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Tisztelt perkátai polgárok! Kedves Barátaim!
Számunkra a múltunk, a történelmünk nem porladozó, kidobásra érett
lomhalmaz, amelyrõl az ilyen és ehhez hasonló évfordulók alkalmával le-
fújjuk a port, hogy díszes külsõségek közepette megtörjük vele a hétköz-
napok unalmas szürkeségét. A mi felfogásunk szerint a nemzetet sem
csupán a most élõk alkotják, hanem a valaha éltek és a majdan megszüle-
tõk is. Így a múlt, a jelen és a jövõ egyszerre van jelen. Bennünk. Gondola-
tainkban, tetteinkben, indítékainkban és céljainkban. „A múlt nem halt
meg, hanem hat reánk” – írja Babits Mihály –; „él testünkben, lelkünkben;
egész valónk az egész múlt eredõje. Minden jelen pillanat magában foglal-
ja az egész múltat, és valamit ad hozzá.” Ezért 1956 történetéhez hozzátar-
tozik az is, amit azóta gondoltunk róla, ami cselekedeteinket mozgatja, és
ami hitünket, vágyainkat alakítja. Így ma nem tudunk úgy ünnepelni és
emlékezni, hogy 1956 õszének napjai mellett ne gondolnánk a megfélem-
lített, agyonhallgatott, betiltott vagy a rendõrök által szétvert október
23-ákra, és ne élnénk át, hinnénk újra azt, amit ötvenhárom éve az embe-
rek hittek: lehet, újra lehet hazugság nélkül is élni.

Most, 1956 évfordulóján fontos elmondanunk, hogy nekünk, magyarok-
nak van egy olyan tapasztalatunk, amelyik kulcsfontosságú lehet akkor,
amikor hazánk jövõjérõl gondolkodunk. 1956 egyik legfontosabb tanulsá-
ga, hogy hiányzott belõle valami, ami miatt több volt. Nem egy volt az eu-
rópai forradalmak közül, 1956 máshoz nem mérhetõ: több volt, mint forra-
dalom. A forradalmak lényegéhez tartozott ugyanis a terror. Egyenlõvé
váltak vele, elválaszthatatlanok voltak tõle, hiszen a forradalmárok úgy
hitték, csakis a terror hozhatja majd egyszer létre a polgárok köztársasá-
gát, teremtheti meg az új embert. 1956-ból azonban hiányzott az intézmé-
nyesített terror, a pesti forradalmárok pedig nemhogy nem szakítottak a
civilizációval, a törvénnyel, az erkölccsel, hanem éppenhogy visszaállítot-
ták a kommunista civilizálatlanság, törvénytelenség, erkölcstelenség
után. És itt következik 1956 fontos tanulsága: a belülrõl fakadó, a nemes
eszmékbõl táplálkozó rend erõsebb, szilárdabb, mint a diktatúra olajozot-
tan mûködõ, jól szervezett, a karhatalommal megtámogatott, de belülrõl
rothadó, korhadó, az embereken átgázoló államszervezetének rendje.
1956 bebizonyította azt is, hogy a belülrõl fakadó, a nemes eszmékbõl
táplálkozó rend erõsebb, szilárdabb, mint a gyûlölet és a bosszú fûtötte

mámor. A méltóság, a becsület, a tisztesség hatalma nagyobb, mint a za-
varosban könnyen megszerezhetõnek ígérkezõ préda csábítása: a foszto-
gatás hiánya és az utcákra kihelyezett, az elesettek családjait támogató
pénzgyûjtõ ládák érintetlensége miatt is tartják 1956-ot a legtisztább for-
radalomnak. 1956 bebizonyította, egyetlen politikai rendszer, még egy
diktatúra sem maradhat fönn hosszú távon az emberek bizalma és támo-
gatása nélkül.
1956 forradalma azért gyõzött, még ha az élet nyomorúságos valóságá-
ban november 4-én el is bukott, mert kiderült, hogy a mérce maradt, hogy
a mérce mindig is maradni fog. 1956 forradalma azért gyõzött, mert az
egyszer már újjáépített, de a szovjet tankok által ismét rommá lõtt házak,
a felborogatott villamosok, a kiégett rendõrségi autók és az utcakövekbõl
felhalmozott barikádok mögött rend, összefogás és szeretet uralkodott.
És 1956 forradalma azért is gyõzött, mert maga volt a csoda. Maga volt a
csoda már megszületésében is, maga volt a csoda létezésében és halálá-
ban. Születésében, mert ott, és akkor jött a világra, ahol és amikor senki
sem számított rá. Létezésében, mert azokban a napokban megnyílt az ég
és emberfeletti erõ gyõzte le mindannyiunkban a poklot. És halálában is
csoda volt, mert bár jeltelen sírba, arccal a föld felé fordítva, szögesdróttal
összekötözve temették el, mégis feltámadt, itt van köztünk ma is, és itt
vannak azok is, akik hitet tesznek mellette újra és újra.
Azt szokták mondani, minden jeles történelmi évforduló nem csupán ün-
nep, de önvizsgálat is egyben. 1956 tehát arra is kötelez bennünket, ma-
gyarokat, hogy megmérjük magunkat. 1956 szelleme, a mérce ma is kö-
telez. Ma is rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól,
vagyoni helyzetünktõl függetlenül elsõsorban valamennyien magyarok
vagyunk, egy nemzet. Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük
meg a szabadságunkat, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból,
csak egy nemzetként tervezhetünk jövõt magunknak. Csak együtt sikerül-
het, mert ne feledjük: egyetlen politikai rendszer, még egy diktatúra sem
maradhat fönn hosszú távon az emberek bizalma és támogatása nélkül.
Méltóságteljes ünnepet kívánok Perkáta minden polgárának nemzeti ün-
nepünkön, az 1956-os forradalom 53. és a Köztársaság kikiáltásának 20.
évfordulóján.
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Visszaemlékezésem Perkátára
1956 októberérõl

Egy kis Fejér megyei községben, Perkátán él-
tem át 1956-ban – tizenkét évesen – a forra-
dalmat és a szabadságharcot. Rádión – úgy
emlékszem – szinte óráról órára követtük, ott-
hon a családban, az eseményeket, világvevõ
rádión. Ennek megfelelõen a Kossuth és Petõfi
Rádióból, majd a késõbbiekben a különbözõ,
akkor feltûnt forradalmi és katonai magyar
adókból, meg természetesen a Szabad Európa
(Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Ma-
gyarország Hangja), a London és az Amerika
Hangja rövidhullámú adókból (a 13, 16, 19, 25,
31, 41 és 49 hullámhosszokon megszólalva –
most meg felidézve), a Vatikáni Rádió magyar
nyelvû adásaiból követtük az események tör-
ténelmi híradásait.
Családunk ebben, mármint a rádiózásban –
ami manapság már, az akkori szerepének
megfelelõen, nem is érzékelhetõ igazán jól, az
agymosás eszközeinek tömeges kiszélesedé-
sével – különleges helyzetben volt. Pista bá-
tyám – a Katona Pista, 1930. éves születésû –
rádióamatõrként telepes világvevõ rádiót is
készített nekünk, de a villany bevezetése után
a néprádió (csak fix Kossuth és fix Petõfi Rá-
dió) helyett is világvevõt kaptunk tõle, meg
elektromos mûködésû lemezjátszót, a bakelit
lemezekhez, 78-as fordulattal.
(És használtuk is naponta a készülékeket, reg-
gel öt és hat órakor körül apám, munkába in-
dulása elõtt, végigpásztázta az adókat a hírek
miatt, – nekem pedig: nem kell beszélni róla –
megjegyzéssel jelezte a hallgatást. Szepesi
közvetítésében 1954-ben végigizgultuk a fut-
ball világbajnokságot nálunk az udvaron, igaz
a londoni 6:3 gyõzelmét (1953. november
25-én) közösen a kastélyban lévõ iskolában az
emeleten, az összenyitott három nagyterem-
ben közösen hallgattuk meg.)
A fentieknek megfelelõen így él bennem
1956.:

Október 23., kedd
Délután már volt tudomásom a lengyelekre is hi-
vatkozó, szervezett tüntetésrõl, a szegedi és Mû-
szaki Egyetem hallgatóinak összeállított program
pontjairól, a felvonulás Piros László belügyminisz-
ter által történõ betiltásáról, majd ismételt enge-
délyezésérõl. Hallgattuk úgy a Kossuth Rádió
adását, hogy hallottuk közben készülékbõl a lövé-
seket, majd hallgattuk Szepesi György – azóta
sem emlegetett – esti meséjét, melyben a felnõt-
tek komolyabb dolgokkal való elfoglaltságára hi-
vatkozva, elmarad az aznapi mese felolvasás és
nyugodalmas jóéjszakát kívánva, a gyerekek
megértését kérte.
Lehet, hogy mindenre nem úgy emlékszem,
ahogy a késõbbiekben rögzített, vagy ítélet alá
vonható események azt indokolnák.
Ez legyen részemrõl, az ilyen emlékezésekben
szokásos, õszinte megnyilvánulás hangja.

Október 24., szerda
A hallott, olvasott eseményeket természetesen
megbeszéltük az iskolában. Az érzékelhetõ volt,
hogy a felnõttek nem tudtak foglalkozni velünk (ez
mai ítéletem), mert õk sem tudtak az értékelésük-

ben az érzelmi hatások mellett, megfontolt ítéle-
tet alkotni, illetve akár csak nekünk való viselke-
dési mintát adni, vagy diktálni. Mi meg tudtunk a
Gerõ-beszédrõl a Sztálin-szobor ledöntésérõl, a
Magyar Rádiónál történt harcokról, az elsõ hõsök-
rõl.

Október 25., csütörtök

Az ellenõrzõ könyveinkben, az osztályzati jegyek-
nél, az orosz helyett, barna, nyálazós szalaggal le-
ragasztottuk az orosz tantárgy feliratot és hittan,
vagy német felirattal láttuk el a rubrikát. Úgy gon-
doltuk a világunk nagyon és jó irányban megvál-
tozik.

Október 26., péntek

Jöttek a hírek a faluból is: megalakult a Nemzeti
Tanács, megalakult, a hazaküldött, vagy szabad-
ságolt katonákból a Nemzetõrség, a községhá-
zán. (Napsütéses idõ volt október 23-án is, em-
lékszem vissza egy boltíves, téglából falazott pin-
ce építésére, ami nálunk, az udvarunkban történt,
több ember jelenlétében és munkájával és az oda
kivitt, egész nap hangosan szóló rádiókészülék
mellett.). Déltájban néhányan örömmel segítet-
tünk mi gyerekek a két – három falubeli felnõttnek
(nem tudom kik voltak), akik az iskolába bejöttek,
egy másfél méter átmérõjû, vörös vászonból és
lécbõl készült, ünnepségeken általánosan hasz-
nált, ötágú csillag széttaposásában. Aztán este,
biztos csak az izgalomtól dideregve, mert jó idõ
volt, végignéztük, a Malom mellett, az orosz em-
lékmû és az ötágú csillaggal is díszített síremlé-
kek ledöntését.
Halottuk a fõvárosi híreket is az ötágú, vörös csil-
lag ügyében: az egész városban, minden épületrõl
leverték azokat, csak az országház tornyán ma-
radt meg, mert azt a kupola sérülésének veszélye
miatt csak állványozással lehet majd késõbb eltá-
volítani.

Október 27., szombat
Jöttek a hírek Pestrõl, a Kossuth téri ávós gyilkos-
ságokról, de megjelentek az elsõ egyoldalas újsá-
gok, és mi a Kossuth címert kezdtük ezekbõl ki-
másolni, mindenhová rajzolni és természetesen,
mint a változások elsõ jelét használni és felfogni a
dolog nagyszerûségét. Közben ilyen szavak értel-
mezését tanultunk: kijárási tilalom, amnesztia,
tûzszünet, fegyverletétel, statárium, magyarok,
magyar vér. Valamelyik éj-szaka rengeteg tank
vonult át a falun Székesfehérvár felõl. Napközben
csak teher-autós csapatszállítások voltak, ké-
sõbb a visszafelé vonulásról is hallottunk. Volt
olyan is, hogy az ezeken az autókon ülõ katonák,
nappal – mivel kisebb tömeg összegyûlt a bolt
elõtt a vásárláshoz – menet közben, többször a le-
vegõbe lõttek.

Október 28., vasárnap
Menekültek a volt községi vezetõk és kommunis-
ták, különösen a titkárok és elnökök. A határban a
szárkazalba költözés elfogadott és általunk is tu-
dott menekülési mód volt a számonkérés és bün-
tetés helyett, és bizonyítéka a bûnös tevékenysé-
gük bevallásának, illetve elismerésének. Néhá-
nyunknak tudomása volt a termelõ szövetkezeti
csoportok felbomlásáról, a közös vagyonuk szét-
osztásáról, és a hírek terjedtek köztünk is a válto-
zásokról. De azt is tudtuk néhányan, hogy egy
osztálytársunk ávós nagybátyja, a Papföldön,
csak nõi pongyolában jár ki az udvari WC-re.

Október 30., kedd
A Szabad Kossuth Rádióból halottam: Hazudtunk
éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hul-
lámhosszon, még az idõjárás jelentést is hazud-
tuk. Ezen túl másképp lesz. Magyarok, polgártár-
sak, ezek voltak akkor a nép megszólításának sza-
vai. Ennek megfelelõen a nép egymáshoz is segí-
tõszándékkal fordult, kezdték az emberek egy-
mást értékelni és szeretni, mint az egyébként is
normális. Mindenki sót, gyufát, petrót tartalékolt,
a többi dolog általában mindenkinek megvolt, a
cigaretta és a dohány is egészen különleges áru
volt.
A gyõzelem után a pestiek megsegítése általános
megítélés volt, Perkátáról is vittek krumplit és
lisztet segítõ szándékkal, amirõl mi is hallottunk.
Megbeszéltük az ávósok Kossuth téri tömeggyil-
kosságát, majd a Köztársaság téren történteket,
és híre volt köztünk a fegyveres harcokban részt-
vevõ gyerekeknek is.
Megfogalmaztuk egymásnak, hogy semlegesek
leszünk, mint Svájc, vagy Ausztria, az oroszok ki-
vonulnak Magyarországról. Mert hallottuk, meg-
alakult a Nagy Imre kormány, hírek jöttek a Corvin
közrõl, a benzines palackokkal felrobbantott tan-
kokról, a gépzsírral felkent lejtõs utakról a tankok
ellen, a tûzszünetrõl, a gyõzelemrõl.
Rádióból hallgattam végig a „Piros a vér a pesti
utcán” címû verset, aztán jó sok idõnek kellett el-
telnie, hogy azt is megtudjam Tamási Lajos írta és
szó szerint értelmezve el is olvassam, mert akko-
riban csak ilyenek kavarogtak bennem az egysze-
ri hallomásból: Gerõ Ernõ csak ölni tudsz, kire lö-
vetsz belügyminiszter, úgy született a szabadság,
hogy a pesti utcán folyt a vér.
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Más rendszeres mûsorok is kialakultak a Rádió-
ban: üzenetközvetítés saját hanggal, majd csak
általában felolvasva a távol élõ családtagoknak,
ilyen fogalmazásokkal: „A Horvát család a Rot-
tenbiller utcából üzeni Dombóvárra Tibiéknek, va-
lamennyien jól vagyunk, csókolunk benneteket
Lajos”. Úgy emlékszem, hogy ilyeneket napköz-
ben többször is közvetítettek.
Nem tudom melyik nap volt, de hazajött Pista bá-
tyám Budapestrõl (1954.-ben egyedül, majd
1955-ben öcsémmel együtt egy-egy hetet nya-
raltunk nála és vele, így nagyjából volt sejtésem a
rádióból hallott harcok helyszíneirõl), egy bõr,
motoros sapkával a fején, de gyalogosan. Tõle
hallottam élõszóval elõször a tüntetés szervezé-
sérõl, az egyetemisták tizenhat pontjáról, Marián
István professzorról, aki a diákok felvonulásának
élére állt, a tüntetés jelszavaikról, a katonák csat-
lakozásáról, a Rákosi címer nélküli, lukas zászlók-
ról, a Bem szobornál történt szavalatokról, a Kos-
suth téren tartott 23-i Nagy Imre beszédrõl, (ahol
a nem vagyunk mi elvtársak hökkentette meg az
elvtársat) a Rádió ostromáról, a Széna térrõl, a
Corvin közrõl. Beszélt még a Bartók Béla úti és
Móricz Zsigmond körtéri barikádokról, harcokról,
belövéstõl kitört üvegû, nyitott kirakatok érintet-
len, õrizetlenül hagyott áruiról.
A mai napig fülembe csengenek szavai – egy idõs
rokonunkat látogattuk meg közösen, akkor – egy
kis konyhában ültük körül a sparheltet és a kér-
désre: öcsém tényleg megváltozik az életünk, ezt
válaszolta: „majd akkor lesz igazi változás a világ-
ban, ha a piros lábasokról is le kell verni a zomán-
cot” mutatott a mellettünk lévõ stelázsin lévõ
edényekre.
Voltam bent egyik nap vele a községházán is. Ak-
koriban általunk ismert, szabadságolt katonák,
nagyjából Pista bátyám korosztálya körüli per-
kátiak voltak a nemzet-õrök (közülük csak a rokon
Kovács Misire emlékszem személyesen, van aki
Dinnye Kovácsként ismeri, a Szõlõhegyrõl). A be-
járat mellett jobbra az elsõ kis helyiségben volt a
Nemzetõrség szobája: magas, mennyezetig érõ
polc a jobb oldalon fegyverek-kel, belül a balolda-
lon íróasztal szék, vele szemben az ablak mellett
valamilyen tábori fekhely dereng, amin ülni is le-
hetett. Emlékszem pisztolyt és dobtáras géppisz-
tolyt mutatták meg, hogyan kell szétszerelni, be-
tölteni, nekem is a kezembe adták, mind-emellett
én egy vastag, letörhetõ csövû jelzõpisztolyt érté-
keltem legjobban.
Aztán más hírek: Szuez, Amerika, ENSZ-csapa-
tok, segítség, megindul a munka, Munkástanács-
ok, vége a sztrájknak. Új kormány. Több párt. Tár-
gyalások az orosz csapatok kivonásáról. A vas-
utasok Kisvárda környékérõl újabb csapatok be-
jövetelét jelzik.

November 4., vasárnap
Biztosan templomba mentünk volna, de a rádió
bekapcsolásával megdöbbentünk, a Himnuszt
halottuk, aztán síri hangon felolvasva: ma hajnal-
ban a szovjet csapatok támadást indítottak fõvá-
rosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy
megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Biz-
tos nem így van szó szerint, de annyiszor leadták,
hogy ez megmaradt bennem, a Szabad Kossuth
Rádió pedig 8 óra körül abbahagyta az adást.
Más adók: Rákóczi adó, Csokonai adó, valame-
lyik Pentelérõl mûködött. Annyi lejátszott Him-
nuszra, Szózatra, gyászzenére emlékszem vissza,
hogy remélem, ilyen soha nem ismétlõdik meg.
Aztán magyar forradalmi munkás-paraszt kor-
mány bejelentkezése, igen arra a kicsit nekem ál-
palócos, de mesterkélten modoros hangra em-
lékszem vissza.

November 5., hétfõ

A rádióadásokból ismerve már a Budapest elleni
támadás tényét, néhány társammal sztrájkot hir-
dettünk a pestiekért, és az iskolából elmentünk
haza. Csak egy adalék a magyar lélekhez: a pedel-
lus, Bõcs Józsi bácsi, aki az utcánkban lakott,
amikor haza-felé tartott bejött hozzánk és csak
annyit mondott: nekem is szólhattatok volna,
hogy sztrájkoltok, mert nem gyújtottam volna be
az osztályotokban, úgy is kevés a tüzelõnk. Más-
nap ennek megfelelõen a mi osztályunkban nem
gyújtott be, hiszen egyéb-ként sem sokan jártak
már be az iskolába.
A sztrájk nem tartott sokáig, mert másnap dél-
után az iskola igazgatója megkereste édesapá-
mat és jelezte neki, hogy ha a fia nem jön be az is-
kolába, akkor ebbõl neki, személyesen lehet prob-
lémája. Ezt követõen nem sokat beszélgettünk a
dologról, de másnaptól mentem iskolába.
Büszkeséggel tölt el a mai napig az akkori érett
gondolkodásunk, az igazolatlan napot pedig õrzi a
hetedikes félévi értesítõm (elõtte évekig igazolt
hiányzásom sem volt, mert szerettem tanulni,
szerettem iskolába járni).
Aztán valamelyik nap az orosz katonai temetõ
elõtt, „véletlenül” elromlott egy tank, de személy-
zettel együtt (azt már ne tudom meddig) otthagy-
ták Perkátán. Emlékszem el is mentünk megnéz-
ni, meg néhányan beszélgettek is velük, de arra is
emlékszem megálltam, hogy átmenjek a másik
oldalra, pedig nagyon érdekelt volna közelrõl, mi-
lyen egy – akár benzines palackkal is felrobbant-
ható – tank, közelrõl.
Édesapám akkoriban a perkátai, Mélyvölgy pusz-
tán, a volt Háy tanyán lévõ Dimitrov Termelõ Szö-
vetkezetben gépkocsivezetõ volt, a teherautó az
udvarunkban volt leállítva. Valamelyik este Mol-
nár Pista bátyámmal azon tanakodtak, mi lenne,
ha felpakolnák a teherautóra a két családot, né-
hány hordó benzinnel együtt és disszidálnánk
(ahogy az akkoriban sok család foglalatossága
volt). Nagy füllel hallgattam a beszélgetés egy ré-
szét, aztán a döntésük bennünket itthon marasz-
talt. Nem így gondolta ezt akkoriban vagy két-
százezer ember. Ez akkor a meggyilkolt, ártatlan
civilek ezrei mellett, „csak” az ütõképes magya-
rok tömeges eltûnését jelentette, de ma már tud-
juk: ez nagy vérvesztesége (vagy kivéreztetése?)
volt a hazánknak.
Aztán a késõbbiekben munkásõrség, a megtor-
lás, majd a MÚK, a Márciusban Újra Kezdjük híreit
beszéltük meg. Hordtunk mûanyagból és fémbõl
készült Kossuth címert a kabátunkon. Perkátán is
visszaállították a községháza mûködését, aztán
mi is elkezdtünk újra oroszt tanulni. Az ENSZ nem
tûzte napirendjére a magyar kérdést. Megindult
az üzenetek közvetítése a Szabad Európa Rádió-
ban, amely most már nem használta a Szabad
Magyarország Hangja kitételt. A Honvágy címû
dal – Oly távol messze van hazám – lett a minden-
napok hangulatának unalomig hallgatható jelzé-
se, aztán valami Szülõföld nevû, középhullámú rá-
dióadó dereng, de megismerhettük a segélycso-
magok fogalmát, a holland ömlesztett sajtot, a
Rodope és Arda nevû bolgár cigarettát és a cseh-
szlovák gyufát, de azt is megismertük, hogy egy
forint a meleg lángos, le van szarva Kádár János,
aki – így szóltak a hírek – a báb-kormány vezetõje,
és elárulta a forradalmat. Aztán a moszkvai tár-
gyalások és nem került sor a csapatkivonásra,
pedig ezzel indult a küldöttség.
Történelmi a tény, hogy nem voltunk megtéveszt-
hetõ, ostoba televízió mûsorokkal agymosott
nemzedék, így aztán 1956. októbere után már út-
törõ sem lettem, de késõbb nem léptem be a
KISZ-tagok közé sem a középiskolában Budapes-

ten, párttag sem voltam, meg azt is természetes-
nek tartom, hogy most sem. Csak magyar va-
gyok, perkátai gyökerekkel.
1958 szeptemberében kezdtem el a középiskolát
Budapesten, volt lehetõségem személyesen is
végigjárni a történelmi események helyszíneit, és
bõven volt még alkalmam a szétlõtt házak hom-
lokzatainak megszemlélésére.

Naponta hallhattuk a rádióból a kivégzésekrõl és
bebörtönzésekrõl szóló híreket, (háromszázöt-
ven-négyszáz körül emlékszem a kivégzettekre)
amit gyakran juttatnak eszembe azok, akik a Ká-
dár-rendszer konszolidáltságát emlegetik vissza,
nekem minden egyebet eltakar a gyilkos.

A nekünk is ellenforradalomként oktatott történe-
lem mindig felháborított, mániákusan kerestem a
megjelent irodalmakban az általam ismert igaz-
ság morzsáit, majd késõbb 1989-ben azt sem tud-
tam ész érvekkel alátámasztani (de azóta sem),
miért kellett a Magyar Köztársaságot október
23-hoz kötve kikiáltani. Meggyõzõdésem, hogy
ennek a kettõsségnek egyetlen oka: 1956. októ-
ber 23. történelmi elhomályosítása. Igazam alátá-
masztására csak egy példa az ötvenéves évfordu-
ló ünneplõi közé lövetés (a nemzeti ünnepünkön)
„csak” gumilövedékkel, a másik a budapesti
56-os busz- és villamosjárat számának ideiglenes
(a hazánkban állomásozásból ismert lehet a foga-
lom) eltörlése „csak” az alattomos részletek egyi-
ke.

Életem szerencsés találkozásai során személye-
sen ismerhettem meg olyan kiváló, a forradalom-
ban részt vevõ, hiteles embereket, mint Pongrátz
Gergely, Wittner Mária, Rácz Sándor, Dénes Já-
nos, Murányi Levente. Szerencsésnek mondha-
tom magam.

Remélem, hamarosan eljön az az idõ, amikor a ta-
nított, igaz történelmünkben az 1956-os forrada-
lom és a benne résztvevõk is megkapják az õket
megilletõ, méltó értékelésüket.

Hiszen 1956 októberében – ha néhány napra is –
megmutattuk a világnak, hogy a világháborút le-
záró nagyhatalmi megállapodások, az azokkal
megteremtett ideológiai övezetek nem véglege-
sek, megváltoztathatóak. Az Európa felét nemrég
letaposó hadsereg félt, védekezett és egy kicsit
akkor 1956-ban ki is vonult Magyarországról.

Európa nyugati felét, de Amerikát is megdöbben-
tettük a forradalmunkkal, igaz a maszlagos segít-
ség ígéretük helyett képtelenek voltak kiállni mel-
lettünk, hiszen Teheránban, Jaltában, Potsdam-
ban õk ültek le tárgyalni Sztálinnal és hitelesítet-
ték a világnak az „elfogadható” bolsevizmust, és
nekünk, a megszállt országok népeinek, pedig
hagyták is átélni azt.

Ezzel a visszaemlékezéssel köszönöm meg az
1956 emlékét megörökítõ perkátai emlékmû gon-
dolatát és további erõt kívánok ahhoz is, hogy a
községünkben a ránk kenõdött, utcaelnevezések
– mint egy letûnt kor értelmetlen transzparensei –
a méltó helyükre, a perkáti történelem szemét-
dombjára kerüljenek mielõbb.

Az emlékmû felállításával pedig igyekezzetek,
mert szeretnék még az avatásán részt venni,
mondta egy régi perkátai, Pajor Horváth Ferenc
plébános úr halálának 50. évfordulóján rendezett
megemlékezésen. Csatlakozom hozzá!

Budapest, 2009. augusztus 21.

Katona Jóska Cigánvárosról
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Beszámoló a 2009. szeptember 3-i
rendkívüli képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete
2009. szeptember 3-i képviselõ-testületi
ülésén 9 képviselõ (Somogyi Balázs polgár-
mester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Szilasy
László, Rajcsányi László, Bogóné Plasek
Krisztina, Pavlicsek Nándor, Ujfalusi Pál,
Bogó Ferenc László) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül támogatta köz-
beszerzési eljárás kiírását a Bocskai utca,
Deák utca, Virág utca és a Rózsa F. utca
második felének felújítására.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 8 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a
Bocskai utca, Deák utca, Virág utca és a
Rózsa F. utca második felének felújítására
kiírt közbeszerzési pályázat közbeszerzési
tanácsadójának az Épinber Kft.-t, illetve a
300 000 Ft+áfa összegû közbeszerzési ta-
nácsadói díjra vonatkozó árajánlatot, me-
lyet a céltartalék összegébõl finanszíroz.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadta a köz-
beszerzési eljárás kiírását a Szivárvány Óvo-
da és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
komplex akadálymentesítése címû pályáza-
tok megvalósításához szükséges kiviteli
tervdokumentáció készítésére.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 8 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta az
Épinber Kft.-t közbeszerzési tanácsadónak
a Szivárvány Óvoda és a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola komplex akadálymentesí-
tésére, valamint a közbeszerzési eljárás dí-
jára a 260 000 Ft+áfa összegû árajánlatot,
melyet a céltartalék összegébõl finanszíroz.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül támogatta a Szi-
várvány Óvoda és a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola komplex akadálymentesítésének
kivitelezési munkáira kiírt kapcsán közbe-
szerzési eljáráshoz bírálóbizottság felállítá-
sát. A bírálóbizottság tagjai: Györgyi Kár-
oly közbeszerzési tanácsadó, dr. Lakos
László jegyzõ, Hidegkuti Gáborné gazdasá-
gi vezetõ, Szilasy László igazgató úr, Vaskó
Ferenc, a pénzügyi bizottság elnöke.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül támogatta a
Bocskai utca, Deák utca, Virág utca és a
Rózsa F. utca felújítására vonatkozó közbe-
szerzési eljáráshoz bírálóbizottság felállítá-
sát. A bírálóbizottság tagjai: Györgyi Kár-
oly közbeszerzési tanácsadó, dr. Lakos
László jegyzõ, Hidegkuti Gáborné gazdasá-
gi vezetõ, Paksi Tibor, a faluüzemeltetés ve-
zetõje és Rajcsányi László, a pénzügyi bi-
zottság tagja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül megbízta a Szi-
várvány Óvoda komplex akadálymentesíté-
se címû pályázat megvalósításához szüksé-
ges kiviteli tervdokumentáció készítésével a
Yotta Mérnök Kft.-t 350 000 Ft+áfa ösz-

szegben, melyet a céltartalék összegébõl fi-
nanszíroz.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 9 igen szavazattal, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül megbízta a Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola komplex
akadálymentesítése címû pályázat megva-
lósításához szükséges kiviteli tervdoku-
mentáció készítésével a Yotta Mérnök
Kft.-t 610 000 Ft+áfa összegben, melyet a
céltartalék összegébõl finanszíroz.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 8 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta
Perkáta–Nagykarácsony ÁMK pedagógiai
programját.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete 8 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a
Perkáta-Nagykarácsony ÁMK SZMSZ-
ének módosítását, mely szerint az önkor-
mányzat tulajdonában, de az ÁMK kezelé-
sében lévõ ingatlanok bérbeadásával kap-
csolatos rendelkezések kerüljenek ki a sza-
bályzat szövegébõl.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselõt-testülete 8 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással az elfogadott
módosítással jóváhagyta a Perkáta–Nagy-
karácsony ÁMK SZMSZ-ét.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 7 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással elhatározta,
hogy a Dunaújvárosi és az Adonyi kistér-
ségben meglévõ turisztikai potenciál növe-
lését és a fenntartható turizmusfejlesztést
prioritásként kezelve egyetért a Dunaújvá-
ros és Térsége Turisztikai Egyesület céljai-
val, és ahhoz teljes jogú tagként csatlakozik,
egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy
a belépési nyilatkozatot aláírja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 7 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással vállalja, hogy
illetékességi területén 2012. január 1-jei ha-
táridõvel bevezeti az idegenforgalmi adót,
mint helyi adónemet, melynek az állami
hozzájárulással megnövelt 20 %-át a Duna-
újváros és Térsége Turisztikai Egyesület ki-
számítható mûködésének biztosítása érde-
kében a „Turisztikai desztináció menedzs-
ment szervezet létrehozása a Dunaújvárosi
és Adonyi kistérségben” európai uniós pro-
jekt megvalósításának kétéves idõtartalmá-
ra és a projekt befejezésétõl számított 5
éven keresztül biztosítja az egyesület részé-
re.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete 7 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással egyesületi
tagdíj címén 100 000 Ft összeggel járul hoz-

zá a Dunaújváros és Térsége Turisztikai
Egyesület mûködéséhez.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 7 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással nyilatkozik,
hogy kizárólag egy turisztikai desztináció
menedzsment szervezet: a Dunaújváros és
Térsége Turisztikai Egyesület teljes jogú
tagjává válik a projekt megvalósítási és
fenntartási idõszaka alatt.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 7 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy a TDM szervezet-
tel kötendõ Középtávú Együttmûködési
Megállapodást – a pályázat benyújtásához a
nyilatkozatot – aláírja, valamint a Közgyû-
lés kötelezettséget vállal arra, hogy az
Együttmûködési Megállapodás pályázati
dokumentációban meghatározott kötelezõ
elemeit teljesíti.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 8 igen szavazattal, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadta az
Adonyi Kistérségi Szociális Központ elõ-
terjesztésében szereplõ térítési díjakat az
alábbiak szerint:
A) Térítési díj számítása azok részére,
akiknek az egy fõre jutó jövedelmük nem
haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.
Önköltség: 427,- Ft+áfa
Normatíva: 310,- Ft+áfa
Intézményi térítési díj: 117,- Ft+áfa
B) Térítési díj számítás azon ellátottak ré-
szére, akiknek az egy fõre jutó jövedelmük a
nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közé
esik.
Önköltség: 427,- Ft+áfa
Normatíva: 277,- Ft+áfa
Intézményi térítési díj: 150,- Ft+áfa
C) Térítési díj számítása azon ellátottak
részére, akiknek az egy fõre jutó jövedel-
mük meghaladja a nyugdíjminimum 300
%-át.
Önköltség: 427,- Ft+áfa
Normatíva: 224,- Ft+áfa
Intézményi térítési díj: 203,- Ft+áfa
(Lásd. táblázat alul.)
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselõ-testülete 7 igen szavazattal, nem sza-
vazat nélkül, 1 tartózkodással úgy döntött,
hogy a közoktatási szakszolgálati feladatok
ellátásáról az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás útján a Velencei-tó Környéki Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálattal kötendõ
megállapodás aláírásával kíván gondoskod-
ni, melyet a határozat melléklete szerint el-
fogadott. A képviselõ-testület felhatalmaz-
ta a polgármestert a megállapodás aláírásá-
ra, a korábbi, logopédiai feladatellátásra
vonatkozó megállapodás 2009. szeptember
1. napjával történõ megszüntetésre. A kép-
viselõ-testület utasította a jegyzõt, hogy a
döntésrõl az érintetteket értesítse és a szük-
séges intézkedések megtételérõl gondos-
kodjon.

Százalék 100 % 80 % 60 % 40 % 20 %

Jöv.hat. 85500 68400 51300 34200 17100

68400 51300 34200 17100 alatt

Tér. díj 427 Ft 341 Ft 256 Ft+ 171 Ft+ 86 Ft+
áfa/nap/fõ áfa/nap/fõ áfa/nap/fõ áfa/nap/fõ áfa/nap/fõ
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Beszámoló a 2009. szeptember 14-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. szeptember 14-i
képviselõ-testületi ülésén 11 képviselõ (Somogyi Balázs polgár-
mester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Szilasy László, Rajcsányi
László, Pavlicsek Nándor, Ujfalusi Pál, Bogó Ferenc László,
Lehóczki Ádám, Horváth Judit, Mosonyi György) volt jelen.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta, hogy a
Baross Gábor utca és a Rákóczi Ferenc utcák mart aszfalttal törté-
nõ pormentesítése történjen meg. A felújítás költségeire közel

6 000 000 Ft-ot biztosított a kötvénykibocsátásból fejlesztésekre
fordított összegbõl.
Kivitelezõként megbízta a Soltút Útépítõ Fenntartó és Kereske-
delmi Kft.-t. A képviselõ-testület utasította a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedések megtételérõl gondoskodjon.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 10 igen
szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással támogatta, hogy
a szociális és egészségügyi bizottság elnöke Szilasy László legyen. A
képviselõ-testület utasította a polgármestert, hogy a szükséges in-
tézkedések megtételérõl gondoskodjon.

Beszámoló a 2009. szeptember 23-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. szeptember 23-i
képviselõ-testületi ülésén 12 képviselõ (Somogyi Balázs polgár-
mester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Szilasy László, Rajcsányi
László, Bogóné Plasek Krisztina, Pavlicsek Nándor, Ujfalusi Pál,
Bogó Ferenc László, Mosonyi György, Horváth Judit, Lehóczki)
volt jelen.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül érvényesnek nyil-
vánította a TÁMOP-3.1.4/08/2. program keretében képzési és
szaktanácsadói szolgáltatások beszerzésére vonatkozó közbeszer-
zési pályázati kiírásra a Suliszerviz Kft. és az ÖNKONET Kft. által
benyújtott pályázatokat.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a TÁMOP-
3.1.4/08/2 program keretében képzési és szaktanácsadói szolgálta-
tások beszerzésére vonatkozó közbeszerzési kiírás kapcsán a Su-
liszerviz Kft.-t hirdette ki gyõztesnek.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Perkáta Nagyköz-
ség 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérõl szóló beszá-
molót elfogadta.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 1/2009. (II. 19.),
a 2009. évi terv- és költségvetés módosításáról szóló rendelet mó-
dosítását elfogadta.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a pénzke-
zelési szabályzatról szóló 1/2009. (IX. 23.) számú polgármesteri
utasítást. A pénzkezelési szabályzat hatálybalépésének idõpontja
2009. október 1-je.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Bursa
Hungarica 2010. évre szóló „A” illetve „B” típusú ösztöndíjpályá-
zatának pályázati kiírását.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elutasította az
INNO-Szinergia Kft. megvalósíthatósági tanulmányra tett
2 700 000 Ft+áfa összegû árajánlatát.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola külsõ nyílászáróinak cseréjével a Mohácsi Nyílás-
záró Technika Kft.-t bízta meg bruttó 9 728 422 Ft összegben, me-
lyet a községfejlesztési céltartalék összegébõl finanszíroz. Továbbá
ajánlatokat kér a belsõ nyílászárók és alumínium ajtók cseréjével
kapcsolatban.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tetõ szigetelésének javítási munkáival a Thermo
per Coop Kft.-t bízta meg nettó 1 250 000 Ft+áfa összegben, me-
lyet a költségvetés faluüzemeltetési feladatok ellátására szánt cél-
tartalék összegébõl finanszíroz.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a céltar-
talék módosítását az alábbiak szerint:

Tevékenység megnevezése 2009. július 2009. szept.
1-jei állaptot 23-ai javaslat

Telephely kialakítása 2 000 000 2 000 000

Közvilágítás tervezése T. közt u. 300 000 300 000

Gázvezeték tervezése 0 0

Zrínyi utca végi áteresz 500 000 250 000

Táncsics u. belsõ vízelvezetés 300 000 0

Árpád utcai vízelvezetés 300 000 0

György Gy. u. járda 3 100 000 3 100 000

Tavaszi kátyúzás, padkaépítés 400 000 400 000

Laposi járda 600 fm 800 000 800 000

Polgármesteri hiv. átalakítás tervezés 300 000 0

Kastély bejárat 500 000 500 000

Parkosítási program 2 700 000 2 700 000

Temetõi átalakítások 1 500 000 650 000

Iskolatetõ beázásának javítása 700 000 1 250 000

Régi óvoda vakolatjavítás 500 000 500 000

Baross utcai áteresz 300 000 0

Kisgépvásárlás 1 000 000 1 000 000

Kastélykert öntözésének kialakítása 0 0

Összesen 15 200 000 13 450 000

Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta a fel-
adattal nem terhelt céltartalék terhére 660 000 Ft összegû beiskolá-
zási támogatás nyújtását a közalkalmazottak és köztisztviselõk
gyermekei (33 fõ) részére.
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Faluüzemeltetés
Szeptember hónapban elkészült a
Damjanich utca, Fürst Sándor utca, So-
mogyi Béla utca és a Május 1. utca asz-
faltitatásos technológiával készült por-
mentesítése. Az elmaradt padkarende-
zést az õszi hónapokban fogjuk elvé-
gezni. Ezekre az utcákra a burkolat vé-
delme érdekében, táblák kihelyezésé-
vel 5 tonnás összsúlykorlátozást rendel-
tünk el. Felkérjük az itt lakókat is, hogy
folyamatosan ellenõrizzék, és a rendõri
szerveket, hogy szigorúan büntessék a
korlátozást megszegõket. A nagyobb
jármûvek idõszakos behajtására való
engedélyt az önkormányzatnál kell kér-
ni.
Elkészült a Rákóczi utca és a Baross G.
utca mart aszfaltterítéssel történõ por-
mentesítése. Ez a terítés még az õszi
hónapokban egy hengerezéssel történõ
tömörítést és tavasszal egy rétegzáró
felületet kap. A padkarendezést itt is az
õszi hónapokban fogjuk elvégezni.
Leraktuk a 3. számú telepi járdát a pa-
takig, a gyalogos átkelõ híd jelenleg ter-
veztetés és engedélyeztetési eljárás
alatt van, reméljük, az idei évben még
meg tudjuk építtetni.
Folyamatosan halad a György Gyula ut-
cai járdaépítés, a szegély betonozása és a
kõburkolat lerakása. Az elkészült járda
remélhetõleg az ott lakóknak és az arra
közlekedõknek is kielégíti az elvárásait.
Befejeztük a Baross utca végi járda átra-
kását és az áteresz kitakarítását.
A temetõben a kápolna mögötti közkutat
megszûntetjük, vele együtt megszûnik a

környéken a sárba taposás is. Helyette
kettõ közkút kerül kihelyezésre a kápol-
na vonalában a sírok mindkét oldalára.
Az orvosi rendelõ felújításának befejezé-
se után, október 12-tõl újra mûködik a
Faluüzemeltetési Központ régi telefon-
száma: 507 512

Faluüzemeltetési Központ:
H–K–CS: 8-12 13-16,

SZ: 8-12 13-18, P: 8-14

Rajcsányi László
Felhívás

Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit
a perkátai polgármesteri hivatalban
tartja minden hétfõn 16 órától.
Szerzõdéseket a hét minden napján
köt (szombaton és vasárnap is). Per-
kátán a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri Ügyfeleit, hogy a
szerzõdéskötéshez szükséges tulajdo-
ni lapokat, térképeket, széljegyes tu-
lajdoni lapot telefonon nálam rendel-
jék meg. Szombati és vasárnapi szer-
zõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igé-
nyüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a la-
kótelkek mûszaki megosztását, telek-
alakítást, tulajdonközösség alapítását,
társasház kialakítását, felépült családi
lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingat-
lan nyilvántartási térképen való fel-
tüntetését szintén nálam szíveskedje-
nek megrendelni, hogy e munkák el-
végzésénél segítséget tudjak nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd
06 30 639 2893

FELHÍVÁS
TANULJON AZ UNO-nál!

AUTÓVEZETÉSI
TANFOLYAM
– NAGY MOTOR,
KIS MOTOR IS –

INDUL A KASTÉLYBAN!

Gyere Te is, jelentkezz most!

50 % ELMÉLETI
KEDVEZMÉNY!

Jelentkezni lehet a könyvtárban:

06-25/522-320
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A perkátai polgárõrség hírei
Sajnos, több negatív jelenség miatt érzi úgy egyesületünk, hogy
szólnunk kell a lakossághoz, meg kell ismételnünk segítõ taná-
csainkat, hiszen mi sem és a rendõrség sem lehet ott mindenhol.
Ismét elszaporodott Perkátán a szélhámosok „tevékenysége”,
melyekkel fõként – de nem kizárólag – az idõs vagy egyedül élõ
személyeket veszik célba. A különféle trükkök szinte követhe-
tetlenek, de a legjellemzõbbek, hogy valamiféle hivatalos em-
bernek adják ki magukat: villanyóra-leolvasónak, gázóra-ellen-
õrnek, postai dolgozónak, gyakran még álrendõrnek is. Sajnos
manapság hivatalosnak látszó, hamis iratokkal is hamar megté-
veszthetnek bárkit, ezért mindenképpen ellenõrizni kell a sze-
mélyek valódiságát. Ez megtehetõ a posta, a rendõrség, az
áramszolgáltató, a gázszolgáltató stb. felhívásával, ahol vissza-
igazolják a valódi munkatársaikat! Semmiképp ne az illetõk ál-
tal megadott telefonszámokon ellenõrizzünk, mert ezt beépí-
tett emberük veszi fel... Ma már mindegyik közmûszolgáltató
postai vagy utalásos formában szedi be fogyasztási díjait, a sze-
mélyes beszedést nem alkalmazzák, így e célra biztosan nem
kell készpénzzel fizetnünk!
Megrendelés nélküli munkavégzéseket, „önkényes” karbantar-
tási munkák elvégzéséhez is csak ellenõrzés után járuljunk hoz-
zá, ha nem ismerjük személyesen a szakembereket.
További „átverési szövegek”: nyugdíj téves elszámolása miatt
visszafizetést hoznak (ilyenkor a figyelmünk elterelése után
lopnak el ezt-azt…), vagy valamelyik családtagunkat baleset
érte és õ küldött pénzért. Gyakran még valami értékesnek lát-
szó tárgyat is nálunk hagynának zálogul – ami hamis, vagy ér-
téktelen vagy lopott, és csak szabadulni akartak tõle… Gyakori
eset, hogy pénzhamisítási ügy kapcsán akarják hivatalos sze-
mélynek kiadva magukat megvizsgálni nagy címletû pénzein-
ket. Ismeretleneknek ott helyben, azonnal semmiképp se adjuk
át pénzünket, bármilyen fenyegetést, büntetést is helyeznek ki-
látásba! Már „régi” bejutási ötletek: egy pohár víz kérése,
WC-re menés, nagy címletû pénz felváltása, az ingyenes szervi-
zelések, villany, gáz, víz, telefonvonal stb. ellenõrzése álügynö-
kök, árusok, biztosítási ügynökök, álrendõrök, ál-díjbeszedõk,
ál-alapítványi képviselõk… Jellemzõ, hogy mindenképpen BE
AKARNAK JUTNI vagy pénzt, értéket akarnak megkapni.
Idegeneket beengedni csak akkor célszerû, ha hitelt érdemlõen
ellenõriztük személyazonosságukat! Ismeretlenekkel történõ
bármiféle elkerülhetetlen ügyintézés esetén mindig legyünk
többen (pl. hívjunk át szomszédokat, rokonokat), hogy szem-
mel lehessen tartani õket, ill. hogy ne válhassunk fizikai táma-
dás áldozatává. Legyünk gyanakvóak a feltûnõen olcsón kínált,
jó minõségû tárgyak esetén is: ha a minõség kiváló is (ellenõriz-
zük le), mérlegeljünk: a jó vásár kapcsán nagy valószínûséggel
törvényellenes ügybe keveredhetünk, orgazdává válhatunk, és
a kellemetlen rendõrségi eljáráson kívül a holmit sem birtokol-
hatjuk, és a vételár is elvész. Ne dõljünk be a meséknek, misze-
rint hirtelen pénzzavar az oka a kedvezõ ajánlatnak: ez csak ak-
kor lehet igaz, ha garancialevél, esetleg számla is van a felkínált
áruhoz. Még mindig elõfordul, hogy az ún. gagyizók aranynak
látszó tárgyakat szeretnének a nyakunkba sózni, pl. valójában
rézbõl készült gyûrûket, amit kifényesítenek, és amibe beleütik
a hamis eredetiségjelzést is. Természetesen mindenki saját
maga felel a törvény elõtt a tetteiért, érdemes azonban elõre át-
gondolni az ilyen jó vételek lehetséges következményeit! Nem
balek az a polgár, aki a hivatalos utakat választja, még ha némi-
leg többe is kerül!
Természetesen telefonon se adjunk felvilágosítást személyes
életünkrõl, szokásainkról, otthonunktól való távolléteinkrõl,
munkarendünkrõl…
Legalapvetõbb tanácsunk az éberség: ne hagyjuk magunkat be-
csapni!

Ha mégis áldozattá válnak, azonnal hívják a 06-30-621-0387
polgárõrségi számunkat! Igyekszünk hatékonyan segíteni és
kézre keríteni az elkövetõt!
Sajnos még mindig sok a magántulajdon megsértése, a besurra-
nás, a lopás és a betörés is. Az elégedetlenségen a hatékonyabb
vagyonvédelem segít és az egymásra történõ nagyobb odafigye-
lés, a szomszédok és utcabeliek nagyobb összefogása a tulajdon
megóvására.
Szeptember 19-én az Arany János utcában egy eddig még isme-
retlen gazdájú kutya megharapott egy kislányt, aki súlyos sérü-
léseket szenvedett. A polgárõrök aznap délután nagy erõkkel
keresték a kutyát, de sajnos hiába. Köszönet a feladatban részt
vevõ és azóta is figyelõ polgárõröknek!
Október 10-én a perkátai polgárõrség szemétgyûjtési napot tar-
tott, melyhez bárki csatlakozhatott.
A mostanában újból „divattá vált” rongálások visszaszorításá-
hoz kérjük a lakossági bejelentéseket, mert a vandálokra éles
szemmel vadászunk, hiszen amit nem õk vettek, nem õk építet-
tek, nem õk szépítettek, azt nincs joguk megrongálni, tönkre-
tenni! Becsüljék meg a közvagyont, ne a telefonfülkéken, busz-
várókon, szemetes kosarakon „bizonyítsák erejüket”, hanem
falunk szépítésén fáradozzanak, de legalább hagyják békén ép-
ségben falunk értékeit! Az óvodánál lévõ közlekedési tükör ki-
verése pedig akár balesetekhez is vezethet, amiben az ostoba
károkozó hozzátartozói is megsérülhetnek!
OKTÓBER 1-jétõl minden pénteken 13-15 óra között körzeti
megbízottunk Jóna Ferenc rendõr úr fogadóórát tart, amikor
bármilyen problémával felkereshetik a kastélyépület B oldal-
szárnyában megtalálható rendõrségi irodában.

P. Zs.

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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250 éve, 1759. október 27-én
született Kazinczy Ferenc

(Érsemlyén, l759. október 27.–
Széphalom, 1831. augusztus 23.)

A Nemzeti Emlékezet Program kereté-
ben a Kormány 1127/2003. (XII. 17.) szá-
mú határozatával a 2009. évet a nyelvújí-
tás vezéralakja, Kazinczy Ferenc – szüle-
tésének negyedévezredes évfordulója
tiszteletére – emlékévnek nyilvánította.
Kazinczy Ferenc (1759. okt. 27.–1831.
aug. 23.) személye, pályája és életútja a
mai magyar átlagpolgár számára egyet je-
lent a nyelvújítással, anélkül, hogy errõl
mélyebb ismeretei lennének. Iskolai tan-
anyag, megtanulandó érettségi tétel, de
sem a korszakot, sem Kazinczy életmûvé-
nek jelentõségét nem ismeri. Kazinczy a
modern magyar mûvelõdés születésének
egyik legfontosabb „intézménye” volt. Õ
teremtett igazi irodalmi nyilvánosságot,
irodalmi életet és tette az irodalmat köz-
üggyé hazánkban. A magyar nyelv ügyét
elsõrendûen magáénak valló Magyar Tu-
dós Társaság (MTA) létre jötte elképzel-
hetetlen Kazinczy nélkül. Hatalmas sze-
repe volt a magyar nyelvû színjátszás
megteremtésében. Iskola felügyelõként
több mint 200 iskolát hozott létre, az er-
rõl készített beszámolója az egyik legfon-
tosabb dokumentuma a kor oktatásszer-
vezésének. Kazinczy Ferenc kivívta a
szépirodalom önértékének rangját, meg-
alapozta sajátosságának törvényeit, kije-
lölte korában követendõ irányait. Nála a
magyar nyelv ápolása, a nemzeti literatú-
ra gyarapítása egyet jelentett az európai-
sághoz, a legmûveltebb nemzetekhez va-
ló kapcsolódással, az újat teremtés pa-
rancsával, az együttes munkálkodás szük-
ségességével.

250 évvel ezelõtt született nemesi család-
ban Kazinczy József és Bossányi Zsu-
zsanna gyermekeként. Elõbb anyai nagy-
apja, Bossányi Ferenc házában tanult,
majd Késmárkon, Sárospatakon alapoz-
ta meg nyelvtudását, mûveltségét. Elsõ
könyvét (Magyar Ország Geographica...
1775) szégyenkezve osztotta szét záró-
vizsgáján Sárospatakon. 1776-ban lefor-
dítja Bessenyei György Der Amerikaner
címû mûvét. 1777-ben jár elõször Bécs-
ben, itt képzõmûvészeti tájékozottságát
gyarapítja, megismerkedik néhány íróval,
közéleti személyiséggel 1784-tõl szabad-
kõmûves. 1784–1786-ban zempléni és
abaúji aljegyzõ, majd Kassán Török La-

jos gróf mellett iskolai felügyelõ, II. Jó-
zsef modern, világi szellemû oktatási el-
veinek megvalósításáért küzd. 1788-ban
Batsányi Jánossal és Baróti Szabó Dávid-
dal megalapítják a kassai Magyar Muse-
umot (a folyóiratból 1792-ig nyolc szám
jelenik meg), de mivel Batsányi tudta nél-
kül átírta elõszavát, kiválik a társaságból,
és Orpheus néven új lapot alapít (1792-ig
ebbõl is nyolc szám jelent meg). 1791-ben
állásából elbocsátják, de a megyei élet-
ben aktívan részt vesz, és intenzív írói
munkásságot folytat. Megismeri Hajnó-
czy Józsefet, akit mindvégig nagyon tisz-
tel; az õ és Szentmarjay József hatására
belép a Martinovics Társaságba; olvasta
és terjesztette a Reformátorok Kátéját.
1794-ben elfogják, elõbb halálra, majd bi-
zonytalan idejû fogságra ítélik. Csaknem
hét esztendeig volt börtönben Budán,
Brünnben, Obrovicon, Kufsteinben és
Munkácson. 1804-ben sikerül új életet
kezdenie. Feleségül veszi atyai jó barátja,
Török Lajos gróf leányát, Sophie-t, aki
méltó társa lett hosszú, küzdelmekkel,
nélkülözésekkel teli életének. Kazinczy
45 éves ekkor, Sophie 29. Nagy erõfeszí-
tésekkel felépítik otthonukat Széphal-
mon, hét gyermeket nevelnek fel, s Ka-
zinczy fáradhatatlan energiával folytatja
sokoldalú, kultúraépítõ munkásságát.
Cikkekben és levelekben zajlik elsõ, ne-
vezetes vitája az Árkádiaper (1805–
1807). Az 1807-ben írott Recenzió Himfy
szerelmeirõl szintén a mûgond hiányát, a
szabályozatlan bõséget, a fegyelmezetlen
stílust rótta fel Kisfaludy Sándornak, s ez-
zel a dunántúli írók haragját vonta magá-

ra. 1811-ben leghíresebb versgyûjtemé-
nyében, a Tövisek és virágok címûben
folytatja harcát a modern literatúra meg-
teremtéséért, verseiben hirdetve írói és
kritikai elveit. Ellenfelei támadták a ma-
gyar nyelv törvényeit áthágó újításait, vi-
tatták a hazai hagyományoknál maga-
sabbra értékelt idegen minták követését,
a fordítások túlzó preferálását. 1813- ban
jelent meg a Kazinczyt és követõit táma-
dó gúnyirat, a Mondolat, melyet dunán-
túli szerzõk írásaiból állítottak össze. Ba-
rátai és hívei, Kölcsey és Szemere Pál
1815-ben adja ki a hasonló stílussal for-
mált, Felelet a Mondolatra címû választ.
A polémia során a hasonló nézeteket val-
ló írók kapcsolatba léptek egymással, ki-
alakultak az irodalmi élet sejtjei: a neoló-
gusok (újítók), Kazinczy és követõi, cent-
rumuk Széphalom és Pest: az ortológu-
sok (helyesen írók) Debrecenben Faze-
kas Mihály és a Dunántúlon Kisfaludy
Sándor körül.
Szervezõ és vezetõ szerepét, érdemeit ak-
kor is tisztelték és elismerték, amikor esz-
méin, ízlésén már túllépett az idõ. A 19.
század elején fellépõ fiatalok, Kisfaludy
Károly, Toldy Ferenc, Bajza József, s ké-
sõbb a legfiatalabbak, Eötvös József bá-
ró, Szalay László is szinte kötelességük-
nek érezték, hogy jelentkezzenek, tiszte-
legjenek nála, elismerését amolyan szak-
rális íróvá avatásként fogták fel. Mindez
azzal együtt volt érvényes, hogy egyre ke-
vésbe értette meg az új nemzedék eszmé-
it, ízlésvilágát, romantikus, hazafias szel-
lemû mûveit; idegenkedve nézte az ala-
kuló irodalmi élet másféle világát, köve-
telményeit. Errõl tanúskodik a Kölcsey-
vel folytatott Iliász-per (1823–1826),
amelyben az írói tulajdonjog, a plágium
értelmét vitatta. 1831-ben pannonhalmi
útirajzában élesen támadta a honfoglalá-
si eposzok íróit, Bajzáék kritikai elveit,
keményen támadó vitastílusát folyóira-
tukban, a Kritikai Lapokban és a nagy
port felvert Conversations-lexikoni per-
ben. Utolsó pesti találkozásukkor mind-
errõl kiélezett vitába keveredett a fiata-
lokkal. Békülésre pedig már nem adatott
idõ, Kazinczy hazatérte után, 1831. au-
gusztus 23-án kolerában meghalt.

Somogyi Balázs

EMLÉKEINK
Bogó Anikó és Somogyi Balázs történeti rovata
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Perkáta–Nagykarácsony Általános
Mûvelõdési Központ hírei

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási

intézményegység

Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu

Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu

Telefon: 25/522-350

Gyurkovics Tibor:
Iskola nyitogató
Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?

A takács a kovács,
a kõmûves meg az ács,
a kardjával odajár
kese lovon a huszár!

Itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
mennyi szálat fon a pók.

Itt tanulta meg az í-t,
hogy a rózsa kivirít,
hogyan írja le az ú-t
s a Dunántúl csupa púp,
pörögtek az õ-k, az û-k,
mint a fényes köszörûk.

Itt kezdte a hóember,
jaj de szép a december!
Itt sütötte meg a pék
a legelsõ kenyerét,
itt tanulta meg a csõsz,
mikor sárgul meg az õsz,
minden ember itt tanulta
meg, hogy mennyit ér a munka,
á-t is, b-t is, c-t is,
itt tanulok én is!

Kinyújtom a kezemet,
ha ugyan elérem
a kilincset, s bemegyek
pirosan, fehéren,
körülöttem karikában
kürtös-fürtös kobakok,
itt tanult meg a halász is
készíteni csónakot,
itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
hogyan kötik a csomót,
meg a d-t, meg a t-t,
emberek becsületét!

Szeptemberben
történt

Az elsõ hónap eltelt a 2009/2010-es tan-
évbõl. Mint szinte minden évben, már
otthonosan mozognak az elsõsök az isko-
la falai között, s a nagyobbak túl a nyári
élményeken kezdenek „visszarázódni” az
iskolai életbe.
A tanítók, tanárok érzik, hogy ez a tanév
sem lesz egyszerûbb, mint az elmúlt évek.
Szeptembertõl elkezdõdött a „kompe-
tencia alapú” oktatás, több témakört fel-
ölelve. Komoly szervezést és külön mun-
kát igényel valamennyi érintett pedagó-
gustól, hogy a beígért programcsomagok,
tankönyvek, munkafüzetek nem az ere-
deti formában kerülnek az iskolába.
Az idei évben is lehetõségem volt az elsõ
osztályok szülõi értekezletén részt ven-
nem. Örömteli a szülõi aktivitás, mely
mind létszámban, mind a hozzászólások-
ban megmutatkozott.
Szerényebb körülmények között, de újra
szervezõdik az osztályok õszi kirándulása
a Kul-Túra-Élmény pályázat segítségé-
vel.
2009. október 1-jétõl indul az óvodában
és az iskolában is a gyógytorna, valamint
a logopédiai foglalkozások. A gyógytorna
az óvodában egy csoporttal, az iskolában
két csoporttal. A logopédiai foglalkozá-
sok az óvodában heti 4 órában, az iskolá-
ban heti 3 órában. A szakembereket a
Velencei-tó Környéki Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat biztosítja.
Újszerû elem iskolánk életében, hogy a
diákok a nagyszünetben az iskola mellet-
ti, mögötti zöld övezetben vannak. Eddi-

gi tapasztalataink nagyon jók, reméljük a
jó idõ még sokáig engedi, hogy Perkáta
egyik legszebb területén élvezhessék a di-
ákok a szünetet.

Az irodák költözése miatt
nehézségek keletkeztek az iskola

elérhetõségében, melyek már
letisztultak:

SZILASY LÁSZLÓ ÁMK-igazgató
Telefon/fax: 06-25-522-350

HORVÁTHNÉ HORGOS JUDIT
ÁMK igazgatóhelyettes,

CSOBÁNCZI PÁLNÉ iskolatitkár
Tel.: 06-25-522-351

MOLNÁRNÉ
HORVÁTH ZSUZSANNA

gazdasági igazgatóhelyettes
Tel.: 06-25-522-310

Az elmúlt hónap tapasztalata, hogy tanu-
lóink között vannak olyanok, akik sajnos
az épület berendezéseinek tönkretétel-
ében jeleskednek. Csempét leszedve,
összetörve igyekeznek eltömíteni az il-
lemhelység lefolyó részét. Ajtókon pró-
bálják ki erejüket, s egyéb más módokon
teszik tönkre Perkáta tulajdonát. A peda-
gógusok minden tõlük telhetõt megtesz-
nek, hogy megakadályozzák a rombolást,
de elengedhetetlen, hogy a szülõk is a se-
gítségünkre legyenek. Tudni kell, hogy
minden költség, melyet a helyrehozatalra
költünk, a tanulás-tanítás lehetõségeit
szûkíti.
Az iskola elõtti park a nyári eset óta érin-
tetlennek mondható. Köszönöm azok-
nak is, akik egy rossz pillanatukban szét-
dúlták a virágokat, hogy már nem teszik.

Folytatás a következõ oldalon.
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Külön örömöt jelenthetne, ha a letört és
eltüntetett szemétkosár is valamilyen
módon visszakerülne hozzánk.
Sajnos a júliusi Perkátai Hírekben tett
kezdeményezésünk, „Több virággal a
rombolás ellen!” eddig még nem öltött
megvalósulást. Szeretettel és tisztelettel
várjuk egyesületek, cégek, szervezetek,
magánszemélyek felajánlásait az iskolai
park további szépítéséhez. A tett mindig
többet mond, mint a súlytalan szó.

Szilasy László ÁMK igazgató

Kerékpárral
az õsök nyomában…

Szeptember elsején megígértem a gyere-
keknek, hogy elviszem õket a régészek-
hez, hiszen ki kell használni ezt a ritka le-
hetõséget, hogy a mi falunk határában
kutatnak. Szinte mindennapos kérdéssé
vált ezután: „Mikor megyünk?”
Szeptember 3. hetében egy verõfényes
délutánon nyeregbe pattantunk 22-en és
kikerekeztünk a régi homokbánya mel-
letti ásatásra. A régészek már vártak ben-
nünket. Kovács Katalin ásatásvezetõ elõ-
ször arról beszélt, hogy mi is a munkájuk
lényege, majd végigvezetett bennünket a
terepen. Érdekes dolgokat láttunk, régi
földbe vájt házak helyét, a kemencék ma-
radványait, kutakat, egy magányos sírt és
egy jó állapotú kecskecsontvázat is.
Ezután a talált leleteket mutatták be ne-
künk egy mini kiállításon. Láttunk ruha-
tût, fibulákat, õrlõköveket, cserépedény
maradványokat, csontfésû darabjait. A
gyerekek végig nagyon fegyelmezettek
voltak, figyelemmel kísérték a régész ma-
gyarázatát, csak néha súgták oda:
„Marika néni, ez nagyon jó!” „Tök érde-
kes, de jó hogy eljöttünk.”
Végül kérdéseket tehettek fel a tanulók a
régészeknek. Legérdekesebb talán az
volt, amikor Somogyi Dávid arról érdek-
lõdött, hogy nem alakíthatnának-e õk
maguk egy kutatócsoportot, mert nagyon
megtetszett ez a munka, õk is szeretné-
nek régészkedni.

Basticz Józsefné tanítónõ

Szivárvány Óvoda
hírei

Tel.: 25/452-235
E-mail: perkata.ovoda@t-online.hu

„A jelen
a múlt nélkül nem él…”

(Széchenyi)
Kinyitották az óvoda rácsos kapuját,
Oda várja óvó néni sok kis fiút,
sok kislányt.
Nosza hát elõre, ott legyünk idõre,
Édesanyám haza jövünk estére.

(Sztanó Anna)

Kollektívánk a nyári szabadságról újult
erõvel, tenni akarással kezdte meg au-
gusztus utolsó hetét. Nagy átalakulások
történtek óvodánkban a nyár folyamán.
Két csoportszobában és az irodahelyiség-
ben fertõtlenítõ meszelés történt. A régi
óvodában lecserélték a cserépkályhákat,
helyette központi fûtést szereltek gázka-
zánnal. Az új óvodában is új gázkazán ke-
rült felszerelésre. Vaskó Ferenc jóvoltá-
ból egy csoportszoba új mûpadló borítást
kapott.

Szinte azt sem tudtuk, hol kezdjünk hoz-
zá a munkához. Csak szemléltük a belsõ
teret. Aztán mindenki a saját területét
kezdte rendezni. Egy-két nap múlva már
kirajzolódtak a munkánk eredményei. A
szeptemberi kezdésre minden eszköz a
helyére került, a gyerekek fogadásában
gátló tényezõ nem állt fenn. Mindannyi-
an szeretettel, izgalommal vártuk az ap-
róságokat.

Mivel óvodánk is elnyerte a TÁMOP
3.1.4. pályázatot, így bevezetésre került
két csoportban a kompetencia alapú ok-
tatás. A hagyományos csoportszobák for-
mája átalakításra került.

Miért vált ez az oktatási forma
szükségessé?

– Mert a környezeti ingerek mennyisége
növekszik.
– Spontán szocializáció gyengül.
– Az információ mennyisége és áramlása
nõ.
– A tudástartalmak gyorsan változnak.
– A technikai civilizáció felerõsödik.

Mit jelent a szülõ számára?
Biztosítékot kapnak arra vonatkozóan,
hogy
– a program középpontjában a gyerekük
áll,
– gyermekük komplex képességeik fej-
leszthetõk,
– figyelembe veszik a gyermeke egyéni és
életkori sajátosságait,
– az egyéni tulajdonságokat jobban figye-
lembe veszik,
– a szabad játék megmarad a nevelés
egyik eszközének.
Az óvodának, mint nevelõ intézménynek
kiemelten nagy feladatai vannak a jövõ
nemzedék szükségleteinek, értékrendjé-
nek, normarendszerének, egyszóval kul-
túrájának kialakításában. Mindenki
megérzi az életében bekövetkezõ válto-
zásokat, ha különbözõ módokon is. A
megszokottól való eltérés hatással van
testi-lelki állapotunkra, egész személyi-
ségünkre.
Félelmek, szorongások, örömérzések
váltakoznak bennünk. Ez igaz az óvodás
gyermekekre is. Elõször az óvodába lépés
pillanataiban, az anyától való elszakadás

Folytatás a következõ oldalon.
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félelmében, a biztonság hiányérzete
okozta szorongásban, vagy éppen a sok új
játék örömében.
Gondoljunk bele, a kisgyerekektõl mek-
kora ugrást várunk el az óvoda elsõ nap-
jaiban. Megtalálja jelét, helyét, csoport-
ját, mosdót a sok idegen között. Ennek el-
kerülése érdekében már a nyáron be-
szoktatást-befogadást tartottunk. Azt
szerettük volna, hogy óvodakezdéskor fi-
gyelembe vegyük egyéni képességeiket,
fejlõdési ütemüket. Türelemmel, szere-
tettel, sok-sok tapintatos segítséggel ér-
jék el, hogy ne csak az óvoda fogadja be
õket, hanem ennek eredményként, an-
nak szokásaival, a viselkedésformák elsa-
játításával õ is befogadja az óvodát, vagyis
biztonságban érezhesse magát.
Óvodánk gyermekközpontú, amely ma-
gában foglalja a tevékenység- és játék-
központúságot.
Szeptember 8-án tartottuk meg óvodánk-
ban az összevont és a csoportos szülõi ér-
tekezletet. Az „új szülõk” számára a szer-
vezett tájékoztató értekezleten válik bi-
zonyossá, hogy valami új kezdõdik, egy új
közösséghez tartoznak. Az óvoda ki-
emelt feladata a szülõkkel történõ kap-
csolattartás. A szülõi értekezlet informá-
ciót nyújt, tájékoztat, majd sor kerül az
egyes tevékenységformák kifejtésére, a
csoport életével kapcsolatos információk
átadására, átvételére. Az értekezleten
meghívott elõadók voltak: Ságiné Völ-
gyes Mária, Bogóné Plasek Krisztina vé-
dõnõk, akik a bárányhimlõrõl és mind-
annyiunkat érintõ H1N1. influenza vírus-
ról, a betegség megelõzésérõl, és a fejtet-
vességrõl beszélt.
Kiemelten fontos feladatnak tartjuk az
óvodás korosztály egészséges életmódra
nevelését. Ennek érdekében lehetõségük
van gyermekeinknek az új óvoda udvarán
heti két alkalommal fociedzésen részt
venni Tóth István edzõ vezetésével, akit
Pavlicsek Nándor, az oktatatási és sport-
bizottság elnöke mutatott be a szülõknek
és tartotta meg az ezzel kapcsolatos tájé-
koztatót.
Hitébresztés lehetõségére is mód nyílik,
csak az új gyerekek szüleinek kellett a
nyilatkozatot kitölteni, jelentkezni.
Az óvodai élet során a helyzetek, az
adottságok függvényében megfigyeljük,
megvizsgáljuk környezetünket. Az isme-
ret, élmény színterét élettérnek tekint-
jük, amely biztosítja gyermekeink számá-
ra a kísérletezés, a vizsgálódás, a szabad
útkeresés lehetõségét. Gyermekeink
megismerkedhetnek a közvetlen és tá-
gabb környezetükkel. A Cicás csoport lo-
vas kocsis kiránduláson vett részt Molnár
Gáborral. Köszönjük neki a sok-sok évi
kocsiztatást! A felfedezõ sétákon, kirán-
dulásokon megfigyelhették az évszakok
változásait. Vidáman, jókedvûen tért ha-
za kis csapatunk.
Az úszás az egyik legrégebbi sport, mely
szinte egyidõs az emberiséggel. Az úszás
megmozgatja a test összes belsõ izmát,
fejleszti az állóképességet, növeli a haté-

konyságot és mozgékonyságot. Az úszás
12-szer hatásosabb, mint az edzõterem-
ben végzett testmozgás.
Ennek szellemében már 23. éve visszük
gyerekeinket a dunaújvárosi uszodába.
Sajnos a költségeket a szülõknek kell fi-
nanszírozni.
A külön-busz adta lehetõségeket maxi-
málisan kihasználtuk a mikrocsoportos
kirándulásokra, élményszerzésekre. A
Cicás csoport gyerekei az Autómentes
Világnapon a Városháza elõtti téren asz-
faltrajz-versenyen vettek részt, a szerve-
zõk kis ajándékokkal kedveskedtek a
résztvevõknek.
A Pillangós csoport ismeretszerzõ sétáju-
kon a Duna-partra és a piacra látogattak
el, ahol õszi gyümölcsöket vásároltak.
A Macis csoport egy pékségbe látogatott
el, ahol a friss pékárut kóstoltak, ízleltek
nagy örömmel. A Nyuszis csoportosok ki-
rándulásukon a piacon található õszi gyü-
mölcsökkel és a piaci forgataggal, hangu-
lattal találkozhattak.
A 4-6 éves gyerekeknek szükségük van a
közösségre, együtt játszásokra, szerepek
vállalására. Szeptember 30-án a Cicás
csoport nagycsoportosai a mese világ-

napján a Só címû mesét dramatizálták az
összes perkátai óvodás gyereknek. Gra-
tulálunk az óvó néniknek a szép, esztéti-
kus jelmezekért, és hogy ilyen maradan-
dó élményben részesítettek bennünket.
Az õszi gyümölcsszüret projektje az ovi
galéria megnyitásával, a Kabóca együttes
elõadásával és a gyerekek körjátékával
kezdõdött. Az óvoda-iskola átmenet elõ-
segítése érdekében meghívtuk az elsõ
osztályos gyerekeket, és a babaklubos
családokat erre a szép délelõttünkre.
A projekt keretén belül a Pillangós cso-
port Molnár Márika néninél járt alma-
szüreten. Köszönjük neki a szívélyes fo-
gadtatást, a sok almát, amit óvodás gyere-
keknek adott! A gyerekek természetes
környezetben csodálhatták meg a festõi
gyümölcsöket, kóstolhatták zamatos,
édes ízüket.

Óvodánkban ingyenes szolgáltatásként
még az arra rászoruló gyerekek gyógy-
testnevelés foglalkozásban is részt vehet-
nek, ortopéd szakorvos javaslata alapján
(10-13 fõ).
Beszédjavítás, beszédzavar-gyógyítása
logopédus szakember bevonásával meg-
kezdõdött, a felmérés szakaszában va-
gyunk.
Az óvoda a családdal együtt, azt kiegé-
szítve segíti a gyermekek fejlõdését. A
család és az óvoda között szimmetrikus
kapcsolat van. A szülõ tud legtöbbet a
gyerekrõl, õ ismeri a legjobban. A partne-
ri együttmûködés elengedhetetlen a
gyermekek harmonikus fejlesztése érde-
kében.
Úgy gondolom, hogy azok a családok,
akik valamilyen formában kapcsolatban
vannak az óvodával, õk is úgy ítélik meg,
hogy a szeptemberi óvodai élet kezdése
tartalmas és sokszínû volt.

Kovács Tiborné óvodavezetõ

Kulturális örökség
napja

Kezdjük egy kis történeti áttekintéssel.
1984-ben Franciaországban Történelmi
Mûemlékek Nyílt Napja címmel egyedül-
álló kezdeményezés indult útjára, azzal a
céllal, hogy azok a kiemelkedõ mûemlék-
épületek, amelyek általában zárva van-
nak a nagyközösség elõtt, egy hétvégén
nyissák meg kapuikat és ingyen fogadják
a kíváncsi látogatókat. Az akkori francia
kulturális miniszter, Jack Lang kezdemé-
nyezte, hogy az Európa Tanács karolja fel
a rendezvényt és segítse, hogy nemzetkö-
zi méretûvé válhasson. Az Európa Ta-
nács lépéseket tett a mozgalom beindítá-
sára, és1991-ben az Európai Unió támo-
gatásával hivatalosan is útjára indította
saját rendezvénysorozatát Európai
Örökség Napok címmel, s egyben felszó-
lította az Európai Kulturális Egyezmény

Folytatás a következõ oldalon.
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MINI HITTAN 8.
A katolikus keresztény hit alapjai

A szentségek látható jelek, amelyek Jézus Krisztus rendelésébõl láthatat-
lan kegyelmeket közvetítenek. A szentségek erõsítik a hitet, Istennek
megadják a tiszteletet, megszentelik az embert és építik az egyházi közös-
séget. Hét szentség van: a keresztség, a bérmálás, az Eukarisztia (Oltári-
szentség), a bûnbocsánat szentsége, a betegek kenete, az egyházi rend, a
házasság.
A keresztség és a bûnbocsánat szentsége eltörli a halálos bûnt és megadja
a megszentelõ kegyelmet. Aki tudja, hogy halálos bûnben van, az nem já-
rulhat a bérmálás, az Eucharisztia, a betegek kenete, az egyházi rend és a
házasság szentségéhez. Vannak olyan szentségek, melyek eltörölhetetlen
jegyet hagynak a lélekben, ezért csak egyszer szabad felvenni a keresztsé-
get, a bérmálást és az egyházi rend szentségét.
A keresztség az elsõ és a legszükségesebb szentség, amely megszabadít
minden bûntõl, Isten gyermekévé és az egyház tagjává tesz. Keresztség
nélkül más szentséget érvényesen felvenni nem lehet. Azt lehet megke-
resztelni, aki hisz Jézus Krisztusban és a megismert tanítás szerint akar
élni. Kisgyermeket akkor lehet megkeresztelni, ha legalább az egyik szülõ
kéri és vállalja gyermeke keresztény nevelését. A keresztszülõ kötelessé-
ge, hogy segítse a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében.
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt kellõ oktatás után
megkapja a Szentlélek ajándékát. Vállalja, hogy Krisztus élõ tanúja lesz
az egyházban és a világban, elkötelezi magát a keresztény életre. A bér-
maszülõ kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és
példával segítse.

Kedves „Szomszéd”!
Nagyon jól estek azok a szavak, amelyeket leírt, Ön és a családja nevé-
ben, és ezzel is igyekezett enyhíteni azt a fájdalmat, amit szeretett hoz-
zátartozónk (férjem, édesapánk, nagyapánk) elvesztése jelent szá-
munkra.
Jó tudni, hogy másokban is mély nyomot hagyott, mások is figyeltek
Rá. Mint ahogy Ön is írja, a ház körüli munka, a dolgok elrendezésére
irányuló szándék, a csendes hangon, nem tolakodóan adott tanácsai
alapján maradt meg emlékezetében.
Mi is elmondhatjuk: becsülettel végigdolgozta életét, amíg egészsége
engedte. Szerette a rendet, tisztaságot, ésszerûséget.
Jól estek vigasztaló szavai, az pedig különösen, amit a végén írt:
„Az élõ szomszédra fogunk emlékezni, a bajok közepette is mindig se-
gítõkész Jánosra.”
Mi, szerettei is csak ezt mondhatjuk, mert nem távozott tõlünk. Szólá-
sai, mozdulatai a nap minden percében velünk vannak, és lesznek.
Köszönjük szívszorító megemlékezését!

Gyászoló családjaink

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük rokonainknak, barátainknak,
szomszédainknak, ismerõseinknek,
hogy férjem, édesapánk, nagyapánk:

IRÁNYI JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak.
Nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családjaink

tagállamait, hogy csatlakozzanak, és szervezzék meg
hazájukban is minden évben az Európai Örökség
Napokat.
A rendezvény jelentõsége évrõl – évre növekedett.
Ma már 48 országban ünneplik minden szeptember-
ben, túllépve az Európai Unió határait is. Az a cél,
hogy a rendezvénymozgósító akció legyen, mely erõ-
síti az emberekben a kulturális örökség megóvásának
igényét. Csak azt tudjuk szeretni, aminek értékeit is-
merjük, amit ismerünk és szeretünk, arról gondosko-
dunk is.
Volt egy nap, mely évente egyszer van, és az ország-
ban szinte minden városban, településen rendezvé-
nyek sora várja az érdeklõdõket. Várja! Itt Perkátán
is várták a szervezõk a falu apraját-nagyját. Várták a
meghívott kézmûvesek is, akik szerették volna bemu-
tatni dédanyáink és dédapáink mesterségét.
Kedves perkátai lakosok, sajnáljuk, hogy kevesen sza-
kítottak rá fél órát, hogy lássák, hogy kell csipkét ver-
ni, bõrbõl karkötõt készíteni, mívesen mézeskalácsot
díszíteni. Amit legjobban sajnálok én személy szerint,
hogy gyermekeiket nem hozták el a délelõtti zenés
mûsorra és bábelõadásra. Sem ezért, sem a délutáni
programokért nem kellett beutazni a városba, nem
kellett belépõt vásárolni, nem kellett ünneplõ ruhába
öltözni. Csak kézen kellett volna fogni, kisgyerekün-
ket, szólni a barátainknak, szomszédainknak: „Gyer-
tek, ugorjunk el egy órácskára a kastélyparkba, néz-
zük meg, mit szerveztek nekünk!”.
Igen, kedves perkátai lakosok, nekünk szerveznek
kulturális örökség napot, majálist, gyereknapot, nem-
zeti ünnepet, augusztálist. Azért, hogy együtt le-
gyünk, hogy együtt éljünk át szép élményeket, hogy
kicsit kikapcsolódjunk, hogy találkozzunk ismerõse-
inkkel, hogy láthassunk olyan elõadásokat, amelyeket
máskülönben nem láthatnánk, hogy megtiszteljük fi-
gyelmünkkel a perkátai nyugdíjas klub énekkarát,
hogy tapsolhassunk a perkátai gyerekekbõl álló has-
tánccsoportnak, hogy részünk legyen egy csodálatos
rác táncegyüttes bemutatójában, melynek nem mellé-
kesen perkátai az egyik tagja, és sorolhatnám még.
Õk is az „értékeink”.
Nem különben a Gyõry-kastély, a nemrég felújított
temetõkápolna, a harangláb, a Szentháromság szo-
bor is. Kérem, jöjjenek el, Önöknek szervezzük eze-
ket a napokat! Ne vegyék el a szervezõk lendületét az
érdektelenségükkel! Gondolkodjunk el Kodály Zol-
tán szavain. „Minden nemzet büszke örömmel tudat-
ja, tanítja meg gyermekeinek nemzeti értékeit. Az
örökséget ápolni mindannyiunk kötelessége.”
Köszönjük a megjelenést azoknak, akik idõt szakítot-
tak erre a rendezvényre. A fotókon is látszik, hogy jól
érezték magukat, nem bánták meg, hogy eljöttek. Az
ugrálóvár, a népi játékok a kicsik kedvencei voltak, a
nagyobbak örültek a fegyveres bemutatónak és játé-
koknak, kipróbálhatták a kovácsolás mesterségét is.
A kiállításokra és a kastély épületére ebben az évben
több látogató is kíváncsi volt a környezõ települések-
rõl: Adonyból, Kulcsról, Szabadegyházáról, Seregé-
lyesrõl, Ercsibõl, Dunaújvárosból érkeztek vendégek,
de két család Budapestrõl is idelátogatott.
Köszönjük az ÁMK-nak az anyagi támogatást, a szín-
vonalas programokat, a szponzoroknak (Perkátáért
Közalapítvány, Francia Klub) a támogatást, a szerve-
zõknek és segítõiknek a sok munkát. A rendezvény-
hez a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtott be pályá-
zatot az ÁMK, melyet sikeresen megnyert!

Szarka Istvánné

Folytatás az elõzõ oldalról.
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KÍNA KINCSEI 13.
Pavlicsek Zsolt rovata

KONFUCIUSZ ÉS ÖRÖKSÉGE

Kung Fu Ce avagy Konzi az udvarias Kong mester elnevezésbõl ered, aki
az egyik legnagyobb ókori kínai bölcs volt, valódi nevén Kong Qiu. Krisz-
tus elõtt 551-ben született Lu fejedelemségben, a mai Shandong tarto-
mány Qufu nevû városában. Nevéhez fûzõdik a legnagyobb hatású kínai
társadalomfilozófia megalapítása, mely a mai napig benne gyökerezik a
kínai ember gondolkodásában. Már halála után két évvel templommá
nyilvánították lakóházát. Ma a Konfuciusz-templom Kína második leg-
nagyobb történelmi épületegyüttese a Tiltott Város után és minden év
szeptember 28-án – a mester vélt születésnapján – nagyszabású ünnepsé-
geket rendeznek itt.
Konfuciusz fõként azzal foglalkozott, hogyan lehet rendet, békét és jó
kormányzást megvalósítani a világban. Szerinte ez már a régi idõkben
megvalósult, ezért ide kell visszanyúlni. Szerinte a bölcs uralkodó nem
rendeletekkel, hanem példamutatással, erényes viselkedéssel vezeti a né-
pet. Az alattvalók hûségesen követik az uralkodót és a feljebbvalókat, en-
gedelmeskednek nekik, míg alárendeltjeikkel emberségesen, önkényes-
kedés nélkül, jól bánnak. A társadalomban mindenkinek megvan a maga
rögzített helye az azzal járó jogokkal és kötelességekkel, amiket mindenki
elfogad, és tisztességgel végzi a feladatait. Minden emberi kapcsolatnak
megvannak a rögzített szabályai, a szertartások és mindig ezek szerint kell
eljárni. Vezérgondolata: „Egymás kölcsönös tisztelete. Amit nem aka-
rok, hogy más megtegyen velem, azt én sem akarom másokkal elkövetni.”
Nagyon fontos eszmevilágában a család, melyben mindenkinek szigorúan
meg van határozva a helye és szerepe, melytõl nem szabad eltérni. A leg-
fontosabb családi erény az õsök, az idõsebbek és fõleg a szülõk tisztelete,
ami feltétlen engedelmességgel jár. Konfuciusz szerint: „a gondolkodás
nélküli tanulás értelmetlen, míg a tanulás nélküli gondolkodás veszé-
lyes”. A legfontosabb erények a társadalmi együttéléshez szükséges eré-
nyek: a szeretet, a becsületesség, a lelkiismeretesség, az õszinteség és a
kölcsönösség. Ezekbõl vezethetõ le a lojalitás, a gyermeki áhítat, a tisztes-
ségtudás, és végsõ soron az emberiesség kötelezettsége. Aki igazságos,
bölcs, megbízható, betartja a szertartásokat és tiszteli az õsöket, az nagy
lépést tesz a belsõ boldogság és elégedettség megtalálásához. Saját maga
nem írt le semmit, tanítványai jegyezték fel gondolatait a „Beszélgetések
és mondások” címmel. Szerinte Õ csupán a régi bölcsességet közvetíti, de
az ember erkölcsi lényként értelmezése újdonságként hatott a kínai gon-
dolkodásban. A tõle kiinduló tanítás az évszázadok során egyre növeke-
dett, bõvült és a konfucianizmus lassan a kínai hagyományok egyik leg-
fontosabb részévé vált. Több dinasztia állambölcseletévé tette e tanokat
és a császári hivatalnokvizsgákon számot kellett adni róluk. A tekintély-
tisztelet, az önmérséklet, a tanulás nagyra becsülése, az erényes viselke-
dés fontossága, a közösség elõtérbe helyezése, a megegyezések keresése,
az emberi méltóság tisztelete – a mai napig igen komolyan ható elemei a
kínai gondolkodásnak. No meg talán egyik „bensõ, szellemi titka” annak
a csodának, amit KÍNA manapság véghez visz a világban!

EGYHÁZ-HITÉLET
Dicsértessék

az Úr Jézus Krisztus!
Október a Szûzanya hónapja, imádkozzunk hozzá
nagy bizalommal!
Október 18-án 16 órakor Spányi Antal püspök
Atyánk fogja templomunkban megbérmálni a felké-
szült jelölteket! A bérmálás a keresztény nagykorúság
szentsége, amikor a hívõ megkapja a Szentlélek aján-
dékát, erõt és küldetést kap, hogy Krisztus élõ tanúja
legyen az egyházban és a világban. Nagy ünnep ez
minden egyházközösségben, mivel komoly felkészü-
lés, évek buzgósága, szorgalma és megfelelõ hitisme-
retek szükségesek ahhoz, hogy a fiatalok az egyhá-
zunk teljes jogú tagjaivá válhassanak.
Közeledik az óra-visszaállítás ideje, ezért november-
tõl 17 órakor kezdõdnek az esti szentmisék.
November 1-jén Mindenszentek napja lesz, az ünnepi
szentmise reggel 8 órakor lesz. Ekkor kereszténysé-
günk nagyjait ünnepeljük és köszöntjük, hiszen Õk
nemcsak vágyódtak a jobb túlvilági hazába, hanem
életük példája által Istentõl meg is kapták az örök élet
boldogságát. Örvendezzünk az Úrban Mindenszen-
teket ünnepelve, akiknek napján ujjonganak az an-
gyalok és magasztalják Isten Fiát. Boldogok a tiszta
szívûek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békes-
ségben élõk, mert Isten fiainak hívják majd õket. Bol-
dogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert
övék a mennyek országa. Kérjük a mindenható örök
Istent, hogy szentjei sokszoros közbenjárására árasz-
sza ránk bõven nagy irgalmát!
November 1-jén vasárnap délután 3 órakor a temetõ-
kápolnában lesz elõvételezett halottak napi gyászmi-
se, melyet minden meghalt hozzátartozóért ajánlunk
fel.
November 2-án hétfõn halottak napja. Templomunk-
ban délután 5 órakor lesz gyászmise az egyházközség
elhunyt papjaiért, szerzeteseiért, tanítóiért.
Imádkozzunk a Szentlélek hét ajándékáért, hogy új

bérmálkozóink ne hagyjanak el könnyelmûen a ké-
nyelmesebb, de sehová sem vezetõ önzés csábítása
által!
Jöjj, Bölcsesség Lelke, taníts meg rá, hogy minden
gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Isten felé
irányozzuk!
Jöjj, Értelem Lelke, hogy szent hitünk tanítását meg-
értsük!
Jöjj, Erõsség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és
bajban, a gonosz lélek és világ kísértései között min-
dig Hozzád ragaszkodjunk!
Jöjj, Tudomány Lelke, hogy mindig tanításod útjain
járjunk.
Jöjj, Jámborság Lelke , hogy mindbuzgóbban szolgál-
junk Neked, parancsaidat megtartsuk és sugallataidat
hûségesen kövessük!
Jöjj, Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétére gon-
doljunk mindig és mindenhol, és elkerüljük ami aka-
rata ellen lenne.
Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd el lelkünket ajándé-
kaiddal és erõsíts meg a keresztény erényekben, hogy
a tökéletesség útján járhassunk, s majdan örökké ma-
gasztalhassunk az Atyával és Fiúval együtt. Ámen.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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50 éves iskolai találkozónk
Örömmel írok néhány sort arról az igazi,
felszabadult, õszinte emberi érzésekkel
teli napról, amikor az 1958/59-ben végzett
perkátai Ált. Iskola – immár 64-65 éves –
diákjai osztálytalálkozón vettek részt.
Mindenek elõtt: kizárólag a hely és idõ-
pont került megbeszélésre. Nagyon fon-
tos ez, mert – ha megnézik a mellékelt ké-
peket –, a mai ifjúságnak olyan üzenetet
küld, amely remélem tanulságul szolgál.
Nevezetesen, azzal, hogy az alkalomnak
mindenki megadta a tiszteletet, már az öl-
tözékével is. Minket erre nevelt az a kor.
Büszkék voltunk egymásra! Boldogan
öleltük meg a rég nem látott társainkat,
mintha testvérek találkoztak volna. Az is-
kola kapujában vártuk a többieket du. 3-4
óra között (a megbeszélt idõpont 4 óra
volt!), de fél 4-kor már ott várt az osztály
fele! Izgatottak voltunk. A teljes létszám
32, sajnos négy halottunk is van. Megren-
dülve emlékeztünk rájuk az esti életút-be-

számolóink elõtt. Három igazoltan hiányzott, de 4
ember érthetetlen okból maradt távol. Megegyez-
tünk abban, hogy a „java” viszont itt van, mármint a
többség, 21 fõ. Õk elhozták a párjukat, akiknek kü-
lön örültünk. Végül is HARMINCÖT fõs társaság
ment be az iskolaépületbe. Nem gyõzöm hangsú-
lyozni a gáláns öltözeteket! Szenzációs érzés! Az
épületben – nekünk még osztálytermek! – leültünk,
emlékeket idéztünk fel, folytattuk a ki kit nem is-
mer fel -t, elõfordult olyan is, hogy 50 éve nem lát-
tuk egymást. Kissé megsértõdtünk, amiért a mi osz-
tálytablónk „nem fért fel” a nagy grófi kastély falá-
ra, az 1930-as képek közé. Vagy mellé? Fél hat kö-
rül mentünk ki a STÜSZI étterembe, ahol a mi gá-
láns fiaink egy-egy szál rózsával fogadták a lányo-
kat, természetesen a feleségeket is. Az igazi érzés-
tömeget nem lehet leírni, csak átérezni. Ott minden
ember felszabadult örömmel ünnepelt! Semmi
olyan téma nem merült fel, ami megronthatta a tár-
saság egységét. A szomorú emlékezés után, egy-két
mondatban elmondtuk mire vittük az életben: isko-

la, katonaság, munkahely (ahol évtizedeket
dolgoztak, megbecsült munkaerõként!),
anyaság, gyerekek, unokák. Általános tanul-
ság nekem, aki 41 éve távol élek, hogy az em-
berek nyolcadik osztály után mind tanultak
(ez 1959!), a gyerekeik még többet a szülõk-
nél, s ez lenne az elõrelépés egy ember életé-
ben. Õszinte öröm volt hallgatni, hogy min-
denki sikeres életutat járt be.(senki nem volt
kiemelt személyiség, amit manapság sulykol-
nak a fiatalokba. Azért volt sikeres, mert pl.
párttag volt, stb.) Visszatérve az étteremhez!
Élõ zenészünk szolgáltatta a tánc alá valót. A
felszolgált vacsora itthon sem lehetett volna
jobban elkészítve. Bõséges és finom volt.
Köszönet érte a Stüszinek. Éjjel fél 12-ig
mulattunk. Megbeszéltük, ezután minden
évben összejövünk. Végezetül szeretnék - a
többiek nevében is (hiszen elhangzott), kö-
szönetet mondani a szervezõknek. Szuper
buli volt!!!

Badi Jutka
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Hamarosan véget érnek a szabadtéri ver-
senyek. Fogathajtóink és díjugratóink
számára, szeptember a döntõ hónapja
volt. A perkátai fogathajtó páros – HOR-
VÁTH-TEAM – eljutott a B kategóriás
kettesfogathajtó-bajnokság országos
döntõjéig, amelyre a 2009-es versenyévad
kvalifikáló versenyein szerzett pontok
alapján, a négy legjobb eredményt figye-
lembe véve, a legtöbb pontot gyûjtõ 20
versenyzõ jogosult. Horváth Árpádék
9.-ként kvalifikálták magukat. Ez nagyon
szép eredmény! A Dél-Dunántúli régió-
ban versenyeztek, és onnét kerültek a leg-
jobbak közé. A bajnoki döntõ 1-3. helye-
zettje részt vehet 2010-tõl az A kategóriás
versenyeken, mely a legmagasabb cso-
port a fogatsportban.
Megemlíteném Gubicza Tamást is, aki
sajnos csak 2 kvalifikáló versenyen szere-
pelt, június 20-ai balesete miatt. Azóta
már ismét bakon ül, reméljük, hogy a fe-
deles versenyeken fogatát újra láthatjuk.

Szeptember 18-19-20.,
Jászkarajenõ: B kategóriás

kettesfogathajtó-bajnokság,
országos döntõ

Horváth Árpád-ifj. Horváth Árpád –
Szenyor-Neapolitano XXVI.-91 Nor-
bert-Bonifác (20 induló): díjhajtás 10.
hely, maraton 2. hely, akadályhajtás 15.
hely. A három nap összesített eredménye
alapján a 10. helyen végeztek. Régiójuk-
ból hárman kerültek a döntõbe, és közü-
lük a legjobb eredményt érték el. Gratu-
lálunk!

Szeptember 5., Gánt: díjugrató
verseny, megyei IV. forduló

Rosta Renáta –Hermina, C/0 kategória
(10 induló): 4 hibapont, 6. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1a kezdõ lo-
vas kategória (10 induló): hibátlan, 6.5
stíluspont, 7. hely.
Gubicza Anett – Vénusz, B/1c kategória
(13 induló): hibátlan, 1. hely.
Gubicza Anett –Vénusz, B/2 ifi kategória
(12 induló): 11 hibapont, 6.8 stíluspont, 7.
hely.

Tokodi Nikolett – Fickó, B/2 ifi kategória
(12 induló): 6 hibapont, 6.5 stíluspont, 11.
hely.

Szeptember 26., Székesfehérvár:
díjugrató verseny,
Fejér megyei döntõ

A versenyszámokra bárki nevezhetett,
akár más megyékbõl is. A Fejér Megyei
fordulók (Alap, Székesfehérvár, Káloz,
Gánt) és a döntõ összevont eredménye
alapján, a fejér megyei versenyzõk közül
bajnokot hirdettek B/1a kezdõ lovas,
B/1b kezdõ ló, B/2 ifi, A/1 felnõtt, csapat
kategóriákban. Ezek közül a perkátaiak a
B/1a kezdõ lovas és a B/2 ifi-be voltak
érdekeltek.
Rosta Renáta- Hermina, B/1a kezdõ lo-
vas kategória (18 induló): 9 hibapont, 6.9
stíluspont, 14. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1c kategória
(19 induló): 4 hibapont, 13. hely.
Gubicza Anett – Vénusz, B/1c kategória
(19 induló): 1 hibapont, 10. hely.
Gubicza Anett – Vénusz, B/2 ifi kategória
(16 induló): 4 hibapont, 6.9 stíluspont, 8.
hely.
Tokodi Nikolett – Fickó, B/2 ifi kategória
(16 induló): nem tudta a pályát teljesíte-
ni, 16. hely.
2009-ben, Fejér megye bajnoki tabellá-
ján, a versenyek összesített eredménye
alapján, GUBICZA ANETT a 2. helyet
foglalja el B/2 ifi kategóriában. Gratulá-
lunk!

Orbán Brigitta

LOVAS HÍREK
Horváth-team

Gubicza Anett
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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)

* MINDENSZENTEKI KOSZORÚK, CSOKROK, MÉCSESEK KAPHATÓK!
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


