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Virtusvetélkedõ
Július 31-én rendeztük meg közösen a Magyar Technikai és Tö-
megsportklubok Országos (volt MHSZ) a Kárpát Medencei
Magyarlakta Települések Virtusvetélkedõjének egyik területi
elõdöntõjét. Hosszú szervezés elõzte meg azt, hogy egy orszá-
gos szövetség Perkátára hozza a versenyét. Ügyvezetõ alelnök
úrral a tavalyi év végén állapodtunk meg szóban errõl, majd
idén tavasszal történt meg a szerzõdés aláírása, amelyben két
program megrendezésének feltételeit fektettük le, a Virtusve-
télkedõét, illetve a rendezvény alatt zajló Gyermekprogramo-
két. A Gyermekprogram keretében vállalta az MTTOSZ a
gyermekszórakoztatók (bûvész, bohóc, arcfestés, bábos) és tû-
zijáték finanszírozását szponzorán keresztül.
Az elmúlt hetekben az önkormányzat, az ÁMK és a Faluüze-
meltetés készítette elõ a rendezvényt, amelynek szigorú feltét-
elei voltak. Fejér megye minden önkormányzatát is megkeres-
tük, széles körben (plakátok, újságok) mutattuk be a rendez-
vényt. A perkátai csapat pedig a Perkátai Sportegyesület kere-
tében Vátkai Zoltán és Bogó Anikó vezetésével készült.

A rendezvény megnyitóján részt vettek a perkátai iskolásaink,
majd az önkormányzati megnyitó után, Komáromi Pisti szövet-
ségi szóvivõ nyitotta meg a rendezvényt. Két csapat indult, a mi-
eink mellett a versenyt kitaláló és nagyon rutinos Bölcske. Aki
kint volt láthatta, hogy a rendezvény célja egyrészt az, hogy a tö-
megsportot népszerûsítse, másrészt, hogy olyan versenyszámok
voltak, amelyek a vidéki élethez kapcsolódnak. A két csapat
fej-fej mellett haladt végig a versenyben, a bölcskeiek rutinjuk-
kal, míg a mieink lelkesedésükkel hozták a versenyszámokat. A
verseny végén voltak a leglátványosabb számok, a gumicsizma-
dobás, a szekértolás, a nehézgépjármû-húzás és váltóverseny.
Óriási eredmény, hogy az elõször induló Perkáta a váltóban
megverte a sok éve induló Bölcskét, a számban óriási ered-
ményt elérõ Fórizs Attila által.
A végeredmény is nagyon szoros volt 26:22-re nyert Bölcske, de
a szervezõség és versenybíróság is kiemelte, hogy ez óriási ered-
mény Perkátától, megszorítani a nagyon erõs Bölcskét, ráadá-
sul úgy, hogy több számban tizedmásodpercek döntöttek. Gra-

tulálunk a csapatnak a nagyszerû eredményhez, támogatóink-
nak és eszközök felajánlóinknak, pedig köszönjük a segítséget.
Csikós Péter és Molnár Gábor ajánlották fel jármûveiket. A
rendezvény fõszervezõi perkátai részrõl: Paksi Tibor, Juhász
Ildikó, Berente Andrea, a gyermekprogramokat pedig Jákliné
Perei Erika szervezte, köszönjük munkájukat.
A rendezvénnyel egyidõben zajlottak a gyermekprogramok az
iskolánk tanárainak segítségével játszóházzal, ugrálóvárral,
lufihajtogatással és számos más programmal. Délután 6-tól pe-
dig a színpadé volt a fõszerep, ahol elõször a Lepsényi Nép-
táncegyüttes bemutatóját láthattuk, majd az eredményhirdetés
következett. A legjobb nõi versenyzõ különdíját Szabó Lász-
lóné Jutka kapta, majd a díjak átadása után Budai Pál az
MTTOSZ alelnöke bejelentette, hogy kitûnõen versenyzõ
perkátai csapat meghívást kap az országos döntõre, amelyben
34 település versenyez egymással, lakosságszám szerint több
kategóriában. A döntõ lapzártánk után történik, augusztus
13-15. között, Tiszaszõlõsön. Az eredményhirdetés után Vátkai
Zoltán, perkátai harcmûvész törés-
bemutatóját láthattuk. Fél nyolctól
pedig a zenéé volt a fõszerep, elõ-
ször Babai János énekelt, majd fõ
mûsorszámként Zséda fogadta el a
meghívásunkat, zárásként pedig
Komáromi Pisti adott koncertet. 10
órakor tûzijátékkal ajándékozott
meg minket a szövetség. Ezután pe-
dig Bogó Gábor és fia, Bogó Gábor
diszkózott.
Sokan dolgoztak a rendezvényen, ezért nehéz néhány embert
kiemelni, köszönjük mindenki segítségét, aki dolgozott. Végre
elértük azt, hogy nagyobb rendezvények szervezését is sikerült
megtennünk, ez csak az intézmények összefogásával volt lehet-
séges. Sajnos éjjel 2-kor elment az áram, még az épületen kívül,
jelenleg is zajlik a vizsgálat az áramszolgáltató és szakembere-
ink által, az idegenkezûség sem zárható ki. A rendezvény finan-
szírozásában Perkáta önkormányzata vállalt fõszerepet, a ki-
adások közé tartozott: az elõadók fellépti díja, a gyermekprog-
ramok eszközei, a versenyzõk és bírók ellátása és étkeztetése. A
sikeresen szereplõ csapat országos döntõre utazásának és
ellátásának költségeit is az önkormányzat vállalta.

Somogyi Balázs
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Továbbmenni a megkezdett úton
Interjú Somogyi Balázzsal,
Perkáta polgármesterével

Somogyi Balázs 2006 óta Perkáta polgár-
mestere, majd 2007-ben másodszor is
polgármesterré választották. Kevesen
tudják, hogy Fejér megye legfiatalabb
polgármestere, de az egész Dunántúlon
is legfiatalabbak közt van. Emellett 2006
óta a Fejér Megyei Közgyûlés külsõs sza-
kértõje és a kistérségi társulás elnökhe-
lyettese is.

B. A: – Sokan kérdezik, hogy indulsz-e?
Nem is azért, mert sokan ne bíznának ben-
ned, hanem magasabb tisztségekrõl hallot-
tak.

S. B: – Igen, indulok a perkátai polgár-
mesteri címért. Hallottam én is ilyen
pletykákat, tõlem is megkérdezik, inkább
aggódva, és mindenkinek azt válaszolom,
természetesen indulok. Egy pillanatig
sem fordult meg a fejemben, hogy ne in-
duljak. Amikor 2006-ban, majd 2007-ben
indultunk, tudtuk, hogy ez a feladat
ugyan választási ciklusokra oszlik, de
több ciklusnyi megoldandó feladat van.
Nem fogom cserbenhagyni a perkátai-
akat. Az országos, illetve megyei funkci-
ók pedig nem zárják ki a perkátai polgár-
mesterséget, sõt a polgármesteri teljesít-
ményt értékelik elsõsorban ezen funkci-
ókra való felkérésnél. Másrészt teljesen
logikátlan lenne nem indulnom. Ki az,
aki egy sikeres munka közben, amikor
még nagyon elõrelépésre kínálkozik le-
hetõség, kiszállna? Dehogy szállok ki,
úgy érzem, hogy Perkáta nagy lehetõsé-
gek elõtt áll, és ebben lehet szerepem.

B. A: – Az interjú apropója, hogy a Fidesz-
KDNP a megyei listán elõkelõ helyre tett a
Fejér Megyei Közgyûlés megválasztására.

S. B: – Ez igen megtisztelõ, de nemcsak
nekem, hanem Perkátának is szól. Az el-
múlt másfél évtizedben Perkátáról szár-
mazó politikus neve nem merült fel ilyen
magas pozícióra, Szilasy György ország-
gyûlési képviselõsége óta. A megyei vá-
lasztási listán befutó helyen szerepelek,
de természetesen ez a választók szavaza-
ta által valósulhat meg. 2006 óta dolgo-
zom külsõs bizottsági tagként a megyei
önkormányzati, környezetvédelmi és vi-
dékfejlesztési bizottságban Varga Gábor
sárbogárdi parlamenti képviselõ elnök-
sége alatt. Megismerhettem a megye és
intézményei mûködését, úgyhogy nem
zöldfülûként kerülök be.

B. A: – Sokan mondtak zöldfülûnek 2006-
ban.

S. B: – Ahogy az idõskort, úgy a fiatalkort
is tisztelni kell, hisz mindkettõ csak álla-
pot. Hogy én már 27 évesen meg lettem
választva, abban a Perkátán szavazók
többségének döntése benne volt, ezt sen-
ki sem kérdõjelezheti meg. 2006-ot pedig
jócskán megelõlegezte egy komoly köz-
életi munka. Ebben természetesen sokan
dolgoztunk, és mindig köszönettel tarto-
zom azoknak, akikkel közösen dolgoz-
hattam például egy színház szervezése-
kor, vagy most az önkormányzati munká-
ban. Emellett a politikában is járatos let-
tem, hiszen kampányfõnök voltam, egy
országos kampány része lehettem, így az
összes Perkátához kapcsolódó politikai
szereplõt ismertem. Már 2006-ban ta-
pasztaltabb voltam, nagyobb ismeretsé-
gem volt, mint az ellenfél jelölteknek.

B. A: – Felmerült a neved a Parlament kap-
csán is.

S. B: – Persze, hogy felmerült, hiszen a
Fejér megyei területi lista 15. helyén sze-
repeltem, ami önmagában nem mond so-
kat, de úgy, hogy azóta az elsõ 11 helyen
levõ országgyûlési képviselõ, és köztük
van a jelenlegi miniszterelnök, az már
nem kis teljesítmény. Nagy megtisztelte-
tés volt ez is, hiszen ezen a listán országos
politikusok szerepeltek, a jelenlegi mi-
niszterelnök, volt miniszter, több parla-
menti bizottsági elnök, köztük L. Simon
László képviselõnk és Mikola István, va-
lamint a székesfehérvári és dunaújvárosi
polgármesterjelölt, illetve a megyei köz-
gyûlés elnökjelöltje. Illusztris lista, és épp
csak néhány helyen múlott a mandátu-
mom, de ez már a lista kihirdetésekor is
várható volt, viszont még úgy is nagy meg-
tiszteltetés, hogy szimbolikus volt.
Amúgy meg ismét kampányfõnökként
dolgozhattam, és most végre gyõztes
kampányfõnökként, nagyon sokat dol-
goztunk több ezer emberrel, és nagy
eredményt értünk el, ami nemcsak me-
gyei szinten, hanem országosan is az
egyik legkellemesebb meglepetés volt. L.
Simon László pedig a legjobb választás
volt a Fideszen belül, illetve a választóke-
rületben is, ezt láthatja mindenki a médi-
ából is.

B. A: – A legjobb választás Perkátán is szó-
ba kerül, mik a terveitek az õszi választá-
son?

S. B: – Természetesen a csapattal, akikkel
szûkebb körben indultam 2006-ban,

majd 2007-ben többséget szereztünk, és
igazán ekkor kezdhettünk dolgozni, már
régóta beszélgetünk az induláson. Fele-
lõs emberek lévén, tudtuk már az elmúlt
választásokkor is, hogy nem egy ciklust
kell dolgozni azért, hogy Perkátát fejlõ-
dési pályára tudjuk állítani. Mindenkinek
köszönöm, aki velem együtt indult és dol-
gozott az elmúlt három évben, nagyon so-
kat tettek õk Perkátáért. Nem azért mon-
dom, mert velem egy csapatban dolgoz-
tak, hanem mert láttam, hogy mennyit ál-
doztak szabadidejükbõl, mennyi munkát
végeztek az elmúlt három évben, úgy
hogy saját tiszteletdíjukat törölték el elsõ
döntésként. Ne feledjük el, 2007-ig, míg
többségbe nem kerültünk, a képviselõk
tiszteletdíjat vettek fel. Az elmúlt perká-
tai rendszerben a képviselõk tiszteletdíja
kb. 6-8 millió forint volt ciklusonként. Ez
kb. egy utca önrésze egy 50 %-os támoga-
tottságú pályázatnál. Ha minden ciklus
így gondolkodott volna, sokkal elõrébb
járnánk. A velem induló képviselõk dön-
tése nyomán ez az összeg a perkátai költ-
ségvetésben maradt. Ahogy az elõbb em-
lítettem, polgármesterként indulok egy
csapat részeként, a csapat pedig az elmúlt
választáson velem közösen indulók közül
kerül ki. Nagy változás, hogy az elmúlt vá-
lasztáson még 11 képviselõt választhat-
tunk, most pedig a választási változások
miatt csak 6 képviselõre voksolhatunk.
Ezért nehéz döntések is voltak a csapat
kialakításánál, hiszen nagyon sok jó szak-
értõ, perkátai lokálpatrióta vesz körül, de
csak 6 képviselõ lehet. A csapat tagjai
már tapasztaltak, nemcsak a saját szakte-
rületükön, hanem képviselõként is. Azért
is fontos, hogy közösen indulunk újra,
hisz ezzel is jelezzük, hogy tovább szeret-
nénk haladni a megkezdett úton, a bein-
dított fejlesztéseket tovább szeretnénk
vinni, és számos tervünk van a következõ
ciklusra. Másrészt vállaljuk az újraindu-
lással a felelõsséget minden az elmúlt 3
évben hozott döntésünkért, kiállunk a vá-
lasztók elé, és õk pedig döntenek a folyta-
tásról.

Folytatás a következõ oldalon.
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B. A: – Milyen terveitek vannak, mik a fõ
programpontok?

S. B: – A programunk, hogy választási ki-
fejezéssel éljek, már készen van. Már 3
évvel ezelõtt is készen volt, hiszen a 2007.
év végén elfogadott önkormányzati gaz-
dasági programba már belefoglaltuk azo-
kat a fejlesztési irányokat, amelyeket fon-
tosnak tartunk. 10 fõ célterületet fogal-
maztunk meg a finanszírozási pontoktól,
az intézményi korszerûsítéseken át a dol-
gozóink képzésein, fejlesztésein át a part-
nerkapcsolatokig. Ezen zsinórmérték
mentén haladtunk, semmi olyat nem tet-
tünk, ami abban ne szerepelt volna. A
munkacsoport kialakítások, például a pá-
lyázatírás, a faluüzemeltetés, az oktatási
intézmény átszervezése, fejlesztése mind
ezeket a célokat szolgálták. Akkor se azt
mondtuk, hogy ezt három év alatt valósít-
juk meg, de minden célterületen léptünk
elõre, azaz elõkészítettünk, valamelyiket
meg is valósítottuk. De mindenképp a
mindenkori lehetõségekhez kell alkal-
mazkodnunk, tehát azt a tervet is aktuali-
záljuk. Haladnunk kell a korral, és elõre
kell gondolkodnunk. Például a kötvény-
kiadásnál 5 pontot határoztunk meg 2008
õszén, de a világválság miatt az ingatlan-
piac nálunk is visszaesett, így két ponthoz
hozzá sem nyúltunk, elhalasztottuk azo-
kat. Vagy a pályázatoknál már most azon
gondolkodunk, hogy a várható új pályá-
zati rendszerhez hogyan kell illeszked-
nünk, hogyan kell a perkátai intézmény-
rendszert alkalmassá tennünk. Mindig
azon kell gondolkodnunk, hogy a perká-
taiak számára a legjobbat próbáljuk ki-
hozni a lehetõségekbõl, és úgy, hogy mi-
nél több mindennel próbálkozunk. Erre a
három évre pont ez volt jellemzõ, hogy
sok mindenbe fogtunk bele, de nem úgy,
hogy elvesztünk egy-két dologban, ha-
nem úgy, hogy hatványozott energiát fek-
tettünk a munkába. Még ha tudtuk is azt,
hogy egyik-másik munka vagy pályázat
nem fog eredménnyel járni, akkor is arra
gondoltunk, hogy majd a következõ alka-
lommal már be fog érni a gyümölcs, vagy
arra, hogy ezzel is elõkészítünk egy másik
munkát. Mindig több lépésre elõre kell
gondolkodnunk, és mindvégig rendszer-
ben. Soha nem tehetjük meg azt, hogy
csak rövid távú célokért küzdünk, mindig
kell lennie távlati célnak is. Sokszor vá-
doltak meg minket igaztalanul, hogy va-
lamely döntésünk milyen hátrányt okoz,
de ezek a kritikák sosem vették észre azt,
hogy mindig közép- és hosszútávon is
gondolkodtunk, mindig nagyon körüljár-
tuk a döntéseinket, és minden szempon-
tot mérlegeltünk. Több lépéssel elõre
gondolkodunk.

B. A: – Tényleg, mire vagy legbüszkébb?

S. B: – Nemcsak olyanokra, amelyek min-
denki számára láthatóak, talán 5 pontban
tudnám összefoglalni: az eredményeket

elõkészítõ szakember csoport kialakítá-
sára, a gazdasági stabilitásunkra, a fej-
lesztésekre, a pezsgõbb civil életre és a
rendezvényekre. Az eredményekben a
legfontosabb tényezõ az, hogy kialakult
egy komoly szakembergárda, amelyek a
projekteket elõkészíti és megvalósítja.
Ebben nagyon sok ember dolgozik az in-
tézményrendszeren belül és kívül. Több
dolgot lehet felsorolni, de a jegyzõ által
felügyelt hivatal, az ÁMK, a faluüzemel-
tetés és pályázatírás adják a gerincét en-
nek az úgynevezett agytrösztnek, amely a
fejlesztések szellemi hátterét adják. Sok
ember dolgozik azért, hogy Perkáta elõ-
rébb haladjon, van, akinek a munkáját
mindenki láthatja, de sokan vannak a
háttérben. Amíg mondjuk a faluüzemel-
tetést közel egy évig teljesen ingyen és
költségtérítést sem felvéve irányító
Rajcsányi László munkáját mindenki lát-
hatja, véleményezheti, vagy Szilasy Lász-
lóval, mint oktatási intézményvezetõvel
diákként, szülõkként sokan kapcsolatban
vannak, addig sokak munkája csak a bi-
zottságokban látható, és a döntés-elõké-
szítést, illetve a végrehajtást végzik. Pél-
da rá alpolgármesterünk, Tóth Ferenc,
aki szinte minden bizottsági ülésen részt
vesz, vagy a pénzügyi bizottság tagsága,
köztük Kovács Ferenc, aki a szakterüle-
tén számtalan projektet készített elõ. A
területfejlesztési albizottság munkája
óriási volt, és ebben Ujfalusi Pál is orosz-
lánrészt vállalt. Szólnom kell még a bi-
zottsági elnökökrõl, akik szintén óriásit
vállaltak, sokszor az eddigi szakterület-
üktõl teljesen távol esõ témákban. Ki-
emelném Bógó Ferencet, aki talán a leg-
idegenebb feladatot vállalta, a szociális és
egészségügyi bizottság elnöklésével, de a
feladatot kiválóan oldotta meg, hiszen a
munkájuk sokkal gördülékenyebb, átlát-
hatóbb lett, szervezettebb lett a karácso-
nyi csomagosztás, és óriási eredmény a
most már hagyományos egészségügyi
szûrõvizsgálati hét, amelynek egyik alapí-
tója volt. Az egyik elsõ polgármesteri cik-
kem címe volt, hogy kerüljön minden a
helyére. Ezeken a területeken jó vezetõ-
ink, felkészült szakembereink vannak,
akik állandóan újítani, fejleszteni szeret-
nének. Az egyik legfontosabb eredmény,
hogy a fõ posztokon jó vezetõink vannak,
akik a mai korral haladnak, és ezért volt
szerencsés a jegyzõválasztás, majd volt
szükséges az igazgatóváltás, ezen dönté-
sek nélkül nem tartanánk sehol. A pályá-
zatírásra költött forintokról ma már min-
denki láthatja, hogy nagyon is megérte.
Természetesen egy óriási lépés volt – és
2007 januárjában még csak bízhattunk az
eredményben –, de a jövõért kockáztat-
nunk kellett, és látjuk, hogy nagyon sok jó
pályázatunk fut most is. Nagyon jó érzés
látni, hogy pályázatok kapcsán épp most,
egymás mellett három közbeszerzési el-
járásunk zajlik (a tanulói laptop pályázat,

a sétányépítés és a szociális intézmény
felújítása). Másik fontos döntés volt a fa-
luüzemeltetés létrehozása, amivel a falu
rendbetételét szeretnénk elérni. Nem já-
runk még az út közepén sem, de annyit el-
értünk, hogy számos közterülettel tu-
dunk már foglalkozni, szépül a környeze-
tünk, és ezáltal a lakók igényei is nõnek.
Azoknak a kéréseknek, bejelentéseknek
örülünk, amelyek a rendet, a rendbeté-
telt kérik tõlünk. Kapacitáshiány miatt
nem biztos, hogy egybõl eleget tudunk
tenni, de teszünk a megoldásért.
Fontos eredménynek tartom azt, hogy ki-
egyensúlyozott a költségvetésünk, stabil
az anyagi hátterünk. Ennek két fontos
eleme van, egyrészt a kiadások csökken-
tése, másrészt a kötvénykibocsátás. A ki-
adások csökkentésénél egy nagyon ko-
moly eredmény, hogy az ÁMK 2010-ben
szûkebb költségvetéssel bír, mint 2006-
ban, és ez csak úgy lehet, hogy ésszerûen
gazdálkodnak, jobban beosztják a pénzü-
ket. Nem csodadolgok ezek, csak józan-
ság kell hozzá, úgy, hogy most többen dol-
goznak ott, és kisebb fejlesztéseket is
megtesznek. A kötvénykibocsátástól so-
kan féltek, de itt is igazolt minket az idõ,
hiszen ez adja meg a pályázatok, a fejlesz-
tések biztos anyagi hátterét. Ha nem bo-
csátottuk volna ki, akkor alig tudnánk pá-
lyázni, nem tudtunk volna utakat építeni.
Sokan itt is a felelõsséget és a további vál-
lalásokat említik, természetesen a köt-
vénykibocsátásban is vállaljuk a felelõs-
séget, és dolgozni szeretnénk azon, hogy
jó gazda módjára tudjuk azt felhasználni.
Azok a hangok, amelyek azt mondják,
hogy eladósítottuk a falut, azok nézzenek
körül, és láthatják, hogy hova kerültek az
eddigi forintok ebbõl, és nem feléltük a
pénzt, hiszen a 450 millió forint közel 80
%-a most is a falu költségvetési számlá-
ján dolgozik.
Nagy eredményeket tudtunk elérni, de
ezeket sosem önmagukban kell nézni, ha-
nem egy egész részeként, és ezért mon-
dom azt, hogy még a munka elején já-
runk. Persze nagy elõrelépés, hogy közel
4 km új út épült, illetve körülbelül 80 mil-
lió forintot fordítottunk útépítésre. Jár-
dák, közterek újultak meg, parkok épül-
tek például az iskola elõtt. Megújult az
orvosi rendelõ, a szociális intézmény
megújítása pedig megnyert pályázattal
elõkészítés alatt van. Az óvodában fûtés-
korszerûsítés mellett akadálymentesítés
is megtörtént, az iskolában pedig ablak-
csere mellett valósult meg az akadály-
mentesítés. Csak az iskolában közel 100
millió forintos pályázati eredmény tör-
tént vagy van folyamatban, köztük a digi-
tális tábla, a laptop-program, a kompe-
tencia pályázat, az akadálymentesítés,
emellett további pályázatok várnak elbí-
rálásra. Ami nagyon fontos, hogy a pályá-

Folytatás a következõ oldalon.
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zatok is egymásra épülnek, a vezetés tu-
datosan építi a következõ pályázatokat.
A civil élet felpezsdítése is nagy ered-
mény, hiszen a civilek saját munkájukat
adják egy közös ügyért, elkötelezettek,
magukénak érzik a képviselt elveiket. Mi-
nél több civil szervezet vesz részt a falu
életében, annál több közösség alakul ki,
annál több programot szerveznek, annál
több ügyet vállalnak fel. 2006-tól a mai
napig közel háromszor annyi a civil kö-
zösség, erõsödött az emberek közötti bi-
zalom. Ez mindenképp nagy eredmény,
az más kérdés, hogy mi volt ezeknek az
egyesületek alapításának célja, valaki,
vagy valami ellen alakultak, vagy valami-
lyen ügyért. Akármi is, ha dolgoznak, az
Perkáta javát szolgálja.
A rendezvényekben két irányt képvisel-
tünk egyszerre, egyrészt a kisebb közös-
ségek kialakítását, a kulturális igény, és a
testi-lelki karbantartást, ezek a rendezvé-
nyek általában kevesebb embert vonza-
nak. Ilyenek sikeres esemény volt például
az egészségügyi szûrõvizsgálati hét,
amely nem az egész falut érintette, de aki
abban részt vett, annak nagyon fontos
volt. Hasonlóan fontos rendezvények,
amelyek egy-egy helyi emlékünkhöz kap-
csolódnak, ez lehet építmény, mint egy
harangláb, vagy kereszt, de lehet kulturá-
lis esemény is. A József Attila utcai ha-
rangtorony felújítása egy kisebb közös-
ségnek lehet összekovácsoló, identitás-
adó rendezvénye, hasonlóan a szõlõhegyi
kereszt ünnepe, vagy az elszármazottak
napja. Ezek általában kisebb, de nagyon
szép, bensõséges rendezvények. De rá
kellett jönnünk arra is, hogy a falu egé-
szének fontos, hogy nagy rendezvényei
legyenek, ahol minden réteget ki kell

szolgálni. Végre idén értünk el oda, hogy
alkalmasak vagyunk a nagy rendezvé-
nyek szervezésére, ennek egyik oka, hogy
tapasztaltabbak lettünk, megvan a kap-
csolatrendszerünk a rendezvényszerve-
zésre, másrészt több olyan rendezvény is
kinõtte magát ez elmúlt években, ami
most ért be. Sokan lehet, hogy a mostani
nagy rendezvényeket kampányként fog-
ják fel, de ez csak merõ véletlen, több év
kellett ahhoz, hogy bele merjünk vágni
nagy rendezvényekbe, és a rendezvénye-
ket kis költségvetésbõl csináljuk. Érde-
kes, hogy 2006 és 2010 közötti nagy falusi
rendezvények költségvetése (állami ün-
nep, nemzeti ünnep, búcsú stb.) nem ke-
rült annyiba, mint egyedül a 2004-es ma-
jálisi pénzszórás. A mi elvünk, hogy minél
több lehetõséget adjunk az embereknek,
a civileknek rendezvényekre, ezért is fon-
tos, hogy az oktatási, kulturális és sport-
bizottság harmadik éve tud civil közössé-
geket támogatni kis rendezvényeik meg-
tartására. Szerencsések vagyunk, hogy
2010-re több rendezvény egymásba ért,
nagyobb rendezvényeknek számít a már
megtartott virtusvetélkedõ, az augusztus
20-ai Szent István napi állami ünnep, a
búcsúi rendezvények vagy a már választás
utáni szüreti bál.
B. A: – Mi az, ami nem sikerült, esetleg ku-
darc?
S. B: – Inkább olyan területekrõl szólnék
itt, amelyekben még csak a gondolkodás-
nál tartunk, vagy nemcsak rajtunk múl-
nak. Ezek általában a nagy, állami pro-
jekt a 62-es fõút elkerülõ szakaszának
építése, amelyben nincs döntési jogkö-
rünk, de fel készülnünk az elõnyök ki-
használására és a negatív hatások kivédé-
sére. Új központok alakulhatnak ki a falu

lehajtóinál, használni fogják az építésnél
az útjainkat, változik a falu szerkezete.
Ezekre már most készülnünk kell. Ha-
sonlóan állami projekthez kapcsolódunk,
amikor az M6-os autópálya építése miatti
lakossági és egyéb károk kártérítéséért
küzdünk. 2006 elején, még az elõzõ cik-
lusban le kellett volna zárni az elsõ autó-
pályaszakasz ügyeit, de mi ezért is próbá-
lunk tenni, érdekes, hogy mindkét sza-
kasz miatt érintettek vagyunk. Nagyon is
jelképes eredmény számomra, hogy az új
kormányzat államtitkári szinten foglal-
kozik velünk, felkarol minket, segít fel-
lépni a kivitelezõvel szemben, most elõ-
ször van esélyünk az ügy rendezésére.
Hasonlóan nagy feladat és az állam nél-
kül nem oldható meg a kastély felújítása.
Az elmúlt években sok ötletet próbál-
tunk elindítani, de csapdahelyzetben va-
gyunk. Bármilyen hasznosítás feltétele,
hogy valamennyire felújított állapotban
legyen a Gyõry-kastély, de a felújítási pá-
lyázatok mögé pedig szükséges egy hosz-
szú távú hasznosítás. Célunk, hogy a most
kezdõdött parlamenti ciklus alatt meg-
történjen a felújítás, és ehhez elõkészítés
alatt van a felújítási koncepció, amely
több lépcsõt tartalmaz, hogy az elõzõek-
ben említett csapdát kikerüljük. Minden-
kinek tisztában kell lennie azzal, hogy a
kastély sorsa meghatározza a falu sorsát
is.

B. A: – Végezetül magánélet, hallunk rólad
új és jó híreket.

S. B: – Igen, hát érdekes figyelni, hogy mit
hallok magamról, milyen pletykák van-
nak a magánéletemrõl. Ezt el kell viselni,
hiszen az életem a falu elõtt zajlik, de én
sokkal lazábban, könnyebben veszem
ezek, mint a környezetem. Sokszor vicces
volt figyelni, hogy milyen újabb hírek van-
nak a polgármesteri indulásommal kap-
csolatban, a legviccesebbek, hogy vala-
melyik másik településen indulnék, illet-
ve, hogy családi gondjaim lennének. Eze-
ken inkább nevetni szoktam, hiszen nem-
hogy gondjaim lennének, hanem pont
minden rendben van, minden területen
sokkal stabilabb vagyok. Indulok a vá-
lasztáson egy erõs csapattal. Másrészt há-
zasság elõtt, illetve közben vagyok. Most
szeptemberben lesz az esküvõm, nászmi-
sével, közben pedig azért vagyok, mert a
polgári része már megvolt, nagyon büsz-
ke vagyok rá, hogy feleségem engem vá-
lasztott, összeköti velem az életét. Eddig
sem voltam boldogtalan, de most már
egészen boldog vagyok és az ifjú So-
mogyinéval a magánéletem is kiteljesed-
het.

B. A: – Gratulálok és köszönöm az interjút.

S. B: – Köszönöm szépen.

Bogó Anikó

Tisztelt Választók! Kedves perkátaiak!

2010. október 3-án Perkáta újra polgármestert és képviselõket választ.

A választási eljárás módosítása miatt Perkátán a polgármester mellett

6 képviselõ fogja alkotni a képviselõ-testületet.

A 2006-os és 2007-es választáson a perkátaiak egy jól látható irányt szabtak a faluve-
zetésben, amelynek számos eredménye látható Perkátán 2007 végétõl.

A munka beindítása után további feladatokat szeretnénk vállalni,

ezért kérem, hogy támogassák csapatomat és engem a választáson.

Polgármesterjelölt: Somogyi Balázs

Képviselõ-jelöltek: Bógó Ferenc László, Kovács Ferenc, Rajcsányi László,
Szilasy László, Tóth Ferenc, Ujfalusi Pál

Kérjük, támogassanak minket ajánlószelvényeikkel,

majd október 3-án szavazataikkal.

Vállalva a felelõsséget, folytatva a megkezdett utat

Somogyi Balázs
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PROGRAMSOROLÓ 2010 – AUGUSZTUS

Dunaújvárosi programok
Augusztus 19-20. Fúvószenekarok és mazsorettek
XIV. Nemzetközi Találkozója
Városháza tér, Vasmû út, Dózsa tér, 25/412-211,
polgduna@dunanet.hu www.dunaujvaros.hu
Augusztus 20. Augusztális
Szalki sziget,25/412-211, polgduna@dunanet.hu,
www.dunaujvaros.hu
Augusztus 20. III. Szent István Strandfoci Kupa
Szalki-sziget, 70/616-5941, carissase@gmail.com,
http://dlsz.eoldal.hu
Augusztus 21-22. Motorcsónak-bajnokság
F4S VB, JT-250 VB, S-550 Világbajnokság, Dunaújváros, öböl,
25/581-098, mmvsz@dunanet.hu www.mmvsz.hu
Augusztus 28. Görög-Római Napok
Apáczai Csere J. u., 70/616-5941, carissase@gmail.com
http://dlsz.eoldal.hu
Augusztus 29. – Ligetzáró – évadnyitó piknik
Petõfi Liget, 25/402-598, 411-208, www.bartokszinhaz.hu
Augusztus 27. 17 óra Délutáni Corner Hangulatok
A Sándor Frigyes Zeneiskola Klarinét együttesének koncertje
Tel.: 25/412-520, duzenisk@invitel.hu,

Kistérségi programok

Augusztus 7-22. 55. Nemzeti Vitorlázórepülõ Bajnokság és
11. Kohász Kupa
Kisapostag, Sportrepülõtér, 30/251-9909, nagylaci@malevrk.hu
Augusztus 20. Szent István Napok
Ráckeresztúr, Tornacsarnok aulája, 20/589-3780, kupig2@freemail.hu
Augusztus 20. Falunappal egybekötött megemlékezés
Baracs, mûvelõdési központ – Faluház,
25/499-863, amk.faluhaz@freemail.hu
Augusztus 20. Államalapítás ünnepe
Daruszentmiklós, 25/505-403, daruszentmiklos@vnet.hu
Augusztus 20. Játszótéravatás „Kupac”-túra
Hajóállomás avatása, tûzijáték, Kulcs, Faluház
25/251-129, faluhazkulcs@invitel.hu
Augusztus 20. Lecsó-fesztivál
Mezõfalva, Piac tér, 30/461-2531, ijjasg@gmail.com
Augusztus 20-21. Városi Napok
Adony, 25/504-530, www.4kadony.hu, 4kadony@4kadony.hu
Augusztus 21. Beloiannisz község 60. évfordulója, nemzeti ünnep
Beloiannisz, 25/225-001, beloiannisz@invitel.hu
Augusztus 21. Városnap
Rácalmás, Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ
25/440-020, 30/6322-683, info@jankovichkuria.hu
Augusztus 21-22. Életmód és Drogellenes Napok
Pusztaszabolcs, Kastélykert, 20/525-5524,
polghivatal@pusztaszabolcs.hu, www.pusztaszabolcs.hu
Augusztus 28. II. Madárijesztõ Fesztivál
Besnyõ, Szabadtéri színpad, 70/671-6606, info@csengettyu.hu
Augusztus 28. Falunap
Daruszentmiklós, 25/505-403, daruszentmiklos@vnet.hu

A RÉSZLETES PROGRAMOKÉRT ÉRDEKLÕDJÖN
A RENDEZVÉNY MEGADOTT ELÉRHETÕSÉGEIN,

VAGY A DUNAÚJVÁROSI
TOURINFORM IRODÁBAN

(2400 Dunaújváros, Vasmû út 10/a.,
telefon: 25/500-148, 149,

dunaujvaros@tourinform.hu,
illetve honlapunkon: www.info.dunaujvaros.hu)

Delfin tér
A Zöldfa utca lakói dolgos emberek, akik nemcsak várnak má-
sokra, hanem saját környéküket a saját munkájukkal akarják
szebbé tenni. Sok hírt hallottunk arról, hogy falunkban egyre
több terület újul meg, látjuk az iskola elõtti teret, a templom-
kertet, a Kastély melletti parkot, a Laposon meg Grund és par-
kocska is létesült. Látjuk azt, hogy egyre több ember akar szép
környezetben élni, ahol a gyerekek és a helyiek kultúrált kör-
nyezetben játszhatnak, pihenhetnek, élhetnek. Tudjuk azt,
hogy a perkátaiak, és az önkormányzat is próbál ennek érdeké-
ben tenni.

Mi sem szeretnénk lemaradni, ezt láthatja mindenki, hiszen az
utca összefogásával, a Zöldfa utcaiak összefogásával épül-szé-
pül a környékünk. A tavalyi évben már nálunk is focipálya ala-
kult, terepet rendeztünk, kapukat állítottunk és festettünk, már
akkor 10-20 gyerek volt itt esténként. Idén tavasszal lefestettük
a Zöldfa utcai híd korlátját, majd most egy nemrég egy kis par-
kot csináltunk az út mellett. A delfines szökõkutat nézzék meg
este, hisz díszkivilágítása is van. Nagyon büszkék vagyunk az
utca díszére, meg a környezetére, hiszen most már a felnõttek is
le tudnak ülni pár percre egy nyugodt és szép helyen a Zöldfa
utcában. Köszönjük mindenkinek a segítséget, amit nem is
pénzben mérünk, hanem idõben és munkában, hisz kb. 32-35
munkaórát dolgoztak ezen a helyiek, valaki többet, valaki keve-
sebbet, mindenki a saját ideje szerint. Köszönjük az önkor-
mányzat segítségét, polgármester úrét és Paksi Tibor faluüze-
meltetési vezetõét, akik támogatásukkal és eszközökkel (fes-
ték, padok, szemetes) segítették a Delfin teret. Ajánljuk min-
denkinek, hogy hasonlóan tegyen környezetéért, hiszen saját
környékét teszi szebbé, és igazán csak a közös munkába kerül.

Laki Ferenc, Zöldfa utca
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Megújult a kisperkátai kereszt
Ezen a helyen az eredeti keresztet – pon-
tos írásos emlék nem áll rendelkezésünk-
re – kb. az 1870-es években állíthatták,
amikor Perkáta területén nagyon sok ke-
reszt került fölállításra, pusztákra és ma-
jorságokba. Az eredeti kereszt a háború
után 1945-ben még állt, amikor is lelket-
len emberek azt elpusztítva, anyagát saját
célra hasznosították.

1926-28 körül a fölosztott Szapáry-féle
birtokból több délvidékrõl menekült csa-
lád is vett kisebb birtokot, és a gyászos
emlékû trianoni békediktátum után új
otthont keresve telepedtek le Kisperká-
tán, Paukovics Ernõ családjával együtt.
Így került Kisperkátára a délvidéki Mo-
holról a Kovács család. Délvidék vissza-

foglalását követõen a család visszatér
Moholra. Kovács Lajos nem akarván Titó
hadseregében katonáskodni, visszatért
Kisperkátára, ahol a becsületes és tisztes-
séges birtokos Paukovics Ernõ támogatá-
sával új életet kezdett. Õ faragta saját ke-
zûleg, és õ állította föl a második keresz-
tet ezen a helyen, 1950-ben, amikor egy
kereszt állításához nem kis bátorság kel-
lett. A kereszt csonkja a bevésett 1950-es
dátummal most is ott áll az új kereszt mö-
gött.

A kereszt felújítását és újraszentelését
Szabó Lajos kezdeményezte. Õ kutatta
föl a kereszt történetét, és a keresztállító
Kovács Lajos hozzátartozóit, akik jó ér-
zéssel, elérzékenyülve, most hallottak
elõször hozzátartozójuk dicsõ cselekede-
térõl. A polgármester úr támogatta és se-
gítette az elképzelést. A megvalósításban

sokan kivették részüket. A képviselõk kö-
zül Ujfalusi Pál és Rajcsányi László állt a
kezdeményezés mögé, és több idõs és
fiatal önzetlen segítõ támogatásával sike-
rült megvalósítani a nemes elképzelést.
Pár mondat Somogyi Balázs polgármes-
ter ünnepi megemlékezésébõl.
A falu pótolt egy keresztet. A keresztet,
mely megtestesíti mindenkor az átélt
örömöt, mások megváltásának örömét, a
keresztvivés terhét, a fájdalmat és a bána-
tot. A kereszt mindig õriz és tanú is. Õrzi
a tájat és tanúja az ott történteknek. Ez a
kereszt is messze múltba tekintve tanúsít-
ja az itt történteket. A keresztünk elõdje
tanúsíthatja, hogy anyakönyvekben Kis-
Perkáta már létezett 1766. szeptember
25-én, itt született Chatarina Pekár. Em-

lékeztet a két református kislány: Hollósy
Emília és Krisztina síremlékére, akik to-
rokgyíkban haltak meg 1848. decemberé-
ben vélhetõen Forrás pusztán, ahol édes-
apjuk, Hollósy Károly fõszolgabíró bérelt
földet.
Tanúja volt Szentiványi Károly születésé-
nek, az 1869-es falu megosztásának
(Kisperkáta elszakításának). Tanúja volt
az elsõ világháború utáni menekültek le-
telepedésének, tanúja Kulcsár Erzsébet
kereszt alatti eltemetésének. Tanúja a

tisztességes birtokosok elûzésének föld-
jeikrõl 1951-ben, s azóta is tanúja minden
itt történt eseménynek.
Azt szeretnénk, hogy még sokáig legyen a
falu egy részének, Kisperkátának szerves
része a Cikolai út és a Cikola vízfolyás
melletti kereszt.
Az ünnepség végén a keresztet Dózsa Ist-
ván esperes úr áldotta meg.
A kereszt csodát tett. Összehozta a sok
évvel ezelõtt elszakadtakat: a délvidékrõl
elszármazottakat, Paukovics Ernõt és
családját képviselõ Mária nénit, aki felvi-
déki Nagysenkvitz-i nemes õseit is gon-
dolatban elhozta közénk, és a Kovács csa-
lád ma élõ tagjait, feleségét, testvérét,
gyermekeiket. Örülünk, hogy láthattuk
Õket.
Köszönet mindenkinek, akik részvétel-
ükkel segítették, hogy ez az ünnepség lét-
rejöhetett.

Szervezõk
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Saint-Maximinben jártunk…
Idén nyáron 8 perkátai felsõ tagozatos ta-
nulónk kapott lehetõséget francia test-
vértelepülésünk vendéglátását élvezni.
Július 10-én nagy izgalommal indult kis
csapatunk Ferihegyre, mivel az utazást
ezúttal repülõgéppel biztosította önkor-
mányzatunk. A kistérségi buszon csatla-
koztunk a szabadegyházai küldöttséghez,
mivel idén közös meghívást kaptunk test-
vértelepüléseinktõl. A repülés élménye

után sikeresen landoltunk Párizs Orly re-
pülõterén, ahol már várt bennünket
Viczkó Rita perkátai tolmácsunk, aki
mindvégig szívét-lelkét kitette a táboro-
zás sikeréért! Köszönjük Rita!
A helyi fõszervezõ, Pascal és segítõje
Isabelle, kiváló programokat állítottak
össze számunkra, így igazán tartalmas
napokat tölthettünk Franciaországban.
Köszönet nekik is!

Címszavakban élményeink: Saint-Maxi-
min és Thiverny települések megismeré-
se, St. Leu székesegyháza és Chantilly
kastélyának felkeresése, sportnap íjazás-
sal, minigolffal, vízisportokkal St. Leu
d’Esserent vízibázisán, tengeri sétahajó-
zás (még fókákat is láttunk a tengerben)
és fürdés St.Valéry sur Somme-nál az At-
lanti-óceánban (épp apály volt, így üldöz-
tük a hullámokat, de a kagylógyûjtés

könnyebb volt), a július 14-i ünnepi felvo-
nulás megnézése Párizsban a Champs-
Elyssées-n, metrózás a párizsi „földalatti
labirintusban”, a Notre-Dame megláto-
gatása, városnézõ sétahajókázás a Szaj-
nán, lampionos felvonulás és tûzijáték
Saint-Maximinben, az Asterix park vi-
dám és izgalmas játékai, ajándékok ke-
resgélése a hatalmas kereskedelmi cent-
rumban, bowling-csaták és egyéb játékok

a szórakoztató centrumban, buszos vá-
rosnézés Párizsban, felmászás az Eiffel-
toronyba, a Louvre-ban a milói Vénusz, a
Mona Lisa és sok más híres mûalkotás
megcsodálása.
Alvóhelyünk a helyi sportcentrum terüle-
tén felállított sátrakban volt, ahová min-
den nap végén fáradtan tértünk meg. Ér-
dekesség, hogy este fél 11-kor még fenn
volt a nap, így lepihenni sem igen tudtunk
egyhamar… Napjainkat színesítette a
francia gyerekekkel, fiatalokkal való fo-
lyamatos együttlét, a barátkozások, kö-
zös játékok, kirándulások. (Pedagógus-
ként megjegyeztük egymásnak: azért a mi
sokat szidott magyar gyerekeink sokkal
fegyelmezettebbek…) Szívélyesen, nagy
barátsággal fogadott bennünket Saint-
Maximin polgármestere, Serge és Thi-
verny polgármestere, Jean-Luc.
Mindvégig bõséges és nagyon finom ét-
kezési ellátást kaptunk vendéglátóinktól,
még a legválogatósabb gyerekek is jólla-
kottan álltak fel az étkezések végén, kö-
szönhetõ a nagyon változatos, sokféle fel-
kínált finom franciás (sajtok, pástéto-
mok, saláták, halak, bagettok, kuszkusz)
és nemzetközi (pizza, spagetti, lasagne,
sültek, fagyik, gyümölcsök) ételnek.
A gyerekek nevében (Láng Orsolya,
Fórizs Antonella, Szabó Tamás, Szûcs
Flórián, Németh Krisztián, Preizler Ni-
kolett, Bilig Edit, Kardos Viktória) is kö-
szönetet mondunk az élménydús táboro-
zási lehetõségért Perkáta nagyközség
polgármesterének, Somogyi Balázsnak,
önkormányzati képviselõ-testületünk-
nek és igazgatónknak, Szilasy Lászlónak,
akik felejthetetlen „francia-hetet” adtak
a résztvevõknek. Merci!

Orbán Brigitta és Pavlicsek Zsolt
kísérõ pedagógusok
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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: 06 (25) 522 350

Júliusban történt
A nyári szünidõ közepét jelenti a július. Ebbõl következõen azt
gondolhatja bárki, hogy az iskolában nem sok minden történt.
Nos, ez összességében így is van, de azért nem állt meg teljesen
az „élet”. A júliusi hónapban is minden munkanapon nyitva volt
az iskola ajtaja, s bárki bejöhetett érdeklõdni, mindig volt vala-
ki, aki meg tudta adni a megfelelõ információt. A július–au-
gusztus a következõ tanév elõkészítésének a hónapjai.

A termek, padok, táblák, szekrények karbantartása, felújítása,
rendezése történik, amely nem kis feladat, ha csak a mennyisé-
get nézzük is. Ilyenkor a fõszerep azoké, akik a tanév során hát-
térben segítik egy-egy év sikerét. Erzsike néni, Kati néni, Ági
néni, Anna, Anita, Mancika néni, Pista bácsi.

A nyár folyamán a szabadságolásokat úgy alakítottuk, hogy fo-
lyamatosan megtalálható volt Zsuzsi néni – gazdasági vezetõ,
Margit néni –, gazdasági ügyintézõ, Jutka néni – élelmezésveze-
tõ, Marika néni – iskolatitkár, vagy Réka néni élelmezési szak-
ember. Jómagam is szinte naponta álltam rendelkezésre. Tehát
összességében nem, hogy leállt volna az élet a nyár folyamán,
hanem ellenkezõleg, továbbra is folyik a munka.
Július 31-én ünnepélyes keretek között zártuk a KDOP 5.3.2.
„A Hunyadi Mátyás Általános Iskola komplex akadálymentesí-
tése” címû pályázatot, melyet 2009 augusztusában kezdtünk el.
A pályázat során 14 millió 999 ezer 400 forint értékben végez-
hettünk átalakításokat az iskola épületének földszinti részén.
Az akadálymentesítés során valamennyi osztályterem, irodák,
tanári, folyosók, bejárat ajtaját sikerült kicserélni. Emelõlap és
korlátlift szolgálja a mozgáskorlátozottak közlekedését. Aka-
dálymentesített öltözõ, mosdó, mellékhelység kialakítása is
megtörtént. A gyengén látók számára vezetõsávok, braile írás-
sal ellátott információs táblák kerültek kihelyezésre. A nagyot-
hallók számára indukciós hurok kiépítése is megtörtént,
melynek segítségével az egész földszinti részen hallhatóvá vált
számukra bármilyen információ.
Ugyanezen a napon „virtusvetélkedõ” volt Perkátán.
A falunap jellegû rendezvényen számtalan pedagógus vett részt
különbözõ tevékenységek szervezõje és lebonyolítójaként.
Az arcfestés, gyöngyfûzés, sakk, malomjáték, ügyességi verse-
nyek színesítették július 31-ét.
A nap egyik legnagyobb eseményeként, s a kisgyermekek örö-
mére Perkátán köszönthettünk egy nagyon kedves és tehetsé-
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ges mûvészt Zsédát, aki hangjával és közvetlenségével elvará-
zsolta a közönséget, különösen a gyermekeket.

A nyár folyamán Orbán Brigitta és Pavlicsek Zsolt segítségével
iskolánkból tíz kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezõ diák
Franciaországban, a község testvértelepülésén, Saint Maximin
városában töltött el felejthetetlen napokat.

A felújítási munkálatok mellett pedagógiai szempontból sem
telt eddig a nyár eseménytelenül.
Köszönöm azoknak a munkatársaimnak, akik tevékeny részt
vállaltak e programokban, hogy a nyári szünet ellenére fontos-
nak tartották a perkátai gyermekekkel való foglalkozást!

Szilasy László ÁMK igazgató

Az Agárdi Pop Strand és Perkáta Nagyközség
Önkormányzata közötti szerzõdés értelmében

az elõzõ évekhez hasonlóan

AZ AGÁRDI POP STRAND
2010. ÉVI RENDEZVÉNYEIRE
a perkátai lakosok lakcímük igazolásával
(lakcímkártya, személyi igazolvány stb.)

50 %-os kedvezménnyel léphetnek be.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
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RÉGI TÖRTÉNET ... ARATÁSKOR
A nagy nyári viharok és a rekkenõ hõsé-
gek nem a mai kor sajátjai ám, elõdeink
életét is bõviben kísérték a kesze-kusza
idõjárás eme vaskos tréfái. A természettel
együtt élõ embernek magától értetõdõ
volt az ég önállósága, nem háborgott, nem
szentségelt, tudomásul vette helyét a te-
remtés rendjében és alkalmazkodott. El-
fogadta a megváltoztathatatlant és a jó-
zan paraszt bölcsességével vallotta: ahogy
lesz, úgy akarom…
Ezen szavakkal kezdte mondókáját apó,
aki lekocogtatta mívesen megfaragott pi-
pájából a hamut, majd rátömött egy friss
dohányra. Mire a körülötte ülõk legki-
sebbje odaugrott volna tüzet adni az öreg-
nek, az már nagyokat is szítt a felserkent
kis katlanból, és illatos fellegeket erege-
tett.
– Hát én csak aszondom – folytatta –, sem-
mi kín nincs ebben a mostani forróság-
ban, ’iszen csak elbújtok a hûvösbe vagy a
vízbe, aztán csak vége jön egyszer. Nem
így vót ám valamikor, amikor menni
köllött a dolog után, mert a dolog volt az
élet! A gabona pora meg a törek pora, ha
társult a bögõcs meg a szúnyog zargá-
lásával, az volt ám kapargató élmény!
–hunyorgott hamiskásan az ifjakra. Nem
is vetkõzõtt nagyapó a legnagyobb meleg-
ben sem ingujjnál alább, annyira meg-
szokta hogy a fehér gyolcs ing tisztán vi-
selve kényelmes a nyár heve ellen is, meg
valamelyest a por és bogár ellen is.
– Mondja már kend a történetét, ne var-
gabetûzzön ide-oda, mert elunják a gye-
rekek, azt’ beülnek számítózni a mese he-
lyett! – noszogatta nagyanyó a körülmé-
nyeskedõ öreget.
– Asszonyok! Mit tuttok tik a világ
dógairúl... – dohogta válaszul az öreg, már
csak megszokásból, de aztán csak bele-
kezdett.
– No hát, azon az egyszeri nyáron is úgy
sütött le ránk az Isten heve, hogy majd
megsültünk, mint péknél a friss cipók. De
nem is reméltük a hûset, mert az Élet egy
része még lábon állt, ippen aratás végiben
tartottunk. Mindenki, aki nem betegeske-
dett, az a határban serénykedett, még a
legöregebb szüléket is kihozták a terebé-
lyes fák alá, hogy ügyeljék az apróságokat.
Mert hát a fiatalasszonyok ügyes kezeire
is nagy szükség vót akkor is! Szekérre pa-
kolódtak hát hajnalban a népek, és usgyi a
búzaföldekre! Ez idõben gyakorvást jöt-
tek a házõrzõk is a kocsik körül, akik na-
gyon örültek a kényelmetlen otthoni rö-
vidpóráz helyetti hirtelen szabadságnak.
Jött a kutyatömegben a lompos, öreg ko-
mondor is, akit kopott, de vastag bundája
okán külön megviselt a meleg, de a hûség
mozgatta lábait. Alig várta hogy letele-
pedjék a gazda, rögtön elvonult hûsölni és
pihegni az árnyékba, csak ebéd tájékán
került elõ, amikor leesett neki is pár falat.
Mondták is a legények: – Ilyen vén jószág-
nak már nem sok haszna van!

Dologidõben az ember aztán csak egyfelé
figyelt: mennyen a munka böcsülettel!
Gyûltek is az asztagok, magasodtak a
búzakörösztök. Öröm volt szedni, kötöz-
ni, kévébe rakni az egészséges szárú, nagy
szemû termést, melyrõl látnivaló volt,
hogy harmadában aratva is igen bõséges
lesz az esztendõ. Tán még kalácsra is jut
majd a cséplés után Szent Istvánkor! –csi-
vitelték örömmel a fehérnépek, mikor
épp nem az ének zengett ajkaikról. Már a
férfiak is egyre gyakrabban meg-megáll-
tak a sós izzadást törölni homlokukról, hi-
szen lassan vége a nagy munkának, teli
lesz a kamra télire! Aztán egyszer csak az
égre tekintve felkiáltott valamelyikük: –
Amott ni, jön a fergeteg! Megálltak az
aratók egy pillanatra, és bõrükön érezték
a hirtelen megállt levegõ hamarost eljövõ
következményeit. Hát ez volt a nagy tik-
kadtság oka! – sóhajtottak, és szaporázni
kezdték. – Nehogy elvigye az ördög az
utóját! –bíztatták egymást.
De a kék-fekete vihar gyorsan közeledett,
ordas nagy felhõk nõttek és tolultak elõ az
ég titkos rekeszeibõl. Aztán megjött a szél
is, felkavarta a szántóföld porát, percek
alatt lehûlt a levegõ. Esõ pár cseppnyi hul-
lott még, amikor a villámlások és dörgé-
sek hada vette át az uralmat a vidék felett.
Kisvártatva egy különösen közli istennyi-
la cikázott le és vágott be a közelbe, a még
lábon álló táblába. A száraz búza rögvest
lángot fogott, és futótûzként terjeszke-
dett a vörös halál. Súgott-sercegett, és
szempillantás alatt vált hamuvá a szegény
ember jövõjének egy szeletkéje. Az élet-
erõs nõk és emberek gyors mozdulatok-
kal árkokat ástak, hogy legalább a már ké-
vébe szedett gabonát megmentsék. Ekkor
megnyílt az ég, leszakadtak a felhõk, és a
hatalmas esõfüggönyön keresztül alig lát-
szott a világ. Ami viszont fontosabb, hogy
a tragédia rémképét eloltotta a bõ víz, alig
pár zsáknyi kár esett be. Fertályóra múl-
tán híre sem volt már a viharnak. Kezdtek
elõkászálódni menedékeikbõl az embe-
rek, amikor éktelen óbégatás térítette
magához a népet. – Hol a Fercsike ? – si-
koltotta Juci néne, a Jóskáék öreganyja.
Összeszaladtak kicsinyek és nagyok, meg-

tudakolni hol lehet a kisded, aki még járni
sem tudott, hisz alig pár hónapos volt
még. Kiviláglott, hogy az eperfa alóli idill-
bõl a nagy felfordulásban szaladás közben
maradt el a csöppség menekítése. Az
édesanya jajveszékelve rohant a leégett
részhez, majd kezében egy összeégett ru-
hafoszlányt szorongatva eszelõsen mo-
tyogta: – Jaj, Istenem, elvette az én kicsi-
kémet! A falusiak lehajtott fejjel, kalap
levéve kezdték mormogni a Miatyánkot a
kis angyallá lett lelkéért. Az „ámen” után
az öregasszonyok hüppögõs zsoltározás-
ba fogtak, mely hangzavarra Pucok, az
öreg komondor is felemelte álmos fejét a
levágott búzakéve melletti csendes szun-
dikálásából. Aztán, ha már felébresztet-
ték, óvatosan elõódalgott az emberek kö-
zelébe megnézni a zavarodottság okát,
szájában a rongyokba csavart, édesen alvó
babával! Lett nagy örömkönny-folyás a
gyász helyett, hiszen amíg a felelõtlen fe-
hérnép a bõrét féltette, addig a lenézett
vén jószág kimenekítette a kicsit. Aztán
meg mindketten elszunnyadtak a nagy
ijedtségre. A család azt sem tudta kit ölel-
gessenek jobban: a kutyát vagy a kicsi fiút.
Elégedetten ráncigálták meg az öreg ko-
mondor füleit, amikor is elõlépett Rozi-
ka, a család legidõsebb gyereke, és a maga
hat éve rangidõsségével a kutya felé nyúj-
tott egy sült kakascomb-darabot, melyet
nagy gondosan az ebédbõl tett félre ma-
gának a délutáni ozsonnájához. A vén eb
pedig engedve a csábításnak, finoman le-
tette a földre az épp felébredõ kisbabát,
majd komótosan szájába véve a sültet, ki-
rályi fenségként elvonult elõbbi pihenõ-
helyére . Híre is ment az öreg komondor
hõstettének faluszerte! Nem volt olyan
porta, ahol ne kínálták volna meg ez-
zel-azzal a portyázó ebet. Élelmes köly-
kök kifigyelték a kutyát: amikor az már
betellett a finom falatokkal, akkor egy-
egy csonttal vagy mócsinggal meg-meg-
ajándékozza a kerítések mögött rabságra
ítélt ebtársait. De sok ember tanulhatna
ezektõl a jószágoktól! –zárta aznapi me-
séjét az egykori szemtanú...

Pavlicsek Zsolt
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KÍNA kincsei 22.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata – Történeti értékek, épített emlékek Kínában 4.

Nyári paloták Peking környékén
A nyári palota a császárok és udvartartá-
suk rezidenciájaként szolgált a holdújév-
tõl õszig. A pagodák, hidak, kertek, ud-
varházak, tavacskák kialakítása úgy tör-
tént, hogy a császár helyben élvezhesse
birodalma minden látványosságát, ter-
mészeti szépségét, sõt még európai stílu-
sú épületeket is emeltek a kert egyik ré-
szén. A páratlan építészeti remekeket a
császár régészeti, képzõmûvészeti,
könyvgyûjteménybeli darabjaival ren-
dezték be.
A Régi Nyári Palota és császári kert
(Yuan Ming Yuan) ma már csak romjai-
ban mutatja egykori pompáját. E kert a
klasszikus kínai kerttervezés csúcspont-
ját képviselte egészen 1860-ig, amikor a
külföldi megszálló csapatok kifosztották
és felgyújtották. Jelen állapota egy me-
mento az értelmetlen rombolás ellen,
ugyanakkor még így is érdekes látványos-
ság, mely hozzátartozik az ország múltjá-
hoz.

A Nyári Palotának (Yi He Yuan) neve-
zett új császári kertet mai formájában
CiXi (Ce-Hszi) özvegy császárné, Kína
utolsó igazi uralkodója építtette át
1888-ban, mely ezután nyári rezidenciá-
jául szolgált. Eredetileg a Tiszta Hullá-
mok kertje néven már régebb idõkben is
jelentõs császári pihenõhelynek számí-
tott, melyben az õsi kínai építészeti stílust
elevenítették fel. A Hosszú Élet dombja
és egy 2 négyzetkilométer nagyságú mes-
terséges tó köré építették fel a különféle
lakó- és kiszolgáló pagodákat, pavilono-
kat, szentélyeket, kerteket. A tóparton
díszeleg a világ leghosszabb kerti sétafo-

lyosója, az ún. Képes folyosó, mely 728
méter hosszúságban kínálja a több mint 8
ezer festményét, csendéletek és a híres
kínai elbeszélések, legendák illusztrációi-
val, majd a Kunminghu-tó szélén a fehér
márványból felépített lapátkerekes gõz-
hajónál ér véget. A tóra épült egy sziget is
(a Nanhudao), melyre 17 ívû gyönyörû
híd vezet.

Az UNESCO Világörökség listájára 1998-
ban került fel ez a gyönyörû kínai látnivaló.
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Tájékoztató Perkáta
kínai kapcsolatainak

2007-2010 közötti
erõsödésérõl, fejlõdésérõl

Perkátának 50 éve van kapcsolata Peking
Fengtai Kerületének Huaxiang nevû
nagyközségével. 1960-tól 2001-ig ez a tsz-
ek közötti konkrét kapcsolatot jelentette,
melyet 2001-ben emeltek, bõvítettek te-
lepülésszintûre az akkori polgármeste-
rek.

Kína világhatalom, ami vitathatatlan
tény. Perkáta számára nagy kiugrási lehe-
tõséget adhat a jó gazdasági, befektetési,
kulturális, oktatási együttmûködések be-
indulása és bõvülése. 2006-ig ennek ke-
vés jelét érzékelhették a perkátaiak, mi-
vel jellemzõen csak a „kínai tsz” munka-
társai és Perkáta vezetõi kerülhettek kö-
zelebbi kapcsolatba Kínával.

Somogyi Balázs polgármesterré választá-
sával, 2007-tõl indult el egy új szempontú
megközelítés, mely túllép a formális ba-
rátságon, és valódi tartalommal igyekszik
megtölteni ezt a testvértelepülési kapcso-
latot is. Elkezdõdtek a bizalomépítõ kap-
csolatfelvételek, találkozások és tárgya-
lások Huaxiang vezetõivel. Perkáta nagy-
község polgármestere a 2007. év elején a
kínai testvértelepülés ügyeinek gondozá-
sát, a kapcsolattartás ügyeit, a perkátai–
kínai gazdasági és kulturális kapcsolatok
fejlesztési tennivalóit Pavlicsek Zsoltra
bízta, aki azóta is végzi e feladatokat
(kapcsolatépítések, projektfejlesztések,
tárgyalások, programszervezések és le-
bonyolítások, rendszeres levelezés és
egyéb információcsere Huaxianggal, a
budapesti kínai nagykövetséggel, a pe-
kingi magyar nagykövetséggel, más kínai
és magyar szervezetekkel), mindezt ter-
mészetesen ingyenes segítségként. Az el-
múlt években rendszeressé vált az önkor-
mányzati szintû kapcsolattartás a buda-
pesti kínai nagykövetséggel, többször
vettünk részt a nagyköveti fogadásokon.
Perkátán járt 2007-ben az akkori kínai
nagykövet, Zhang Chunxiang úr. A jelen-
legi nagykövet asszony meghívása is fo-
lyamatban van. A pekingi magyar nagy-
követséggel is rendszeres munkakapcso-
latban vagyunk. 2007 májusában vendé-
gül fogadtuk Huaxiang delegációját Xiao
Wen Yan polgármester asszonnyal az
élen. Perkáta 2008 áprilisában küldött
egy 5 fõs delegációt Huaxiangba, melyen
elõkészítésre került több együttmûködé-
si lehetõség. 2009 nyarán egy komplex
gazdasági kapcsolatépítési tárgyalássoro-
zat részeként építettük tovább kapcsola-

tainkat Huaxianggal is. Ezek mellett több
Fengtai kerületi delegációt fogadtunk rö-
vid látogatás céljából Perkátán.

2007 tavaszán megszervezésre került a
Perkátai Kína Egyesület, ami jelenleg
Kína Klub formában mûködik, és fõként
a nyelvtanulásra, kultúraismeretre kon-
centrál. Célja a kínai testvértelepülési
kapcsolat civil segítése is, a perkátai em-
berek közelítése a kínai kultúrához, az
eddigi szûkkörû baráti kapcsolatok bõví-
tése. E kis csapat folyamatos támogató és
segítõ bázisa a nagyközségnek, a polgár-
mester úrnak Kína-ügyekben. A nyelvta-
nulók kis csapata már a második kurzust
végzi: az ÁMK ingyenesen adja a termet
a mûvelõdési házban, a tagok fizetik a
nyelvtanárt és a felmerülõ költségeiket.
Aktív tagjaink elkötelezett érdeklõdõk a
kínai nyelv és kultúra iránt. Az iskolában
beindult egy kínai tematikájú szakkör
2009 õszétõl, mely szintén folyamatosan,
tanévrõl tanévre mûködik pályázati lehe-
tõségeket is bevonva a fejlesztésekbe. El-
mondható tehát, hogy elindult a felnõt-
tek és az ifjúság eddiginél sokkal széle-
sebb körû érdeklõdése Kína iránt, mely
reményeink szerint tovább bõvül.

Több nyílt kultúraismereti foglalkozást,
programot tervezünk, melynek az idén 50
éves Huaxiang–Perkáta kapcsolat évfor-
dulója ad jó alapot. Elõkészítés és egyez-
tetés alatt állnak középtávú oktatási és
kulturális együttmûködéseink kínai bará-
tainkkal, melyek 2011-tõl ténylegesen be-
indulhatnak.

Ezzel párhuzamosan zajlanak több irá-
nyú és témájú gazdasági tárgyalásaink és
projekt-elõkészítéseink kínai befekte-
tõkkel, melyek a közeljövõben nagy áttö-
réssel kecsegtetnek. A kulturális és gaz-
dasági téren megvalósuló együttmûködé-
sek, beruházások, befektetések óriási,
pozitív hatást gyakorolhatnak Perkátára:
gondoljunk a cégeknek szükséges mun-
kaerõk helyi biztosítására és a kínai vál-
lalkozások tõkeerejére!

A Perkátai Kína Klub 2008-ban 30 ezer
Ft önkormányzati támogatást kapott,
melyet kulturális szakanyagok beszerzé-
sére fordított. 2009-re 20 ezer Ft-os tá-
mogatást szavazott meg részünkre az ille-
tékes bizottság, melyet még nem vettünk
fel.

Pavlicsek Zsolt

Egyház-hitélet
Dicsértessék

az Úr Jézus Krisztus!
Nyár vége, szabadságok és pihenések el-
múlta, õsz eleje, iskolakezdet táján az
alábbi egyházközségi eseményeket ajánl-
juk a tisztelt olvasók figyelmébe:

Augusztus 20-án templomunkban reggel
8 órai kezdettel ünnepeljük államalapító
Szent István királyunkat, és hálát adunk
Istennek az új kenyérért, melyet a szent-
mise végén megszegünk és kiosztjuk a
jelenlévõknek.

Augusztus 21-én délután 14 órától kezd-
jük a templomban és a templomkertben
az idei Egyházközségi Családi Karitász
Napunkat, melyen vallásos, kulturális,
családi programokkal várjuk a gyermeke-
ket, felnõtteket egyaránt!

Szeptember 4-én, szombaton délután a
templomkertben jubileumi ünnepi kultu-
rális mûsorokkal és szabadtéri szentmisé-
vel kezdõdik templomunk idei búcsúja. A
Kisboldogasszony-napi ünnepi búcsúi
szentmise pedig vasárnap 8 órakor kerül
megtartásra.

A szeptemberi iskolakezdéssel együtt
újra kezdõdnek a tanórákhoz kapcsolódó
hittan órák is, melyeket az eddigi évekhez
hasonlóan szervezünk meg óvodások, is-
kolások, középiskolások számára egy-
aránt. Igény esetén felnõtteknek külön
csoportot is indítunk hitismereti alapok
és továbbképzõ szinteken egyaránt. Vár-
juk az érdeklõdõk jelentkezését!

Kiemelten hirdetjük, hogy szeptember-
ben indítjuk a legközelebbi (2012-ben
esedékes) bérmálásra való felkészítõnket
iskolásoknak és felnõtteknek egyaránt. A
két év kötelezõ hittantanulási felkészülés
nélkül nem lehetséges a bérmálás szent-
ségéhez járulni, ezért hirdetjük most még
megfelelõ idõben. Követelményei: vasár-
napi szentmise látogatás és jelenlegi leg-
alább 6. osztályos vagy idõsebb életkor.
Jelentkezés a plébános atyánál és Pavli-
csek Zsolt felkészítõ hitoktatónál.

Fohász Kaszap István
boldoggá avatásáért

Kérünk jóságos Jézusunk, dicsõítsd meg
fiadat, Kaszap Istvánt, akit szereteteddel
szolgálatodra választottál és szenvedése-
idben részesítve magadhoz vontál. A tisz-
ta ártatlanság, a hõsi szeretet és a mind-
halálig való hûség ragyogó példájaként,
add meg, hogy a Te szentséges Szíved ifjú
magyar szentjeként mihamarabb oltára-
inkon tisztelhessük, a teljes Szenthárom-
ság dicsõségére! Ámen.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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Lovas hírek
Július hónapban tovább folytattuk a versenyzést díjugratásban,
fogathajtásban, és gyermek ügyességi versenyeken. Voltak ver-
senyek, melyek jobban, voltak melyek kevésbé sikerültek, volt
olyan nap, amikor a ló, volt, amikor a lovas kelt bal lábbal. Azért
ebben a hónapban is sikerült dobogós helyezéseket elérnünk,
mind a három szakágban.

Július 4. – Pécsely, Klára-puszta: díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Hermina, B/1a kezdõ lovas „100 cm-es” kategó-
ria (15 induló): hibátlan, 6.5 stíluspont, 14. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1c nyitott „100 cm-es” kategória
(23 induló): hibátlan, 57.11 mp., 5. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/1c „100cm-es” kategória (23 in-
duló): hibátlan, 68.1 mp., 15. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110 cm-es” kategória (32 in-
duló): 4 hibapont, 21. hely.
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/3 „120 cm-es” kategória (13 in-
duló): 4 hibapont, 12. hely.

Július 4. – Ráckeve: gyermek ügyességi verseny
Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi stílus kategória 11
éves korig (9 induló): hibátlan, 7.3 stíluspont, 1. hely.
Kukucska Fanni - Frida, kezdõ ügyességi nyílt kategória 11 éves
korig (10 induló): hibátlan, 5. hely. Ezzel 6 minõsítõ pontot
szerzett. Foltos Mátyással 8 hibapont, 10. hely.
Horváth Fanni – Bokréta, könnyû ügyességi stílus kategória
13-18 éves korig (9 induló): hibátlan, 6.8 stíluspont, 2. hely.
Kun Virág – Foltos Mátyás, könnyû ügyességi stílus kategória
13-18 éves korig (9 induló): 1 verõhiba, 7.2 stíluspont, 3. hely.
Horváth Fanni – Bokréta, könnyû ügyességi nyílt kategória
13-18 éves korig (27 induló): 8 hibapont, 22. hely.
Kun Virág – Foltos Mátyás, könnyû ügyességi kategória 13-18
éves korig (27 induló): hibátlan, 8. hely. Ezzel 24 minõsítõ pon-
tot szerzett.

Július 9-10-11. – Zomba: fogathajtó-verseny
Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád – Pluto Füles–Szenyor–Bo-
nifác (36 induló): díjhajtás 10. hely, maraton 35. hely (ebben a
számban sajnos a fogat az utolsó elõtti akadálynál felborult, ez
sok büntetõ pontot eredményezett, pedig dobogós helyre áll-
hattak volna, ha nincs ez a fordulat), akadályhajtás 20. hely. A 3
nap összesített eredménye alapján a 34. helyen végeztek.

Július 11. – Sárosd: díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Hermina, C/1 kezdõ lovas „100 cm-es” kategó-
ria (5 induló): hibátlan, 2. hely.
Tokodi Nikolett – Fickó, C/1 nyitott „100 cm-es” kategória (12
induló): 4 hibapont, 7. hely.
Rosta Renáta – Hermina, C/1 nyitott „100 cm-es” kategória (12
induló): 8 hibapont, 11. hely.

Július 17. – Domaszék: díjugrató-verseny

Gubicza Anett – A La Pouty, B/1c „100 cm-es” kategória (37 in-
duló): hibátlan, 5. hely. Ezzel 27 minõsítõ pontot szerzett.

Gubicza Anett – A La Pouty, Aranyos-kupa felnõtt „110 cm-es”
kategória (9 induló): alappálya hibátlan, összevetés 8 hibapont,
4. hely. Ezzel 3 Aranyos-kupa pontot szerzett.

Gubicza Anett – Fakos Viki, B/2 „110 cm-es” kategória (27 in-
duló): alappálya hibátlan, összevetés 4 hibapont, 11. hely.

Július 17. – Simonpuszta: díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100 cm-es” kategória (43 indu-
ló): hibátlan, 2. hely. Ezzel 39 minõsítõ pontot szerzett.

Rosta Renáta – Hermina, B/2 ifi „110 cm-es” kategória (16 in-
duló): 4 hibapont, 6.6 stíluspont, 11. hely.

Július 23-24-25. – Gerjen: fogathajtó-verseny

Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád – Pluto Füles–Szenyor–Bo-
nifác (20 induló): díjhajtás 3. hely, maraton 4. hely, akadályhaj-
tás 13. hely. A 3 nap összesített eredménye alapján a 3. helyen
végeztek. Ezzel 8 minõsítõ pontot, és 40 OB pontot szereztek.

Július 24 – Székesfehérvár, Kunos Lovarda:
díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100 cm-es” kategória (27 indu-
ló): elsõ fázis hibátlan, második fázis 12 hibapont, 17. hely.

Rosta Renáta – Hermina, B/2 ifi „110 cm-es” kategória (23 in-
duló): 8 hibapont, 7.1 stíluspont, 19. hely.

Gubicza Anett – Fakos Viki, B/2 nyitott „110 cm-es” kategória
(15 induló): 4 hibapont, 8. hely.

Gubicza Anett – Fakos Viki, B/3 „120 cm-es” kategória (12 in-
duló): 4 hibapont, 7. hely.

Július 31 – Ócsa: díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100 cm-es” kategória (47 indu-
ló): hibátlan, 7. hely. Ezzel 27 minõsítõ pontot szerzett.

Gubicza Anett – A La Pouty, B/1c „100 cm-es” kategória (47 in-
duló): 4 hibapont, 33. hely.

Rosta Renáta – Hermina, B/2 ifi „110 cm-es” kategória (6 indu-
ló): hibátlan, 7.1 stíluspont, 1. hely. Ezzel 48 minõsítõ pontot
szerzett.

Gubicza Anett – A La Pouty, Aranyos-kupa „110 cm-es” kate-
gória (16 induló): alappálya hibátlan, 6. hely. Ezzel 1 Ara-
nyos-kupa pontot szerzett.

Orbán Brigitta

Rosta Renáta
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PERKÁTAI HÍREK — Lapalapító: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Gál Rita Telefon: 06
(70) 3684 130. E-mail: perkataihirek@index.hu Az anyagok leadási határideje minden hónap utolsó napja. Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapki-
adó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
19 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

Korrepetálást vállalok
(4-8. osztályos tanulónak)

matematikából, magyar nyelv
és irodalomból, történelembõl

1000 Ft/óra

Tel.: 06-30-3751-281

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).

Perkátán a megrendelõ lakásán
elõzetes egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.

Kérem ügyfeleimet, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdo-
ni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon nálam
rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulaj-
doni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be
a fenti telefonszámon.

Kérem egyben ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mûszaki megosztá-
sát, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kiala-
kítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan
nyilvántartási térképen való feltüntetését szintén nálam szíves-
kedjenek megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél segítséget
tudjak nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd
06 30 639 2893

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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