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Elkezdõdött
a tanév

2009. szeptember 1-jén, reggel 8 órakor
elkezdõdött a 2009/2010-es tanév a Per-
káta–Nagykarácsony Általános Mûvelõ-
dési Központ tagintézményeiben, intéz-
ményegységeiben. Közel hatszáz gyer-
mek indult útnak szeptember 1-jén a
nagykarácsonyi Örökzöld Óvodába, a
perkátai Szivárvány Óvodába, a nagyka-
rácsonyi Vörösmarty Mihály Általános
Iskolába és a perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskolába.
Külön öröm, hogy a perkátai Hunyadi
Mátyás Általános Iskolában közel 50 el-
sõs kisdiák kezdi meg tanulmányait, kiket

többségükben szüleik kísértek el az elsõ
iskolai napra.
Szerencsés, hogy nem ismeretlen szá-
mukra az iskolai élet, hiszen májusban
már elõkészítõ foglalkozásokat tartott
Jutka néni és Kati néni azzal a céllal, hogy
minél zökkenõ mentesebb legyen az át-
menet az óvoda és az iskola között.

Verõfényes, szinte még nyári nap regge-
lén tartottunk rövid tanévnyitó ünne-
pélyt, s utána megkezdõdtek a szokásos
év eleji tennivalók.

Az iskola egy település életében a folyto-
nosságot, a nemzedékrõl nemzedékre át-
adott tapasztalatot, tudást jelenti. A
perkátai iskola számára is a legfontosabb,
hogy az idejáró kisdiákok hasznos és érté-
kes tudást kapjanak, melyet felnõtt éle-
tükben tudnak kamatoztatni. Ahhoz,
hogy ez megvalósulhasson gyermeknek,
szülõnek, pedagógusnak össze kell fogni-
uk. Csak együttes cselekvéssel valósulhat
meg maradék nélkül. A perkátai Hunya-
di Mátyás Általános Iskola legfõbb célki-
tûzése, hogy olyan diákok kerüljenek ki
padjaiból, akikre büszke lehet szülõ, ta-
nár, Perkáta.

Kívánom diáknak, szülõnek, pedagógus-
nak, hogy eredményes legyen a 2009/
2010-es tanév!

Szilasy László ÁMK igazgató

Az elsõ és ötödik osztályok osztályfõnö-
kei:

1.a osztály Denke Antalné
1.b osztály Horváthné Fischer Katalin,
társa Györkös Judit új kolléganõnk
2.b osztály Pats-Belsõ Viola, társa Deák
Viktória
5.a osztály Molnár József
5.b osztály Dr. Kormosné Visi Anita
Új pedagógusok:

Györkös Judit tanítónõ
Gyöngyösi Edit magyar, rajz
Baricza Csilla napközi
2009. augusztus 16-ától kinevezett peda-
gógusaink:

Gulyás Ágnes tanítónõ
Pats-Belsõ Viola tanítónõ
Gergelyné Németh Tímea tanítónõ
Kinevezett pedagógusaink életében biz-
tonságot, megnyugvást jelenthet, hogy
határozatlan idejû munkaszerzõdéssel
dolgozhatnak tovább a perkátai Hunyadi
Mátyás Általános Iskolában. Perkáta éle-
tében is kiemelt jelentõségû, hogy jól
képzett, Perkáta iránt elkötelezettséget
mutató és vállaló pedagógusokra bízza az
itt élõ gyermekek nevelését, oktatását.
Személy szerint számomra külön öröm,
hogy nyolcévnyi hányattatás után sikerült
Gergelyné Németh Tímea tanítónõnek
létbiztonságot adni. Kinevezett és új pe-
dagógusainknak szakmai sikereket és
jóérzést kívánok Perkáta iránt!

Szilasy László ÁMK igazgató
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Folytatás a 2. oldalon.
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Felhívás
Meséljünk 150-en
szeptember 30-án!

Emlékezzünk együtt a nagy mesemondóra
születésének 150. évfordulóján!

A József Attila Könyvtár
150 vállalkozó szellemû
szülõt, nagyszülõt keres,
aki vállalja, hogy szeptem-
ber 30-án a népmese nap-
ján mesét mond otthon
este gyermekének, unoká-
jának. A felhívásunkhoz
való csatlakozásukat az
óvodában, iskolában,
könyvtárban megtalálha-
tó jelentkezési lap aláírá-
sával tehetik meg, mind-
össze annyit kérünk, írják
le a mese címét, amelyet
ezen a napon fognak mon-
dani/olvasni a gyermekek-
nek.
A mesegyûjtõ íveket a könyvtár dokumentumai között szeret-
nénk elhelyezni.

A Magyar Olvasástársaság 2005-ben felhívással fordult mind-
azokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesék-
ben élõ bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon
azon kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl szeptember
30-át, Benedek Elek születésnapját a népmese napjaként tisz-
teljük. Az ünnep mára határokon átívelõ mozgalommá nõtte ki
magát. E különlegesen jeles évforduló alkalmából nem pusztán
kegyeleti okok miatt tartjuk fontosnak Benedek Elek életmû-
vét megbecsüléssel felidézni. Sokkal mélyebb jelentõségû a
visszatekintés. Nem Benedek Eleknek van szüksége a mi koszo-
rúinkra, hanem fordítva! Az õ életmûve máig erõforrás szá-
munkra. Megfigyelések, kutatási eredmények nyomán egyre
biztosabban tudjuk, hogy a népmeséket, a legjobb kortársi gyer-
mekirodalmat nem pótolhatja a rajzfilm, az agresszió, a horror.
Ezek néhány percre, órára látszólag elnémítják, lekötik a lelket,
de nem nyugtatják meg, s fõként nem tanítják meg élni. Azért
kell fejbõl és könyvbõl sokat mesélni, mert a mese a lelki egész-
ség forrása, és épp arra tanít meg, hogy küzdés, kudarcok révén
születik az eredmény

A népmese napjának célja, hogy a gyerekek és felnõttek meg-
hallgassák egymás legkedvesebb meséit, megemlékezzenek a
mesemondókról, mesegyûjtõkrõl, valamint, hogy ismét felfe-
dezzék a mesékbe szõtt bölcsességeket, üzeneteket.

Basticz Józsefné tanítónõ

Az Általános Mûvelõdési Központot
érintõ pályázatokról

A Perkátai Hírek augusztusi számában összefoglaltam azokat a
pályázatokat, amelyek addig lezárultak, folyamatban voltak,
vagy beadás alatt voltak.
Augusztus folyamán történtek változások, melyekrõl a tanév-
nyitó ünnepségen volt lehetõségem tájékoztatni a megjelente-
ket, de mindenképp fontosnak tartom, hogy az újságon keresz-
tül valamennyi perkátai lakos tudomást szerezzen.
Az eddig elnyert pályázatok által megjelenõ értékek a
2009/2010-es tanév oktatási lehetõségeit segítik:
TÁMOP 3.1.4/2 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Perkátán” címû pályázat: 7.000.0000 Ft az óvodában és
25.000.000 Ft az iskolában, összesen 32 millió forint.
Augusztus végén érkezett hivatalos értesítés szerint A „Komp-
lex akadálymentesítés a Szivárvány óvodában” címû pályázat
nyert. A támogatás összege: 14. 999. 850 Ft; önrész: 1.666.650
Ft. A „Komplex akadálymentesítés a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskolában” címû pályázat nyert. A támogatás összege: 14.
999. 400 Ft; önrész: 1.666.600 Ft.
Kul-Túra-élmény pályázat 583.063 Ft, melynek segítségével
idén is mehetnek diákjaink tanulmányi kirándulásra. A pályá-
zatnak nincs önrésze.
Összesen 62.582.313 Ft értékben sikerült pályázati lehetõség-
gel forrásokat bevonnunk az iskolai munkába.
E 62 millió 582 ezer 313 forinthoz kapcsolódik még a társulás-
ból eredõ 20 millió forint, mely szintén e tanévtõl jön Perkáta
nagyközség részére. Összességében több mint 80 millió forint
értéket sikerült a 2009/2010-es tanév pedagógiai munkájához
rendelnünk.
A felvázolt képhez hozzátartozik, hogy az állami normatíva ez-
zel szemben viszont folyamatosan csökken, a tavalyi évben 20
millió forinttal, s sajnos az idei évre sem derûsek a kilátások.
Remélem, hogy a tanév során további pályázatok megnyerésé-
vel szélesíthetjük lehetõségeinket.
A TÁMOP 3.1.4/2/2008 „Kompetencia alapú oktatás bevezeté-
se Perkátán” címû pályázat elkezdõdött. A pedagógusok szá-
mára tájékoztatást adott a pályázati program szakértõje au-
gusztus 25-én.

Szeptember elsõ hetében a pedagógusok munkáját segítõ és a
pályázat részét képezõ laptop program keretében hét érintett
pedagógus laptopot vehetett át.

Szilasy László ÁMK igazgató

Perkáta–Nagykarácsony
Általános Mûvelõdési Központ
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Perkátáról
elszármazottak

találkozója
Mint már az elõzõ Perkátai Hírekbõl értesülhettek róla a kedves olvasók, az
idei évben is megrendezésre került a „Perkátáról elszármazottak találkozó-
ja”.
A rendezvényünkre 2009. június 20-án a Faluházban került sor.
Az idén már több mint 120 fõ volt a résztvevõk létszáma. Eljött a 80 éves ka-
tonai ügyész, az orvos doktor, a pedagógus, a postás, a kétkezi munkás, az al-
kalmazott, a vállalkozó, a diák, a nyugdíjas – korhatár nélkül. Amiért külön
köszönet jár az itt, Perkátán élõ embereknek, hogy az idei évben közülük is
egyre többen megtisztelték rendezvényünket. A találkozó nyitott volt az el-
származottak és az itt élõk számára is. Újságban, plakátokon hirdettük meg
a rendezvényt, és kértük, jelezzék részvételi szándékukat. Köszönet érte,
hogy szép számmal vettek részt olyan emberek a találkozón, akik a volt
osztálytársakkal, barátokkal, esetleg rokonokkal akartak találkozni.
Siba Árpádné, a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület elnöke köszöntötte a
megjelent vendégeket, majd a diákok mûsora következett Fülöp Irén tanár-
nõ felkészítésével.
A rendezvény fõvédnökei idén is a Baráth testvérek voltak.
Dr. Baráth Miklós Perkátára érkezésük emlékét mesélte el, majd beszélt az
itt töltött gyermekéveirõl, fiatalságáról, és nyugdíjas orvosként, a családjával
való Perkátára történõ visszatérésérõl. Baráth doktor kedves mondatait So-
mogyi Balázs polgármester köszöntõje, és az egy év alatt történtekrõl való
tájékoztatója követte. Ezt követõen a Nyugdíjas Baráti Kör énekkara
Czinger Imréné vezetésével adott elõ perkátai népdalokat. Dr. Nagy
Andrásné „Ducika” is köszöntötte a megjelenteket, és bemutatta a baráti
kört. Ezúton is szeretném megköszönni segítségüket, aktív részvételüket
rendezvényünkön. Nem maradt ki a köszöntõt mondók közül dr. Baráth
Károly sem, aki megmaradt mindig „Perkátainak”, és szívesen emlékezett
az itt töltött gyermekéveire, kamaszkorára, fiatalságára. Megfogalmazta,
hogy a megjelenteknek biztosan sokat jelent Perkáta, és falujuk nevét
örökre a szívükbe zárták.
Megfogalmazta, hogy neki mit jelent Perkáta:
Elsõ legfontosabb helyet a szülei sírját. Oda vezet Perkátán elsõ útja.
Jelent neki egy nagycsaládot, mert azokat a gyerekeket, akik a közremûkö-
désével születtek, kicsit a sajátjának is tekinti.
Jelenti még neki Perkáta a kastélyparkot, a holdfényes május éjszakákon a
csalogány énekét, a „régi szerelmek lábnyomát”.
Ifjabb Baráth doktor szép szavai után a megjelentek vették kezükbe a mikro-
font, és volt, aki elmondta életútját.
Az életút beszámolót zenés vacsora követte, majd a rég nem látott ismerõ-
sök, osztálytársak éjszakába nyúló beszélgetése, amit „pihenésként” egy kis
tánc tett vidámabbá.
Köszönjük Nagy Rita óvónõ mondatait, amit a rendezvényünk kapcsán írt,
de mi itt elsõsorban nem ünnepelni akartuk azokat, akik elszármaztak fa-
lunkból, hanem visszahívni egy találkozóra, ahol elmondhatja mindenki,
hogy Perkátáról elkerülve, hogyan alakult élete. Nagyon sok diplomával
rendelkezõ is eljött, és szívesen jött vissza kisfalunkba. Sokan választottak
olyan szakmát, olyan pályát, mellyel itt helyben nem tudtak volna érvénye-
sülni, ezért egyetlen lehetõség az maradt számukra, hogy elhagyják a falut.
Itt gondolok egy sebész orvosra, egy szülész-nõgyógyász szakorvosra, egy
ügyészre, egy villamosmérnökre. Ugyanakkor van tudomásunk olyan diplo-
másról is, aki itt szerette volna Perkátán kamatoztatni tudását, de nem volt
rá szükség, elutasításra talált.
Mi minden évben szeretnénk ezt a rendezvényünket továbbra is megtartani,
és jó szájízzel emlékezni, beszélni róla, tehát hiszek a jelszóban, amit búcsú-
záskor sokan mondtak: „Veletek, jövõre, ugyanitt”.

Molnárné Horváth Zsuzsanna

Beszámoló
a 2009. augusztus 18-i

rendkívüli
képviselõ-testületi ülésrõl

* Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009.
augusztus 18-i képviselõ-testületi ülésén 12 képvi-
selõ (Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc,
Vaskó Ferenc, Rajcsányi László, Bogóné Plasek
Krisztina, Horváth Judit, Lehóczki Ádám,
Mosonyi György, Pavlicsek Nándor, Bogó Ferenc,
Szilasy László, Ujfalusi Pál képviselõ-testületi ta-
gok) volt jelen.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete 12 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a Baurex-T Kft.-t a
felnõtt orvosi rendelõk felújításának és bõvítésé-
nek kivitelezõjéül illetve az ezzel kapcsolatos köz-
beszerzési eljárás gyõzteséül.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete 12 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a kötvénykibocsátás-
ból származó összeg pályázati önrész keretébõl az
orvosi rendelõ felújításához és bõvítéséhez szüksé-
ges pályázati önrész 4 000 000 Ft-tal történõ meg-
növelését. A képviselõ-testület megbízta Somogyi
Balázs polgármestert, hogy a felnõtt orvosi rende-
lõk felújítására és bõvítésére kiírt nyílt közbeszer-
zési eljárás eredményének kihirdetését követõen a
szerzõdést a Baurex-T Kft.-vel megkösse.

Faluüzemeltetés
Augusztus hónapban elkezdtük a régi óvoda külsõ
vakolását és az óvoda melletti járda átrakását és
szélesítését.
Befejezõdött a patika közi járda átrakása a Baross
utca és a patak között.
Befejezõdött az új és a régi óvoda fûtéskorszerûsí-
tése.
Folyamatosan készül a György Gyula utcai járda
építése, az árokpart kitakarítása, a külsõ szegély
betonozása, a belsõ szegély lerakása, a járda alap
feltöltése, döngölése, majd a díszkõburkolat lera-
kása.
Elkezdtük a Zrínyi utca végi áteresz lerakását és a
vízelvezetõ és szikkasztó árkok kiásását.
Az orvosi rendelõ átalakítása miatt a faluüzemel-
tetési iroda a kastély másik helyiségébe költözött
és ezért ideiglenesen megváltozott az iroda tele-
fonszáma.

Az ideiglenes új szám: 25 450 378
Folyamatos a temetõ takarítása, a kihelyezett virá-
gok locsolása, az elkészült parkok és buszvárók
gondozása.

Faluüzemeltetési Központ:
H–K–CS: 8-12, 13-16, SZ: 8-12, 13-18, P: 8-14

Rajcsányi László
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ÜDVÖZLÉGY MÁRIA,
MENNYNEK KIRÁLYNÉJA

A szeptember 5-én tartott Kis-
boldogasszony-napi búcsúi szent-
mise keretében került sor a Szûz
Mária szobor megáldására is,
melynek történetét szeretném
ismertetni Önökkel.
A szobor most tulajdonképpen
visszakerült Perkátára, hiszen
amikor 1878-ban a grazi Páli
Szent Vincérõl nevezett Irgalmas
Nõvérek Rendjének nõvéreit a
gróf Gyõry család Perkátára hív-
ta, letelepítette, számukra zárdát
építtetett – ami a jelenlegi régi
óvodaépület –, abban kápolnát
létesített, ez a szobor eredetileg a
kápolna oltárszekrényének éke
volt. A nõvérek rendszeresen
imádkoztak a Szûz Anyához, heti
rendszerességgel szentmiséken
vettek részt a jelenlétében.
A szobor fából készült, gazdagon
festett, aranyozott, királynõi áb-
rázolása a Szûz Anyának. Festése
erõsen megkopott, az aranyozás
lepattogzott, felújításra szorul,
melyre a késõbbiekben sor fog
kerülni, mielõtt visszakerül úgy-

mond „régi” helyére; a zárda-kápolna egykori oltárszekrényét
fogja díszíteni, ami jelenleg a templom sekrestyéje fölötti orató-
rium helyiségben található.
A szobrot a sokunk által személyesen is jól ismert, Perkátán
1942-tõl 54 éven át szolgálatot teljesítõ Csillag Ilona Jozefa
kedves nõvér ajándékozta most vissza a perkátai egyházközség-
nek, a híveknek. Õ még 1950-es évek, az államosítás, kisajátítás
után is itt maradt, hogy szolgálja az egyházat, hitoktatóként és

kántorként mûködött, a mindenkori plébánost segítve. 1996-
ban vonult be az Irgalmas Nõvérek budapesti rendházába, ahol
azóta is aktívan tevékenykedik. Mindig is perkátainak vallotta,
és ma is annak érzi magát.
Amikor ezt a szobrot átadta, hogy hazajuttassa, elmesélte an-
nak érdekes, már-már csodásnak tartott történetét is. A háború
idején a nõvérek még többet, buzgóbban imádkoztak. Szüksé-
gük is volt a Jó Isten és a Szûz Anya segítésére, hogy mind a há-
ború veszedelmeit, mind a vallásellenességet, üldözést túléljék.
Amikor 1944-ben orosz katonák érték el a falut, és a zárdába is
betörtek, a nõvérek épp hogy el tudtak menekülni a hátsó ajtón
át, és elrejtõzni egy fás, bokros területen, ahol a katonák hiába
keresték, nem találták meg õket. A katonák dühükben lövöl-
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KÍNA KINCSEI 12.
Pavlicsek Zsolt rovata

Rokonaink élnek
Kínában?

A kérdés lehet, hogy meglepõ, ám a helyes
válasz még inkább: IGEN!
Az utóbbi hetek, hónapok híradásaiban
talán sokan hallottak már Kína egyes
nyugati területeirõl: Hszincsiang és
Kanszu tartományokról, Ürümcsi 3 milli-
ós városáról, az ujgur népcsoportról…
Azt talán kevesebben tudják, hogy e nép-
csoport a török nyelvet beszéli és népi
kultúrájukat (népzene, néprajz, rovás-
írás) és a genetikai kutatásokat tekintve
igen közeli rokonságban áll velünk, ma-
gyarokkal. Az ujgur néphagyomány sze-
rint élt egyszer Ázsia közepén két testvér:
Tíz ujgur és Kilenc ujgur népükkel
együtt. Kilenc ujgur népe még ma is itt
Belsõ-Ázsiában él, míg a Tíz Ujgurok (sa-
ját nyelvükön nevezve onogurok) nyugat
felé Európába vándoroltak és õket tartj-
ák a magyarok õseinek. Mindkét nép ha-
gyománya a hunokat tartja õsének. A ma-
gyarok idegen nyelvû elnevezései pl.
„hungarian, ungarisch, vengri, hongrois”
is az onogur, azaz tíz törzs elnevezésre ve-
zethetõek vissza. Saját népünk történel-
mi útját ismerjük, de keveset tudunk az
ujgurok páratlanul magas színvonalú és
gazdag kultúrájáról, amit „ott maradva”
létrehoztak a szétválás után. Korábbi
ótürk rovásírásukat (melybõl a miénk is
ered) átalakították olyan írásrendszerré,
melyet a mongolok és mandzsuk 800 évre
átvettek saját nyelvükhöz. Könyveket
nyomtattak az európai könyvnyomtatást
több száz évvel megelõzve (!!!!!!). Készí-
tettek és használtak 62 féle hangszert,
volt több száz fontos tudósuk. Az egykori
magyarokéval rokon sámánista világné-
zetüket a haladóbb buddhizmusra, majd
a fejlõdés során az iszlámra és a keresz-
tény vallásra cserélték fel. Az Ujgur Ki-
rályság fénykora a Kr. u. IX.–X. század
volt, amikor Vang Yen De kínai nagykö-
vet ezt írta haza császárának az ujgur
néprõl: „Széles körû, magas civilizációt
és gazdagságot találtam itt, templomaik
és palotáik páratlan szépségében, meste-
ri módon készítenek tárgyakat, vázákat
és korsókat ezüstbõl és aranyból. Lehet,
hogy Isten csak ezekbe az emberekbe ol-
totta ezt a tehetséget?” Nehéz nem
észrevenni azt a történelmi párhuzamot,
a kis nép tehetségét, melyre mi magyarok
oly büszkék vagyunk a mai napig.
1209-ben csatlakozni kényszerültek a vi-
lághódító Dzsingisz kánhoz, mellyel

megszûnt függetlenségük, de fennma-
radtak. Egy másik ujgur népcsoport a mai
Nyugat-Kanszu tartomány vidékén tele-
pedett le a 840-es kirgíz támadások elõl.
Õket kereste 1819-tõl Kõrösi Csoma
Sándor. A mai napig õk, a jugaroknak,
juguroknak, sárga ujguroknak nevezett
csoport õrzik legjobban az egykori hun és
belsõ-ázsiai türk kultúrát. Téli és nyári
szállásaik vannak, jurtákban élnek, halot-
taik emlékére kopjafát állítanak – mint
az 1100 évvel ezelõtti magyar õseink !!!!?
Meglepõen hasonló a két nép népzenéje:
a félhangok nélküli öthangú pentaton
hangsor használata, megegyezõ dallam-
szerkezet, dallamhossz és forma, a rímek
hasonlósága, a páros ütem és az éles meg
nyújtott ritmusok alkalmazása. A dalla-
mi hasonlóság még az átlag hallgató
számára is megdöbbentõ!

Kodály Zoltán már a 70-es években meg-
állapította, hogy a magyar népzenének nem
a finnugor népek zenéjével van szoros kap-
csolata, hanem a belsõ-ázsiai népekével. E
rokonságot a modern genetika tudománya
is kimutatta: japán tudósok a gének „Gm-
markerei vizsgálataival bizonyították,
hogy a magyarság genetikai útja Bel-
sõ-Ázsiából, a fentebb említett területek-
rõl indult. A magyarság és az ujgurok jel-
zõgénjei 1 % eltéréssel ugyanazon érté-
keket mutatnak. Kínai kutatók hasonló
eredményre jutottak nyelvészeti vizsgá-
lódásaik során. Nem véletlen az sem,
hogy bennünket, magyarokat és orszá-
gunkat a kínai ( mandarin) nyelv a mai
napig a hunok utódainak nevez és így hív
bennünket : xiongyáli (kiejtése: hunyáli).

dözni kezdtek a kápolnában, és ekkor
érte a szobrot is a fejrészén ma is jól lát-
ható találat. A nõvérek késõbb a falubeli-
eknél, álruhában bújva vészelték át a
háborút. Csodával határos megmenekü-
lésüket a Szûz Anyának tulajdonították.

Amikor az államosítás után a nõvérek-
nek el kellett hagyniuk a zárdát, és átadni
az épületet a hatóságoknak a szobrokat,
képeket, szentelményeket, úgyszólván
„átmenekítették” a templomba, hogy
egyházi tulajdonban maradhassanak. Így
került több szentet ábrázoló szobor és
kép az egyházközség tulajdonába. És ek-
kor került a Szûz Mária szobor Jozefa nõ-
vér otthonába, és emlékként õrizte, vitte
magával a rendházba is.
Most pedig mindezeket a történéseket
felidézve, a nõvérek több évtizedes áldo-
zatos munkájának emlékét és példáját
magában hordozva, és arra minket is em-
lékeztetve kerülhetett a szobor újra meg-
áldásra.

Köszönjük Jozefa nõvérnek, hogy gondolt a
perkátaiakra, és szívesen, örömmel aján-
dékozta oda ezt a szobrot. Kívánjuk neki,
hogy még sokáig tevékenykedjen Isten ál-
dásával!

Jákliné Rajcsányi Rozália, a
Kisboldogasszony Alapítvány elnöke
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EGYHÁZ-HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Szent István királyunk napján az ünnepi
szentmise végén Ottó Atya megáldotta,
majd Somogyi Balázs polgármester úr
megszegte az új kenyeret, melybõl min-
den jelenlévõ részesült és haza is vihetett
belõle szeretteinek. Sajnálatos, hogy ezt a
régi szép szokást ma már egyre keveseb-
ben érzik fontosnak, pedig mi nyitott
szívvel várunk mindenkit a templomba!
Augusztus 22-én a karitász napunkon kö-
zel harminc idõsebb hívõ vette magához a
betegek szentségét.
Szeptember 5-én, Székesfehérváron, egy-
házmegyei látónapon vett részt egyház-
községünk vezetése, mely konferencián a
papság és a hívek kapcsolata volt a vizsgált
téma. Reméljük, a püspökségi összegzés
hasznos szempontokat fog adni az egyhá-
ziak és a világiak még jobb kapcsolatához.
Kisboldogasszony-napi búcsúnkat immár
10. alkalommal tartottuk szeptember
5-én, szombat délutáni igényes kulturális

programokkal és a szabadtéri szentmisé-
vel a templomkertben. A szervezésért és
rendezésért ezúton is állandó segítõink-
nek a Polgári Összefogás Perkátáért
Egyesület tagjainak tartozunk köszönet-
tel, hiszen idén is kiváló zenei elõadókat
hívtak. Köszönet minden foglalkozást tar-
tó pedagógusnak és a további feladatok-
ban segédkezõ jóakaratú polgároknak. A
Jóisten szereti az önzetlen, közösségért
végzett munkálkodást. Templomunkban
a búcsút másnap a vasárnap reggeli szent-
misén is megünnepeltük.

Szeptember 13-án vasárnap reggel 8 óra-
kor tartjuk az ünnepélyes tanévkezdõ
szentmisét, a Veni Sancté-t, melyre várjuk
a diákokat, a szülõket és a pedagógusokat
is. Elindult a tanév, ezért hittanosaink szá-
mára ilyenkor külön is kérjük a Minden-
ható segítségét. Egyházközségünk idén az
óvodásoktól a felnõttekig minden korosz-

tálynak szeretné biztosítani a hittanulás le-
hetõségét. 5. osztályig Toldi Róza Hajnal
hitoktató tanítja a kisebbeket, míg 6. osztály-
tól a középiskolásokig, fõiskolásokig bezáró-
lag Pavlicsek Zsolt hitoktató várja az érdek-
lõdõket mihamarabb, legkésõbb szeptember
végéig. Felnõtt jelentkezõk számára is
szervezünk katekézist, Bibliaismereti órákat
igény szerint.
Már hirdetjük, hogy október 18-án 16 órakor
Spányi Antal püspökatyánk fogja templo-
munkban megbérmálni a felkészült jelölte-
ket.
Várunk minden érdeklõdõ, értékes közös-
ségbe vágyó, tettre kész aktív fiatalt (10 éves
kortól) most induló ifjúsági katolikus csapa-
tunkba. Jelentkezni lehet a fõministránsok-
nál és a hitoktatóknál szeptember végéig.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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Az élõre emlékezünk
A városi ember, testközelbe kerülve a földhöz kapcsolódó mun-
kákkal, olykor igencsak elveszettnek érezheti magát. Így vol-
tunk mi is, a párom és jómagam meg két fiunk, amikor 2001 ele-
jén megvettünk egy lelakott házat Perkátán. A bemutatkozás
után és a hónapokig tartó felújítás alatt összemelegedtünk
szomszédainkkal, s hamar igazolódott számunkra, amit a falun
élõkrõl sejtettünk: nyitott lelkû, szívélyes emberek, akiknek a
segítõkészség a legtermészetesebb dolgok egyike. A közvetle-
nül mellettünk lakó Irányi János és családja – Marika, a feleség
és a velük élõ Péter fiuk – például tapintatos figyelemmel kísér-
te munkálkodásunkat, s amikor, a házat már rendbe téve, a kert
kialakításába fogtunk, számos jó tanáccsal igyekeztek meg-
könnyíteni eligazodásunkat ezen a számunkra kísérleti tere-
pen. János szemmel láthatóan örült, valahányszor hozzá fordul-
tunk egy-egy problémánkkal. „Úgy nehéz, szomszéd, emígy csi-
náld!” „Ne bajlódj azzal a kaszával, vegyél motoros kaszát, meg-
lásd, mennyivel könnyebb dolgod lesz.” Efféle és persze szám-

talan egyéb ötlet segített abban, hogy járatlanságunk ellenére
viszonylag hamar beletanultunk a „házi mezõgazdaságba”.
Ahogy telt az idõ, egyre szorosabbá vált a kapcsolatunk, rend-
szeressé a mind barátibb beszélgetések. Megismertük fiatalkori
tragikus balesete történetét, láttuk-tapasztaltuk a család – a há-
zassági esküjét („kitartok mellette jóban-rosszban”) mindvégig
fõ életparancsként megõrzõ felesége, fia és lánya, Marika meg a
két unoka, Dóri és Orsi – törõdõ szeretetét iránta, amikor több-
féle betegséggel kellett megküzdenie. Gyakran került kórház-
ba, ahonnan rövidebb-hosszabb ápolás után mindig kicsit meg-
erõsödve érkezett haza. Sajnos utoljára hiába várták vissza
szerettei: élete 69. évében már nem sikerült legyõznie a halált.
Szeptember 8-án végsõ nyughelyet kapott a perkátai temetõ-
ben, de mi az élõ szomszédra fogunk emlékezni, a bajok köze-
pette is mindig segítõkész Jánosra.

F. I.

Kisboldogasszony-napi búcsú
Idén 10. alkalommal rendezte meg a Polgári Összefogás Per-
kátáért Egyesület a Kisboldogasszony-napi búcsút. Szeptember
5-én a templomkertben szokásosan a gyermekeknek szóló ját-
szóházzal kezdõdött a délután. Az ÁMK öt pedagógusa irányí-
tásával alkothattak a gyerekek: Kati néni irányításával készül-
tek faliképek. Edit néni hûtõmágnesek elõállításában segédke-
zett, Ildi néni asztalánál bõrbõl karkötõket gyártottak az erõ-
sebb kezûek. Akik igényelték, azoknak a kezére Jutka néni hen-
nával kis ábrákat festett.
Két tüzet is gyújtottunk a kürtöskalácsok sütéséhez. A tésztát
Gabi néni hozta, s segített feltekerni a sütõfára. Már csak a tü-
relemre, s a füst elviselésére volt szükség. A szél ugyanis gyak-

ran megtréfálta a tûz körül ülõket. Az érdeklõdõk közben a
veterán motorokat csodálhatták meg.
Négy órától már a Zalaegerszegrõl érkezõ Szikla együttes mu-
zsikája, bemutatkozása szólt. Az együttes tagjai hívõ keresztyé-
nek. A dobosuk hitvallással beszélt arról, hogy Jézus Krisztus
megismerése, követése örömöt szerez számára, s megkönnyíti
életét. A mise elõtt Lukácsy Katalin énekelt. A mise befejezése
után a visszakerült Mária szobor sorsát ismertük meg.
A hûvös szélben kissé fáztunk, de lelkünket melegítette az
együttlét és a közös imádkozás, igehallgatás, éneklés.

Tóthné Bence Ágnes

MINI HITTAN 7.

A katolikus
keresztény hit alapjai

A hívõ ember elfogadja Isten üzenetét és teljesíti Isten akaratát. Is-
ten legfõbb akarata a fõparancsban található: Szeresd Uradat, Iste-
nedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden
erõdbõl. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Istent akkor sze-
retjük mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, melyeket a mi ér-
dekünkben adott és Õt semminek, senkinek a kedvéért nem bántjuk
meg. Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellensé-
günk. A felebaráti szeretet önzetlen, célja mások üdvösségre segíté-
se. Azért kell minden embert szeretnünk, mert minden ember Isten
képmása és Jézus is szeretett és szeret mindenkit. A mi követendõ
példánk pedig Jézus Krisztus. Felebaráti szeretetünket fõként az
irgalmasság és a megbocsátani tudás testi és lelki cselekedeteivel
mutathatjuk meg.

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az
ügyfélfogadási óráit a perkátai polgármesteri hivatal-
ban tartja minden hétfõn 16 órától.
Szerzõdéseket a hét minden napján köt (szombaton és
vasárnap is). Perkátán a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri Ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötés-
hez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes
tulajdoni lapot telefonon nálam rendeljék meg. Szom-
bati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb.
igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a
fenti telefonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mûszaki
megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítá-
sát, társasház kialakítását, felépült családi lakóházak-
nak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen
való feltüntetését szintén nálam szíveskedjenek meg-
rendelni, hogy e munkák elvégzésénél segítséget tudjak
nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd –
06 30 639 2893
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Részletek a Historia Domusból –
A Perkátai Plébánia Történetébõl
Megjelentetve a Kisboldogasszony Alapítvány gondozásában

1966
Szept. 8-9-10-én Csikos Ferenc móri káplán úr tartotta a búcsú elõtti Szûz Máriás lelkigyakorlatunkat és szept. 11-én, búcsú
vasárnapján, mint Lourdes-ben járt missziós pap, áldotta meg a templomkertben a lourdes-i Szent Szûz megújult szobrát
szent beszéd, a lourdes-i Szent Szûz litániájának eléneklése, és XII. Pius pápa lourdes-i Szûz Máriához szóló felajánlása ke-
retében. … A barlang korábban lent volt a Tanácsházzal szemben lévõ bozótban. Az Albert-Horváth család a barlangot ne-
héz munka árán szétszedette, elfuvaroztatta és a felállítás költségeit is állta. A kõmûves munkákat Bognár Ferenc egyház-
községi tanács-tag és Lugosi István végezték.

Tájékoztató az új influenza (H1N1 vírus)
okozta megbetegedések megelõzésérõl

A betegség terjedésének megelõzésére az alábbi higiénés
rendszabályok betartása a legfontosabb:

Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel, fõként tüsz-
szentés és köhögés, orrfújás, zsebkendõhasználat után.

Ha lehetséges, ne érintkezzen betegekkel.

Köhögjön, tüsszentsen zsebkendõbe, használat után dobja
a zsebkendõt szemétgyûjtõbe.

Amennyiben influenzaszerû tüneteket észlel magán
(38 °C-nál magasabb testhõmérséklet, köhögés vagy torok-
fájás, illetve izomfájdalom, fejfájás, hidegrázás, hányás,
hasmenés is lehetséges):

– Telefonon vegye fel a kapcsolatot háziorvosával illetve az
ügyelettel.

– Semmiképpen ne szedjen antibiotikumot vagy antivirális
gyógyszert az orvos utasítása nélkül.

– Mindenképpen maradjon otthon, ne menjen iskolába
vagy dolgozni, betegsége alatt kerülje a szoros személyes
kapcsolatokat.

– Lehetõség szerint használjon gyógyszertárban, gyógy-
ászati segédeszköz-boltban kapható „sebészi” maszkot.

– Fokozottan ügyeljen a higiénés rendszabályok betar-
tására:

1. Köhögéskor és tüsszentéskor tartson papírzsebkendõt a
szája és orra elé (ha éppen nincs kéznél zsebkendõ, akkor is
inkább a könyökhajlatába, és ne a tenyerébe köhögjön/
tüsszentsen).

2. Használat után dobja a zsebkendõt a szemétgyûjtõbe.

3. Gyakran mosson kezet meleg vízzel és szappannal, külö-
nösen köhögés, tüsszentés, orrfújás és a zsebkendõ kidobá-
sa után. Ezzel megakadályozhatja, hogy kezérõl a szabad
szemmel nem látható kórokozók tárgyakra, felületekre,
onnan mások kezére, nyálkahártyájára kerüljenek. Ne
érintse a szemét, orrát vagy száját a piszkos kezével.
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A „Régi ízek” receptjeibõl

Ráckáposzta
Hozzávalók: 60 dkg káposzta, 60 dkg paradicsom, 60 dkg
paprika, 1 fej vöröshagyma, só, olaj v. zsír.

A zsiradékon a hagymát a kockára vágott káposztával, ke-
vés sóval megpároljuk. Amikor félig puha, hozzáadjuk a
felszeletelt paprikát. Tovább pároljuk kb. 10 percig, aztán
hozzátesszük a darabokra vágott paradicsomot. Ízlés sze-
rint sózzuk, esetleg kevés cukrot is adunk hozzá. Készre
fõzzük. Tört burgonyával tálaljuk sült húsokhoz.
Köszönjük a receptet
Dózsa Györgynének.

Jó étvágyat!

Egy világnap
ürügyén

1991-ben az ENSZ október 1-jét az idõsek világnapjának nyil-
vánította. A 2001-es népszámlálási adatok alapján, Magyaror-
szágon minden ötödik ember idõsnek számít, vagyis betöltötte a
hatvanadik életévét. A múltkor a televízió egyik adásában azt
hallottam, hogy eltolják, vagy eltolták az „idõs kor” kezdetének
idõpontját a 65 éves korig. Gondolom mindenki sejti, hogy mi-
ért. De, teljesen mindegy is, hogy a hivatalos megállapítások kit
tartanak idõsnek, mindenki maga döntse el, mit gondol errõl, és
hogy hova sorolja önmagát.
Miközben jómagam is vészesen közeledem az idõs kategóriá-
hoz, eszembe jutottak a gyerekkori olvasmányaim, ahol a nagy-
mama mindig kötögetett, a nagypapa pedig újságot olvasott, és
egyetlen dolguk volt csupán: várni az unokákat. Mindezt tették
egy duruzsoló kályha mellett, hintaszékben ülve. Hol vagyunk
ma már ettõl a képtõl! Szerencsére!
A mai nagymamák, nagypapák jelentõs része farmer nadrágban
jár, esze ágában sincs sötét színû ruhákat hordani és búskomo-
ran nézni a jövõbe. Éli a maga önálló életét, de továbbra is szíve-
sen segít gyermekének, unokájának, ha szükséges. Mert nem
kötelezõ magányosan, barátok nélkül, begubózva ülni otthon,
és várni a postást. Lehet, hogy már gyógyszert kell szedni rend-
szeresen, lehet, hogy egy társtól már végleg el kellett köszönni,
de a barátok mindig körül vehetik és szerethetik az idõsebbeket
is. A barátokat akarni kell, és tenni kell értük valamit minden
életszakaszban. Jó érzés tudni, hogy itt Perkátán is mûködik
olyan nyugdíjasklub, ahova öröm járni, és öröm tartozni, ahol a
barátok töltik együtt minden napjaikat. A klub ajtaja mindenki
elõtt nyitva áll.
A francia klub által szervezett aratónapon, vagy a Füpe szüle-
tésnapi buliján is elnéztem a perkátai „idõseket”. Kiugrottak a
kocsijukból vagy leszálltak a kerékpárról, a két kezük tele tás-
kákkal, amiben a süteményeket és a hazai nedût hozták. Átöl-
töztek, készültek az aratásra, vagy éppen a fellépésre, a bulizás-
ra. Mint a tinik, olyan vidáman nevetgélve, telis-teli energiával.
Röpködtek az ízes tréfák, öröm volt végig nézni a jókedvû társa-
ságon. Valaki megjegyezte mellettem: „Ha a nagymamám lát-
hatná, hogy az anyu hogy táncol itt a színpadon x évesen!” Le-
het, hogy a következõ nap, egy kicsit nehezebben ment a
felkelés, vagy bele-beleszúrt valahova egy kis fájdalom, de ki
gondol ilyenkor erre!
Vajon mi a titkuk? Talán tudatában vannak annak a bölcsesség-
nek, amire az élet õket már megtanította? Vagy a megszerzett
tapasztalataik alapján már bátrabban válogatnak az élet igazán
értékes dolgai között? Nekik már nem olyan fontos a látszat?
Nem tudom. Csak azt láttam, hogy valami belsõ béke és vidám-
ság sugárzott szinte valamennyiükbõl.
Lehet, hogy egy kicsit több ránc jelent már meg az arcokon, né-
hány plusz kiló is felkerülhetett, de ezek a látható dolgok nem
vehetik el az idõsebbek hitét abban, hogy 60-on vagy 65-ön felül
is van még aktív élet, csak akarni kell. Az õ bölcsességgel, vi-
dámsággal eltöltött minden napjaik, szolgáljanak példaként a
fiatalabb korosztály számára is, mert valamennyiünkre vár még
ez az egyre hosszabb életszakasz! És egyáltalán nem mindegy,
hogyan töltjük majd el. Erre is készülni kell.
Köszöntsük most õket, a 60 felettieket! A világnap csak legyen
egy ürügy arra, hogy megírhattam, milyen klassz „idõsek” van-
nak itt Perkátán! Én különben is szerencsés vagyok, mert él még
a 77 éves édesanyám, aki a dunaújvárosi nyugdíjasklub rendez-
vényein együtt ropja a táncot perkátaiakkal. Szerencsés vagyok,
mert van egy személyes példaképem. Becsüljük meg õket, és
vigyázzunk rájuk, közösen.

A FÜPE és Francia klub nevében: Szalai Anikó

Köszönet az idõsek
napjának

megszervezéséért
Augusztus 22-én délelõtt 10 órakor ünnepi szentmisére hívott a
harangszó a perkátai római katolikus templomba. Egyházi nap
keretében megrendezték a betegek és idõs emberek napját,
ahol felvehettük a betegek szentségét, amely testi-lelki megerõ-
sítésünkre szolgált. Hálásak vagyunk ezért az alkalomért és kö-
szönjük mindazok fáradságos munkáját, akik megrendezték ezt
a csodálatosnak mondható ünnepet. Köszönjük a plébános
atyának, a karitásznak, az énekkarnak, a hittanos gyerekeknek
a szereplést. És köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelen-
létükkel még szebbé, ünnepélyesebbé tették e napot. Köszön-
jük az ajándékokat, akik készítették és átadták, a szív melegsé-
gét és szeretetét éreztük bennük. A jó Isten áldása kísérje végig
életük útjain. Egy életre szóló lelki élményben volt részünk. A
templomkertben agapéval zárult e felejthetetlen szép nap.

Az idõs emberek nevében Marton Ilona és Erzsébet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

VICZKÓ FERENC

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Mély fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló családok
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Augusztusban 10 versenyhelyszínen képviseltük községünket.
Az idei év versenysorozatába bekapcsolódott egy újabb perká-
tai lakos, akit ezúton köszöntenék. Horváth Milán a Perkáta SE
színeiben, testvére segédhajtójaként szerepelt.

Július 31., augusztus 1-2., Balatonlelle:
fogathajtó-verseny

Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád – Pluto Füles-Szenyor-
Bonifác (18 induló): díjhajtás 9. hely, maraton: 2. hely, akadály-
hajtás: 10. hely. A három nap összesített eredménye alapján az
5. helyen végeztek. Ezzel 25 OB pontot szereztek.

Augusztus 2., Simontornya: díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Hermina, C/0 kategória (9 induló): hibátlan, 1.
hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1a kezdõ lovas kategória (9 indu-
ló): hibátlan, 7 stíluspont, 6. hely.
Tokodi Nikolett – Fickó, B/2 ifi kategória (7 induló): 4 hiba-
pont, 6.9 stíluspont, 6. hely.

Augusztus 8., Káloz: díjugrató-verseny,
megyei III. forduló

Rosta Renáta – Hermina, C/0 kategória (12 induló): hibátlan,
6. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1a kezdõ lovas kategória (7 indu-
ló): hibátlan, 6.7 stíluspont, 2. hely.
Pavlicsek Lilla – Szuzi, B/1c kategória (13 induló): hibátlan, 1.
hely.
Gubicza Anett – Vénusz, B/1c kategória (13 induló): hibátlan,
1. hely.
Gubicza Anett – Vénusz, B/2 ifi kategória (8 induló): 7 hiba-
pont, 6.7 stíluspont, 8. hely.

Augusztus 15., Hantos:
edzés jellegû díjugrató-verseny

Orbán Brigitta – Cassiopeia, C/0 kategória (9 induló): 3 ellen-
szegülés, 8. hely.
Tokodi Nikolett – Fickó, B/2 kategória (11 induló): 4 hibapont,
6. hely.

Augusztus 15., Pincehely: fogathajtó-verseny

Ifj. Horváth Árpád–Horváth Milán – Szenyor-Bonifác, félma-
raton (15 induló): hibátlan, 3. hely.

Augusztus 16., Felcsút: díjugrató-verseny

Gubicza Anett – Vénusz, B/1c kategória (14 induló): 2 hiba-
pont, 10. hely.

Gubicza Anett – Vénusz, B/2 ifi kategória, Aranyos kupa (6 in-
duló): 4 hibapont, 3. hely.

Augusztus 22., Kiskunlacháza: díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Hermina, C/0 kategória (10 induló): a pályát
nem tudta teljesíteni, 9. hely.

Rosta Renáta – Hermina, B/1a kezdõ lovas kategória (14 indu-
ló): 4 hibapont, 6.6 stíluspont, 14. hely.

Augusztus 28-29-30., Adony: fogathajtó-verseny

Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád – Szenyor-Norbi-Bonifác
(18 induló): díjhajtás 2. hely, maraton 2. hely, akadályhajtás 7.
hely. A három nap összesített eredménye alapján az 1. helyen
végeztek.

Augusztus 29., Székesfehérvár: díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Hermina, C/0 kategória (22 induló): 4 hiba-
pont, 15. hely.

Rosta Renáta – Hermina, B/1a kezdõ lovas kategória (16 indu-
ló): hibátlan, 6.8 stíluspont, 6. hely.

Gubicza Anett – Vénusz, B/1c kategória (26 induló): 5 hiba-
pont, 23. hely.

Gubicza Anett – Vénusz, B/2 ifi kategória (14 induló): 5 hiba-
pont, 6.8 stíluspont, 8. hely.

Augusztus 29. , Törökbálint: gyermekverseny

Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi stílus kategória 11
éves korig (14 induló): idõtúllépés, 6.4 stíluspont, 12. hely.

Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi nyílt kategória 11 éves
korig (11 induló): hibátlan, 7. hely.

Kun Virág – Frida, könnyû ügyességi stílus kategória 13-18 éves
korig (8 induló): 4 hibapont, 6.5 stíluspont, 7. hely.

Kun Virág – Frida, könnyû ügyességi nyílt kategória 13-18 éves
korig (17 induló): 4 hibapont, 13. hely.

Orbán Brigitta – Cassiopeia, díjugratás 19 éves kortól, kezdõ ló
kategória (4 induló): 6.7 stíluspont, 1. hely.

Orbán Brigitta

KÖZÉRDEKÛ
FELHÍVÁSOK

KÍNAI

A kínai nyelv és kultúra iránt érdeklõdõk számára indul (illet-
ve folytatódik) szeptembertõl a kínai nyelvtanfolyam a mûve-
lõdési házban középiskolás kortól. Az általános iskolások kí-
nai szakkör keretében az iskolában rendszeres foglalkozáso-
kon sajátíthatják el az alapokat. Várjuk a komoly érdeklõdõ-
ket!

HARCMÛVÉSZETEK

A Leopard-Box kung fu harcmûvészet

felvételt hirdet szeptemberben induló edzéseire 1. osztályos
kortól kezdõknek, újrakezdõknek, haladóknak, fiúknak és
lányoknak egyaránt.
A foglalkozásokon az általános és speciális erõnlétfejleszté-
sén kívül biztosítjuk az ütõ-rúgó küzdõsportos irányt verseny-
zési lehetõségekkel, az utcai önvédelmet a hatékony fogások
megtanulásával, koordinációfejlesztést, a harcmûvészeti etika
és a Shaolin kultúra elsajátítását a személyiség fejlesztése
által.
Jelentkezni lehet mindkét témában Pavlicsek Zsoltnál szep-
tember végéig.

LOVAS HÍREK
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Hajrá Perkáta, hajrá Perkáta SE
A két évvel ezelõtt kitûzött célok, az idei bajnokságra beérni lát-
szanak az utánpótlás csapatainknál és a felnõtteknél egyaránt.
Részletesen szeretném leírni a 2009 tavaszán elvégzett munkát,
és eredményeket az utánpótlásban. A Perkáta SE alapvetõ cél-
jai között szerepel a perkátai ifjúság egészséges életmódra való
nevelése, és jól mûködõ, a faluját szeretõ közösségek kialakítá-
sa minden korosztály számára már 5 éves kortól. Óvodás és ál-
talános iskoláskorú gyermekek számára továbbra is négy csapa-
tot mûködtetünk. Az U7-et, az U9-et, az U11-et és az U13-mat.
Minden korosztályunk a bajnokságában az 1. vagy a 2. helyen
végzett!
Pár mondatot a csapatainkról. Az U7-es és az U9-es korosztály-
oknál nem alakul ki tudatos, és folyamatos játék csak idõközön-
ként, már most látszik, hogy ezek a gyerekek is nagyon ügyesek
és tehetségesek. Méltó utódai lesznek az elõttük haladó sikeres
korosztályainknak. Mi sem bizonyítja jobban, ezen fiataljaink-
ból is került ki megyei válogatott játékos, Szabó Valentin (U7),
és Mészáros Dominik (U9). Gratulálunk nekik! Korosztályos
csapataink közül kiemelkedõ teljesítményt nyújtott az U11,
amely bajnokságát toronymagasan, veretlenül nyerte meg, nem
akármilyen gólaránnyal. Úgy éreztük, hogy ezt a gárdát nyu-
godt szívvel be lehet vetni rangos utánpótlás tornákon is. Két
tornán tudtunk szerepelni, az egyiket a Perkáta SE rendezte,
amely egy ötcsapatos megmérettetés volt. Itt az utánpótlás ne-
velésben nagynevû Budapest Jövõért FC mögött végeztünk a 2.
helyen, a döntõben egy góllal maradt alul csapatunk. Ezek után
meghívást kaptunk egy sárbogárdi tornára, ahová Fejér és Tol-
na megyébõl érkeztek a csapatok. Perkáta minden mérkõzést
megnyerve továbbjutott a csoportjából. Majd a döntõben a nap
legjobb játékával elhoztuk veretlenül Perkátának az Arany Ku-
pát. A budapesti partner csapatunk felfigyelt eredményeinkre,
és meghívott minket az általa rendezett 2009 õszi nemzetközi
labdarúgó utánpótlás tornára. Az egyik szemünk sír a másik ne-
vet, két meghatározó játékosunk, Mészáros Máté és Simon At-
tila, az õsztõl a Videoton FC korosztályos együttesét erõsítik.
Ezúton kívánunk nekik sok sikert! Az U13-mas gárda is külön
megérdemel pár mondatot. Õk a bajnokságukban kiélezett
küzdelmet vívtak. A végelszámolásnál egy, azaz egy rúgott
góllal maradtak le a megyei döntõrõl. Nekik is szeretnénk
gratulálni, és sok sikert kívánni az idei szezonra!
A szakosztály vezetése úgy döntött, hogy az egységes szakmai
irányítás céljából a felnõtt, és tartalék csapatok edzõjét, Tóth
Istvánt kértük fel az utánpótlás szakmai munkájának irányítá-
sára. Munkáját Reith János és Klein Attila segítik. Az edzések
idõpontjai kedden és csütörtökön nyári idõszakban 14.30-tól
edz az U9 a labdarúgó pályán, 15.45-tõl az U7 az óvodában, és
16.30-tól az U11 és az U13 ismét a labdarúgó pályán. Az U7-es
és az U9-es foglalkozásokat Tóth István irányítja, az U11-es és
U13-mas edzéseket Tóth István és Klein Attila koordinálja.
Minden futballozni akaró, és szeretõ gyereket sok szeretettel
várunk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak a szülõnek, akik segítik a
közös munkát. A gyerek labdarúgásban fontos tényezõ a szülõ
jelenléte, aktivitása, a csapatok buzdítása. Úgy látjuk, hogy
minden szülõ, aki a gyermekét elkíséri, és ott szurkol ugyan-
olyan nagy élményekkel tér haza, mint csemetéje. Ezúton sze-
retnénk a szülõket meghívni a gyerekek õszi edzéseire, megmé-
rettetéseire, hogy mindenki helyben érezze át gyermekének
örömét.
Egy évvel ezelõtt a labdarúgó szakosztály vezetése elhatározta,
hogy az ifjúsági és a felnõtt labdarúgást egy magasabb szintre
fejleszti, ezért a vezetõség felkérte a tekintélyes labdarúgó
múlttal rendelkezõ Tóth Istvánt a szakmai munka irányítására.
Egy év alatt a csapatok mind fizikailag, mind morálisan rengete-
get fejlõdtek. Ezt mutatja a 2008/09-es szezon õszi és tavaszi
idõszakban elért eredmények közötti látványos különbség. A

téli átigazolási idõszak alatt a csapathoz igazoltak perkátai kö-
tõdésû játékosok Reith János Sárosdról, Szaniszló Gábor
Zichyújfaluból, Csere Roland Nagyvenyimrõl, újrakezdte a
játékot Csanádi Valter.
Az erõsítések a tavaszi játékon, az eredményeken is jól látszot-
tak. A tavaszi mérkõzéseken kiderült mely posztokon van szük-
sége a csapatnak új játékosokra. A tervek között szerepelt egy
bal oldali védõ, egy bal oldali középpályás, és egy csatár
Perkátára csábítása. Bal oldali védõ Szabadegyházáról érkezett
Horváth Zsolt személyében, bal oldali középpályásként Buskó
Zoltán jött a Dunapentelétõl két csatárral együtt Viola Márk-
kal és Kuczka Gergõvel, mellettük két utánpótlás kapus is
Perkátán folytatja, Prajda András Nagyvenyimrõl, és Godány
Zoltán Szabadegyházáról. Ezek után erõteljes alapozás indult
heti három edzéssel, és heti egy illetve kettõ edzõmérkõzéssel.
Az elvégzett munka után és a látott játékból kiindulva a csapat-
tal szembeni elvárás érem szerzés a bajnokságban. A Magyar
Kupa selejtezõiben az 1. fordulóban Cece megyei II-es csapa-
tát, illetve a 2. fordulóban Pusztaszabolcs ugyancsak megyei
II-es csapatát búcsúztattuk. Régen fordult elõ, hogy a perkátai
csapat megéli a Magyar Kupa 3. fordulóját. A gárda villámrajtot
vett a bajnokságban is. Itthon Kisapostagot 4–0-ra, idegenben
Vajtát 5–1-re, ugyancsak hazai pályán Soponyát 4–0-ra gyõztük
le. A jó eredmények egyre több labdarúgás iránt érdeklõdõ né-
zõt csalnak vasárnap délutánonként a kastélykertbe. Külön
öröm, hogy nagyon sok fiatal tölti délutánjait ez idõben a park-
ban. Egyre gyakrabban tapsolnak a nézõk a szép megoldások
láttán. Ezúton szeretnénk meghívni minden perkátai polgárt
egy kellemes vasárnap délutáni sporteseményre. Köszönjük
minden támogatónak, akik akár a jegy megvételével, vagy egyéb
formában segítik a perkátai fiatalok sportolását.

Klein Attila

HIRDETÉSI
TARIFÁK:

Egy oldal: 20.000 Ft+áfa

Fél oldal: 10.000 Ft+áfa

Negyed oldal: 5.000 Ft+áfa

Egy hatod oldal: 3.500 Ft+áfa

Egy nyolcad oldal: 2.500 Ft+áfa

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások, köszöntõk:
1.000 Ft+áfa/alkalom.

A társadalmi célú hirdetések negyed oldalig
díjmentesek.

Kedvezmények:

2-5 megjelenés: 15 %, 5-9 megjelenés:
25 %, 10 és felette: 40 %

Helyi hirdetõknek állandó 20 % kedvezmény.

Felár: színes hirdetés igénylése esetén 20 %.
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STYX TEMETKEZÉSI KFT.
17 éve a lakosság szolgálatában

Éjjel-nappali ügyelet: 25-271-080,  25-450-157,
25-507-720, 06-30-6071-310,  06-30-9621-764

Cím: Perkáta, Dózsa György u. 14., Varga László

* Teljes körû temetkezési szolgáltatás
* Kérésre házhoz megyünk

a temetés felvételére
* Anyakönyveztetés
* Temetkezési kellékek

(koporsós, urnás)
* Halottszállítás

(külföldre és külföldrõl is)
* Hamvasztás

* Urnaszállítás
* Sírásás, hantolás
* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés

V Ö L G Y I V I R Á G
SOK SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

* VÁGOTT VIRÁG
* CSEREPES VIRÁG
* NÉVNAPI, SZÜLETÉSNAPI CSOKROK IGÉNY SZERINT
* ÕSZI ASZTAL- ÉS AJTÓDEKORÁCIÓK
* ESKÜVÕI CSOKROK, TEREM-, TEMPLOM-, AUTÓDEKORÁLÁS
* TEMETÉSI CSOKROK, KOSZORÚK (DÍJTALAN KISZÁLLÍTÁS)

ÜZLETTELEFON: 06-25-450-214

UGYANITT: KEGYELET TEMETKEZÉS
* TELJES KÖRÛ TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS
* BEMUTATÓTEREM (KOPORSÓK, URNÁK, FEJFÁK STB.)

* RÉGI SÍRKÕ BONTÁSA TEMETÉS ESETÉN DÍJTALAN

* ÚJ SÍRKÕ RENDELÉSE ESETÉN 20 % KEDVEZMÉNY

KEGYELET TEMETKEZÉS

ÜGYELETI SZÁM: 06-30-956-48-80

CÍM: PERKÁTA SZABADSÁG TÉR 9/B

TELEFON: GALLAI ANDREA: 06-70-418-01-70

KERÉKNÉ KATONA DÓRA: 06-70-944-67-86


