyermeket is. A sátrak helyszínre szállítását Kovács Krisztián vezetésével
ügyesen megoldották. A templom és a plébánia környékének rendbetételében már hetekkel az ünnep
előtt többen szorgoskodtak.
Az ünnepi vacsorához a vadhúst Biczó Barna polgármester úr felajánlásának köszönhettük, az ízletes
étel Varga Kornél és Domján István szakértelmét dicsérte. Az ünnepi torta – mint igazi remekmű –
Baumgartner Ferencné alkotása volt. A felajánlott borért a boros gazdákat, a finom és szebbnél szebb
sütemények sokaságáért az asszonyokat illeti hálás köszönet.
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Ezen kívül számtalan jele és tette volt még az összefogásnak. Mindenkinek hálás köszönet, őrizzük az
ünnep örömét és a közösség erejének felemelő élményét, hogy tudjunk meríteni belőle a jövőben is.

Könyvbemutató
Szeptember 22-én kerül sor a templom 250 éves jubileumára összeállított emlékkönyv és hozzá
csatolt DVD lemez, valamint az Éneklő Perenye sorozat füzeteinek bemutatójára a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) szervezésében, Szombathelyen, a Premontrei Gimnázium
dísztermében.
Az emlékkönyv történeti, néprajzi és zenei szempontból megírt, színes és fekete-fehér képekkel
illusztrált könyv, amelyben a falu korabeli társadalmáról és családjairól, a templom történetéről,
művészeti értékeiről és vallási-zenei életéről szóló ismertetés szerepel. Függelékként DVD lemez kerül
kiadásra, ennek technikai szerkesztését a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének
munkatársai végzik. A lemezen a perenyei egyházi népénekek legértékesebb darabjai szerepelnek
perenyei énekesek, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárainak és növendékeinek
előadásában.
A kötet kiadását a Magyar Napló Könyvkiadó vállalta 700 ezer forint költséggel. A kötet és a DVD
szerzői-szerkesztői térítésmentesen dolgoznak, a fenti összeg a nyomtatás és kötés költségeit, továbbá
a DVD sokszorosításának díjait fedezi.
A kiadás költségeihez Vas Megye Közgyűlésének Elnöke, Kovács Ferenc 100 ezer forinttal, dr. Veres
András megyés püspök 100 ezer forinttal, a Szombathelyi Kistérségi Társulás – Perenye Község
Önkormányzata által – 300 ezer forinttal, és a Perenyei Rk. Egyházközség 200 ezer forinttal járult
hozzá.
A bemutató pontos időpontjáról és a szervezett utazás lehetőségéről értesítést küldünk.
Tisztelettel:
Csire Lenke
az egyházközség világi elnöke

Perenyei Aranyhíd Óvoda
Köszönetnyilvánítás
Köszönet Máté Gyulának, aki meghegesztette a meleg vízforgató berendezést, ami kilyukadt.
Hodics Gábornak, Baumgartner Attilának és Kovács Istvánnak, akik feltörték a mozgó, régi járólapot az
öltözőben, és az óvodai előtérben, és eltakarították a feltört törmeléket a két helyiségből.
Frigy Józsefnek, aki hazaszállította a betonozáshoz szükséges kavicsot, cementet, vakoló és szigetelő
anyagokat.
Schatzl Zoltánnak, Pethő Attilának, Bolfán Lászlónak, Viszketh Györgynek, akik társadalmi munkában,
szabad idejükben lebetonozták az előteret, és az öltözőt. Schatzl Zoltánnak, aki lerakta az új járólapot
(21 m2)
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Az idén hat kisgyermek ballagott el a Perenyei Aranyhíd Óvodából. Név szerint:
Kozmor Dorina, Pethő Máté, Valaska Vanda, Viszked Valentin, Viszketh Kristóf, Zanati Anna
Az iskolára váró, ballagó óvodások képei:

Csire Istvánné
óvodavezető
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Egészség, életmód
Tisztelt Olvasóim!
Ebben a hónapban egy-két jó tanácsot fogalmazok meg allergiásoknak. Érdekes dolog
elmondani a teendőket egy olyan betegségről, ami mindenkinél egyéni tüneteket is okozhat, de vannak
olyanok is, amelyek közösen előfordulnak az esetek nagy százalékában. Akkor lássuk csak ezeket!
Minden tavasszal és nyár elején visszatérő, sokakat érintő téma az allergia. Immunrendszerünk hibás
működése miatt szervezetünk túlvédekezik, ettől szenvedünk. Van „egyszerű” allergia, melynek oka
pontosan ismert. Létezik parlagfű vagy ürömfű allergia, ételallergiák, (pl. olajos magvak, tejtermékek
stb.) Sokszor azonban nem ismert az ok, vagy rendkívül összetett a betegség. Ilyenkor mondja a beteg,
hogy mindenre allergiás vagyok.
Az immunrendszer hibás működésének oka, hogy funkciójában zavarják a mesterséges anyagok.
Nemkívánatos mértékben szaporodnak a kémiai szerek a világon: mesterséges tartósítókkal teletömött
joghurtokat vásárolunk, antibiotikumos csirkehúst, vegyszerezett zöldséget. Évekkel ezelőtt
megmosolyogtuk a fejlettebb országokat, ahol már akkor felütötte fejét a bio-láz: drágább náluk a
kukacos alma, mint a szép, mosolygós, hibátlan. Ma, ha meglátjuk a boltok ládájában a színre, méretre
egyforma illattalan földi epret, az íz nélküli paradicsomot, a télvíz idején kapható méregdrága
cseresznyét, visszasírjuk az igazi, zamatos, néha kukacos nyírségi almát.
Vannak gyógynövények, melyekkel erősíthetjük immunrendszerünket, elsősorban azok, melyek sok C
vitamint tartalmaznak. Ilyenek a csipkebogyó, melyet különleges módon kell elkészíteni: hideg vízben
kell áztatni 6-8 órán keresztül, de, akár egész éjszakán is ázhat. Fellangyosítva fogyasztjuk. Ízesíthetjük
mézzel, cukorral is. Üdítő italnak is kiváló, megelőzésként is ajánlom. Természetes források a szeder, a
paprika, a citrom és a narancs, gyógynövények közül a tyúkhúr, a cickafark és az erdei szederlevél.
Mindenkinek segít a lándzsás útifű leveléből készült tea. Ha fűfélékre allergiások, akkor nyers levéllel
kezdjék a kúrát: abból a friss növényből, amire allergiások. Egy körömnyi darabkát áztassanak egy deci
vízben öt percig, majd igyák meg. Ezt egy hétig minden nap tegyék meg. Ezután emeljék a friss levél
mennyiségét a vízben mindaddig, amíg egy levelet nem tudnak meginni anélkül, hogy a tünetek
megjelennének. Ez eltarthat néhány hétig. Utána bátran ihatják a lándzsás útifű teát, szárított vagy akár
friss levelekből is. Egy teljes évig kell inni a teát, míg elmúlik az allergia.
Az allergia egyik megjelenési formája az ekcéma. Erre a bőrbetegségre is jó az útifű: a friss leveleket
megmossuk, hátsó oldalukat megnyomkodjuk körömmel, a kiserkenő nedvet rákenjük a bőrre. Ha
makacsabb ekcémáról van szó, éjszakára rá is köthetjük a sebes bőrre.
Néhány jó tanács allergiásoknak:
-

-

szénanátha esetén pár csepp citrommal dörzsöljék be belülről az orrlyukakat, majd vegyenek
mély lélegzetet. A citrom Anti allergén flavonoidjai és gyulladás gátló quercetinjei csökkentik a
tüneteket
a szoba portalanításához használjunk enyhén nedves törlőkendőt, így a por nem ülepszik le
máshol. Kerüljék a bútortisztító spray-k használatát, mivel azok is irritálják a légzőszerveket
pollenallergia esetén reggel szellőztessék a lakást
a hálószoba ideális hőmérséklete 18 C fok körül legyen, a páratartalom, pedig 45-50 %. Ha
ennél nedvesebb a levegő a poratkák gyorsabban szaporodnak.
a hideg megöli az atkákat. A nem mosható tárgyakat (pl. gyermekjátékok) tegyék rendszeres
időközönként a mélyhűtőbe. A -18 C fokot nem fogják túlélni
ha pollenallergiások, ne szárítsák szabad levegőn a mosott ruhákat
pollenallergia esetén segíthet a lefekvés előtti fürdés és hajmosás
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-

a poratkák legnagyobb koncentrációban ősszel fordulnak elő. Leginkább a nedvességet
szeretik, legkevésbé a huzatot.

Vigyázzanak magukra, nem baj, ha betegek, csak egészség legyen. Fogadják meg a tanácsokat,
melyeket a Bükki füvészmester javaslataiból állítottam össze. Meglátják, hogy apró javulásnak is
mennyire örülni fognak. Jó pihenést, jó nyaralást az aratóknak jó munkát és bő termést kívánok.
Soós Tibor
edukátor

Eleink eledelei
Mottó: „Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos.”
Tisztelt Olvasóim!
Arra gondoltunk, hogy egy igazi jó burgonyás pogácsa elkészítésére invitáljuk Önöket. Jönnek a
kemény mezőgazdasági munkák, egy gulyással, vagy „uram bá” egy fröccs közben vagy utána nagyon
jó savfelszedő hatása van, energiát is ad, és laktató is. Tekintve, hogy recepteket versben a világon én
írok egyedül, kérem, fogadják szeretettel versben írt receptemet. Jó étvágyat kívánva, maradok az
Önök híve:
Soós Tibor
a haspárt elnöke

Tibi bá pogija
Vegyél krumplit, vagy burgonyát,
Harminc dekát héjastul,
Mosd meg szépen, tedd fazékba,
Derekad majd megfájdul.

Tegyél bele tengeri sót,
Lapos evőkanállal,
Mangalica zsírjából is,
Tíz dekát egy lapáttal.

Mikor megfőtt a burgonyád,
Hámozd meg a késeddel,
Krumpli nyomón nyomd át szépen,
Békélj meg az élettel

Dolgos, ügyes kiskezeddel,
Morzsold szépen simára,
Három deka élesztőt is,
Futtass föl, de, ne fára.

Ne piszkáld hát a krumplidat,
Hagyjad hűlni hidegre,
Tegyél majd a nulláslisztből,
Negyven dekát mérlegre.

Zsíros lisztbe üssél bele,
Tyúkodnak egy tojását,
Keverd bele élesztődet,
Ha megunta futását.
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Tejfölt bele két kanálnyit,
Gyúrd hát össze jókedvvel,
Takard le egy kiskendővel,
Spóroljál az erőddel.
Egy órát csak pihengessen,
A gyönyörű tésztácskád,
Álljál neki mást dolgozni,
Ott a koszos fürdőkád.
Mikor letelt az egy óra,
Nyújtsd ujjnyi vastagra,
Lisztezd be a szaggatódat,
Szaggasd sok kis darabra.
Tedd sorba be a tepsikbe,
Ne lisztezz az asztalra,
Felvert tojást egy ecsettel,
Kenjél rá a pogikra.
Reszelt sajtot, vagy kis köményt,
Hintsél rá a sütikre,

Olyan, mintha hajat tennél,
Aranyos kis fejükre.
Vegyél elő konyharuhát,
Terítsd le a tepsiket,
Két órát csak pihenjenek,
Mosd meg hát a kezedet.
Mikor letelt már az időd,
Nem neked, a pogiknak,
Begyújthatod a sütődet,
Készítheted gyomrodat.
Mikor szépen egymásután,
Kisütötted tésztádat,
Rakd sorba a pogácsával,
A herendi kistálat.
Kihűlt tésztát dobj arcodba,
Jól sikerült, remélem,
Akkor biztos ezt az évet,
Egészségben megérem.

Hogyan is történt?
10 éves a PERENYEI FÉRFI NÉPDALKÖR
„Tudjátok-e ki vagyok én?” – szólt a „belépő” népdal július 2-án a Kultúrházban, ugyanis ekkor
ünnepelte a Férfi Népdalkör megalakulásának 10-ik évfordulóját, és egyben tartotta a III. Népzenei
találkozót.
Az ünnepség Biczó Barnabás polgármester úr köszöntőjével kezdődött, aki méltatta a
népdalkör eddigi munkáját és gratulált az elért eredményekhez. Továbbá kifejezte azon reményét, hogy
a népdalkör tagjai továbbra is – nemcsak Perenye, de egész Vas megye hírnevét elviszik az ország
minden részére.
A Vas Megyei Közgyűlés határozata értelmében Kapiller Sarolta, a Megyei Önkormányzat
Művelődési Osztályának titkárság vezetője oklevelet adott át a népdalkörnek a Magyar Népdalkincsek
hiteles tolmácsolásáért.
Ezt követően Nika László köszöntötte a jelenlévőket, a vendégeket, a meghívott együtteseket:a
Bozsoki Dalárdakört, a Kőszegszerdahelyi Férfi és Női énekkart, a Táplánszentkereszti Asszonykórust,
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az Ungaresca Senior Néptáncegyüttest, a Bokréta Népdalkört, a Gérce - Sitke citerazenekart, a
Vassurányi Kulturális Egyesületet és a Szombathelyi Őszirózsák együttesét. Felelevenítette a népdalkör
10 éves munkáját, az elér eredményeket. Bíztatta a jelenlevőket, hogy segítsék a népdalkör munkáját.
Illetve azok az egyének, akik szeretik a népdalt és jó hangulatban vannak, énekeljenek. Felsorolta, hogy
milyen énekeket tanultak meg a 10 év leforgása alatt: Bakonyi, Balatoni, Perenyei, Zalai népdalokat,
bordalokat és katonadalokat, valamint háborús énekeket. Bemutatta az együttes új (május 1-étől)
szakmai vezetőjét: Fassing Zsuzsanna főiskolai docens énektanárt, valamint a zsűrit: Paukovics Lászlót
és feleségét, akik nem helyezést zsűriztek, hanem szakmai véleményt mondtak az együttesek
produkcióiról, munkáiról.
Ezután vette kezdetét a III. Népzenei Találkozó. A meghívott együttesek 15 percben adták elő
produkcióikat, szebbnél szebb népdalokat énekelve. A Férfi Népdalkör minden együttest egy-egy üveg
palackozott borral (Falusi Tibor és Nika László készítette őket) és emléklappal ajándékozott meg. Végül
minden vendég együttes köszöntötte a házigazda „születésnaposokat” értékes ajándékokkal.
Csodálatos élményben volt részük Mindazoknak, akik eljöttek a délután során ünnepelni. Az
együtteseket a népdal szeretete hozta össze, amit minden jelenlévő átélhetett, átérezhetett.
A Perenyei Férfi Népdalkör megköszöni a támogatók segítségét, ami nélkül ezt a találkozót nem lehetett
volna megszervezni. Támogatóink:
Perenyei Önkormányzat
Vadásztársaság
Kedvenc Kisáruház
Falusi Tibor
Vas Megyei Önkormányzat
Vas Megyei Katasztrófavédelem (sátor kölcsönadása).
Köszönjük a finom gulyást, amit Horváth András készített – ő volt a vadhús előkészítője is.
Köszönjük Domján Istvánnénak az önzetlen segítségét a felszolgálásban.
A népzenei találkozó bállal zárult, ahol már felszabadultan lehetett levezetni a szereplés izgalmait.
2011. június 23.

Nika László
az Egyesület elnöke
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Gondolatok a Falunapról, avagy a falu napja másként
Sokan értetlenül hallgatták, nem akartak hinni a fülüknek; -falunap a templom mögötti
játszótéren… mi lesz ebből?
Egy héttel az esemény után bátran ki merem jelenteni, az alap elképzelés jó volt, gondolataink valóra
váltak. A falunapi helyszínváltáshoz elsősorban a jubiláló templomunk közelsége, valamint a
gyermeknap sikere vezetett. Az új helyszínhez természetesen új problémák társultak, többségüket úgy
gondolom eredményesen leküzdöttük. Bevallom a legnagyobb probléma a térhangosításban és a
színpadi hangtechnikában mutatkozott. Tanultunk hibáinkból, megígérem, jövőre orvosoljuk
hiányosságainkat (több hangfal, profi keverés).
Számomra a legnagyobb örömöt az ünnepi műsor perenyei fellépői hozták. Szívmelengető érzés volt a
falu megmozdulása, óvodásaink kedves műsora, a fiatalság sokoldalú, igényes bemutatkozása. A
jubiláló Perenyei Férfi Népdalkör új vezetőjével Fassing Zsuzsannával lépett a falu nyilvánossága elé. A
Perenyei Bokréta Népdalkör előadása az egyesület „fénykorát” is túlszárnyalta, nem véletlenül, nekem
már akkor megdobbant a szívem, amikor eljutott hozzám a hír, mennyire komolyan veszik a
felkészülést, a sok próba meghozta gyümölcsét.
Nagy álmom teljesült azzal, hogy megmozdult a falu apraja-nagyja, generációk összefogásának
eredményeként ezen a napon új kulturális érték született.
A délután folyamán a nézőszámmal, mi rendezők, elégedettek voltunk. Ifj. Imre Péter zenekarának esti
bemutatkozó koncertje véleményem szerint a rendezvény fénypontja volt. Az éjszaka kiemelkedő
látványossága volt a szerencse lampionok éjféli felengedése, sokan most láttunk ilyent először.
Szeretném megköszönni vállalkozóink felajánlásait, minden segítő kéz áldásos munkáját, a sütemények
készítőinek és szakácsainknak a gasztronómiai élvezeteket. Kiemelten köszönöm a főszervező, Imre
Viktória alpolgármester lelkiismeretes tevékenységét.
Köszönöm a rendezvény közelében lakók türelmét és megértését.
A közösségi összetartozás jegyében!
Köszönettel:
Biczó Barnabás
Polgármester
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KÖSZÖNÖM!
Először is: ami nagy örömmel töltött el minket és külön köszönetet érdemel, az az, hogy milyen
nagyarányú érdeklődés övezte az idei falunapot. Szervezőként azt gondolom, hogy ez a tény, illetve a
mosolygó, vidám arcok adják a legjobb visszacsatolást arra, hogy igen, megérte a sok munkát és
készülést, sikeres (és a hangtechnikát leszámítva ☺ ) élvezetes volt az idei Falunap.
Azt gondolom, hogy ez elsősorban a szereplőink érdeme. Így ez úton is szeretném
megköszönni, hogy szereplésük által egy nagyon színvonalas műsor létrehozását tették lehetővé.
Külön köszönet az ódások „MIZU-MIZU”-s csoportjának, akik a közös szereplésen túl egyedi
produkciójukkal is hozzájárultak a műsor színesítéséhez.
A perenyei és a gencsapáti általános iskolások Westside-osainak a lenyűgöző táncprodukciójukért.
„A rátóti csikótojás” című darabot előadó Perenyei fiataloknak, akik Domján Tímea vezetésével vállalták
a színdarabra való felkészülést, betanulást, a próbákat.
A jubiláló Perenyei Férfi Népdalkörnek a mindig roppant színvonalas műsoráért.
A Bokréta Népdalkörnek a lelkiismeretes próbákért, azért, hogy 8 év után ismét összeálltak és vállalták
a Perenyei Falunapon való szereplést. Szívet melengető élményt nyújtottak!
A néptáncosok lélegzetelállító műsoráért, elsősorban ifj. Pothárn Lászlónak és Horváth Balázsnak.
A Country-táncot előadó perenyei fiataloknak, és tanító mesterüknek, Hodics Gábornak. Le a kalappal,
remélem, hogy igazak a hírek, és lesz folytatás! ☺
A Galaxy Fitness Club aerobikosainak a rendkívül színvonalas táncbemutatójáért.
Az ócsárdi Őszirózsák együttesének a hosszú utazás fáradalmait is meghazudtoló szereplésükért.
A Westside-osok versenycsoportjának az esti fellépéséért.
Nagyon örültünk annak, hogy sokan neveztek a labdarúgó tornára, a szkander bajnokságra és
a vetélkedős feladatokra is. Elmondható, hogy idén nem csak a gyermek, hanem minden kategóriában!
Gratulálunk Imre Péternek és zenekarának az élvezetes, mindenkit táncra perdítő produkcióhoz!
Remélem, hogy még sokszor fel fogtok lépni nálunk! ☺
Külön szeretném megköszönni Mindenkinek a segítségét, aki munkájával hozzájárult a falunap
sikeréhez. Gondolva – többek között - a terep előkészítésére, a csodálatos díszletre, az ínycsiklandozó
ragulevesre, a mennyei süteményekre és azok szervírozására, a tombola árusítására.
De hogy mi is történt valójában? Erről az alábbi képek tanúskodnak:
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