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Pavlicsek Zsolt:

Õszi búcsúzás

ÁTADTUK A FELÚJÍTOTT
ORVOSI RENDELÕT
A Fejlõdõ Perkáta program keretében 2009. október 19-én 10 órakor kezdõdött az orvosi rendelõ átadási ünnepsége, amellyel sikerrel zárult Perkáta
elsõ Európai Uniós pályázata. Tavaly beadott pályázaton Perkáta Nagyközség Önkormányzata megpályázta az orvosi rendelõ felújítását, és idén júniusban történt meg a támogatási szerzõdés aláírása, majd nyáron a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezõ kiválasztása. Rövid idõ, 5 hét
alatt történt meg a kivitelezés, mely után a kényszerû kastélybeli társbérlet
után november elejétõl már a felújított rendelõ szolgálhatja Perkáta lakosságát. Mindenképpen szükség volt a rendelõ komplex felújítására, amely így
már XXI. századi élhetõ települési színvonalat képvisel. Nemcsak megfelel
a lakossági igényeknek, hanem a betegjogi és akadálymentesítési követelményeknek. Sajnos a védõnõi szolgálat helyiségét nem támogatta a pályázat.

Évtizedek szertefoszló ékessége
Rútul rontott, hamar elmúlt lelki béke
Gyászul gyújtott gyertyamécses sercegése
Krizantémos-õszirózsás csendessége
Utak magánya ha értetlenségbe fut
Elsöpör mindent gyorsan, láthatatlanul.
Mint egy félbe vágott édes alma magja,
Jövõ-hitünk hullhat apró darabokra.
Gyümölcsöt ha kicsavarnak a kezekbõl,
Szenvedésben átélt órák lassan pergõk.
Néma ajkak, s a szemekbõl szivárgó könny:
Nem magad sajnálod, de bántana a csönd.
Szétszakított élet-sorsok meredélye,
Ártatlanok önzõn eltûnõ kedélye…
Fájdalmas kérdésként már rád tekerednek:
Erre érett, érzõ ember vetemedhet ?
Vigaszt nem nyújtanak nyugtalan éjszakák,
Arcodon már mélyülnek a gond-barázdák.
Nesztelen csillagoknál felbukkanó fény,
Örökké látjuk – ha elfogyott a remény…
Fiatalon-hevesen széttört korlátok,
Ne boruljon egyszer esztelenül rátok…
Tanuljatok belõle: adjatok esélyt!
Nem vezet sehová, ha szíved kõkemény.

A tavalyi évben megnyert 12.632.889 megnyert pályázati forrás mellé az önkormányzat – jelentõs önrészt vállalva, illetve a tavalyi év óta a kormány által megnövelt áfa miatt – közel 6 és fél millió forintot tett hozzá, így kb. 19
millió forintos beruházással újult meg az orvosi rendelõ, amit köszönünk
Perkáta minden polgárának.
Köszönjük a kapcsolódó hatóságoknak, a dunaújvárosi ÁNTSZ-nek, és az
építési hatóságoknak. A perkátai egészségügyi dolgozóknak, a háziorvosainknak, dr. Szûcs Mihálynak és dr. Kormos Zoltánnak, a védõnõknek,
Ságiné Völgyes Máriának és Bogóné Plasek Krisztinának, valamint a rendelõ gazdasszonyának, Locz Zoltánnénak. A polgármesteri hivatal munkatársainak, dr. Lakos László jegyzõnek, Hidegkúti Gáborné gazdálkodási vezetõnek, Óváriné Oravecz Erika mûszaki ügyintézõnek, az ÁMK-nak, amely
helyt adott a Kastélyban az ideiglenes rendelõknek, a pályázati szerveknek,
akik nevében Kajdi Ákos a VÁTI Nonprofit Kft. Fejér megyei irodavezetõje
vett részt a szalagátvágáson. Külön köszönjük a pályázatíróknak Kiss Bernadett szakértõnek és Vizi Melindának, aki a Perkátán kívül is egyre jobban
elismert Projektiroda vezetõ munkatársa.
Somogyi Balázs
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Beszámoló a 2009. november 28-i
nyílt képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. november 28-i képviselõ-testületi ülésén 12 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László, Bogóné Plasek Krisztina, Horváth Judit, Lehóczki Ádám, Mosonyi György,
Pavlicsek Nándor, Bogó Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál képviselõ-testületi tagok) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül eredménytelennek nyilvánította a Perkáta Nagyközség Rózsa F. utca és
Bocskai – Deák utcák – Virág köz útburkolat felújítási munkáira kiírt közbeszerzési kiírást, mert nem áll rendelkezésre megfelelõ forrás a megvalósításához.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola felújítási és akadálymentesítési munkáira vonatkozóan a Baurex-T Kft. 13 195 550 Ft összegû árajánlatát. A képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos vállalkozási
szerzõdés megkötésére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola felújítási és akadálymentesítési munkáinak megvalósításához biztosította a 688 050 Ft többletforrást, melyet a 2009. évi költségvetés céltartalékok kötvénykibocsátásból származó nettó hozam terhére finanszíroz.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül érvényesnek nyilvánította a Baurex-T Kft. 13 020 700 Ft összegû pályázatát a Szivárvány Óvoda felújítási és akadálymentesítési munkáira vonatkozóan.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
Szivárvány Óvoda felújítási és akadálymentesítési munkáira vonatkozóan a Baurex-T Kft. 13 020 700 Ft összegû árajánlatát. A
képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert
a kivitelezéssel kapcsolatos vállalkozási szerzõdés megkötésére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül biztosította a Szivárvány Óvoda felújítási és akadálymentesítési munkáinak megvalósításához az 1 458 200 Ft többletforrást, melyet a
2009. évi költségvetés céltartalékok kötvénykibocsátásból származó nettó hozam terhére finanszíroz.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 5/2008.
(V. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítását. A módosító rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot, mely szerint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 115/2009. (IX. 3.)
számú önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyetértett
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának X. sz. módosításával, azt a határozat melléklete szerinti formában elfogadta. A módosítással egyidejûleg a Társulási
Megállapodás IX. sz. módosításának elfogadásáról szóló határozatot visszavonta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta
a fenntartásában mûködõ Perkáta-Nagykarácsony Általános
Mûvelõdési Központ 19/2009. (III. 25.) számú határozatával elfogadott Alapító Okirat módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot, mely szerint a képviselõ-testület tudomásul vette Basticz Józsefné Perkáta Közalapítvány kuratóriumi
elnökének lakcímváltozását és e szerint az alapító okiratot módosította.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 12
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat tulajdonában lévõ „Csirói” szõlõhegyi földeket eladta
Tercsák Lajos részére 10 000 Ft/AK értékben, 725 800 Ft vételáron.

Az elsõ áldozat
Sajnálatos esemény történt iskolánkban. 2009. november 3-án,
valószínûleg az esti órákban, felelõtlen, Perkátát és az itt élõ
embereket, felnõttet, gyermeket egyáltalán nem tisztelõ, ismeretlen, vagy ismeretlenek a most beszerelt vadonatúj ablakok
közül egyet betörtek. Nem lopni akartak, hanem rombolni. Az
emeleti osztályterem egyik ablakát kõvel bedobták, s ezzel nem
kevés anyagi kárt okoztak.
Természetesen a felelõsséget semmilyen módon sem vállalják,
gyáván meghúzódnak az ismeretlenség homályában. Az ablakok cseréjére többek között azért került sor, hogy az itt tanuló
több mint, háromszáz gyermek számára növeljük a biztonságérzetet. Ezzel a tettel a település valamennyi lakosának tulajdonát rongálták meg, becsületébe gázoltak bele. Kérem azokat,
akik tudnak a tettes, vagy a tettesek személyérõl, saját magunk
védelme érdekében szóljanak akár az iskola bármely dolgozójá-

nak, vagy a körzeti megbízottnak. Ne engedjük saját vagyonunkat, különös tekintettel a közoktatási intézményeinkre, felelõtlen semmirekellõk tönkretegyék!
Szilasy László igazgató
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Perkáta képviselete
Településünk érdekeinek képviseletére tettük le az esküt mint
Perkáta képviselõ-testülete, és személyesen jómagam is mint
polgármester. 2006-tól, de még hangsúlyosabban a tiszta viszonyokat teremtõ és ezáltal Perkátát fejlõdõ pályára tevõ 2007-es
idõközi választástól Perkáta képviselete sokkal markánsabb
lett. A cél minden esetben az, hogy Perkáta térségbeli területi,
lakosságszám aránybeli szerepéhez méltó szerepet töltsön be.
Ez vonatkozik a megyei, kistérségi szerepre csakúgy, mint a pályázati eredményekre. Perkáta polgármesterét – nem a személy, hanem a tisztség fontos – a kistérség elnökhelyettesévé
választották, illetve a Fejér Megyei Közgyûlés külsõs tagjává. A
határozott, karakán kiállás minden esetben Perkáta érdekeinek képviseletében történik, aminek eredményei több éves viszonylatban már láthatóak is. A fanyalgók által említett konfliktusok oka pedig az, hogy 2006-ig Perkáta vezetése kistérségi
kérdésekben is nagyon simulékony volt, és nem Perkáta érdekeit képviselte.
Pályázati körökben is egyre inkább pozitív példaként említik
Perkátát, a nehéz ellenszélben, az átpolitizált pályázati rendszerben elért szép számú elnyert pályázat miatt. Ez több oknak
is köszönhetõ, egyrészt beigazolódott, hogy a 2007-ben alapított projektiroda sikeres húzás volt, hiszen számos pályázatot
nyert már, és az elmúlt 3 évben ráfordított összeg költség kevesebb, mint egy elnyert közepes összegû pályázati forrás. Másrészt köszönhetõek a pályázati eredmények a kötvénykibocsátásból származó biztos anyagi háttérnek, ami által Perkáta magabiztosan indulhat szinte mindegyik pályázati kiíráson, ez is
csak kevés településrõl mondható el. Harmadrészt pedig a bátor, agilis pályázati szakembereinknek, a projektiroda munkatársainak, minden intézményekbeli és civil szervezeti segítõiknek tudhatóak a pályázati eredmények.
Perkáta érdekeit még magasabb szinten is meg kell jeleníteni,
ezért két, Perkáta életében jelentõs és pályázati kiírásokon, ritka felújítási igényt terjesztettem a Magyar Köztársaság Országgyûlése elé a 2010. évi költségvetéshez módosító indítványként.
Az indítványt dr. Dorkota Lajos, a Fejér megyei területi listáról
mandátumot nyert képviselõ terjesztette be 2009. október 9-én.
Sokakban kérdés merülhet fel, hogy miért nem a választókerület megválasztott képviselõje, Ecsõdi László tette meg ezt? A
válasz ki fog derülni a következõ sorokból. Az egyik javaslat a
Perkáta Nagyközség vízelvezetõ rendszerének teljes felújítása
600 millió forint értékben, a másik pedig a DK Fejér megye
egyik legjelentõsebb országos mûemlékének, a perkátai
Gyõry-kastélynak a felújítása 800 millió forint értékben. Mindkettõ felújítás Perkáta jelentõs érdeke, amit a település önállóan nem tud megtenni, a kastély felújítása pedig Perkáta nagy
kulturális és idegenforgalmi lehetõsége, ami a környék turizmusára is nagy hatással lenne.
Az árokrendszer felújításáról T/10554/1300 iratszámmal 2009.
11. 03-án 11 óra 56 perc 14 másodperckor volt a szavazás, amely
171 igen és 199 ellenében lett leszavazva. Igent nyomott az
összes Fideszes és KDNP-s képviselõ és a független képviselõk

többsége. Rajtuk kívül parlamenti többséget képviselõ és kormányzó több mint 190 MSZP-s képviselõbõl csak kettõ, dr. Kálmán András és Ecsõdi László szavazott igennel. Kérdések:
Ecsõdi képviselõ úr frakciója miért nem támogatta a minden
perkátai polgár érdekét? Miért csak kiszavazott a frakciójából,
miért nem gyõzte meg a saját frakcióját választókerülete egyik
legnagyobb lakosságú települése érdekében, ahová ráadásul
kevés eredményt tudott hozni több mint 15 éves képviselõsége
alatt? Miért lehet az, hogy mivel elmulasztotta meggyõzni frakcióját, így leszavazott javaslat maradtunk? Csak ugyanannyira
fontos képviselõ úrnak Perkáta mint mondjuk a javaslatot megszavazó Rogán Antal V. kerületi polgármesternek, vagy jobboldali pártoktól nagyon távol álló független Herényi Károlynak?

A Gyõry-kastély felújításáról szóló javaslat T/10554/1302 számmal lett iktatva, és a szavazása 2009. 11. 03-án 12 óra 44 perc 23
másodperckor történt meg, 161 igent kapott a 202 nem ellenében, ami szintén leszavazást eredményezett. Szintén igennel
szavaztak a Fideszes és KDNP-s képviselõk, illetve a függetlenek nagy része. Az MSZP frakcióból viszont senki, még Ecsõdi
képviselõ úr is NEMmel szavazott választókerülete egyik legjelentõsebb mûemléke felújítására. Az elõzõ bekezdéshez képest
még súlyosabb az eset: Ecsõdi képviselõ úrnál fontosabbnak értékelte a javaslatot és igennel szavazott például a Perkátáért
nem felelõs Balogh József kunszentmiklósi vagy dr. Hoppál Péter pécsi képviselõ, csakúgy mint Bencsik János tatabányai polgármester vagy a független volt miniszter Gyenesei István? Biztos Önöknek is van errõl véleményük.
Azt látnunk kell, hogy többszázmilliós források Perkátára hozásához parlamenti lobbi szükséges, vagy a kormánynak a támogatása. Perkátát az elmúlt másfél évtizedben, Ecsõdi úr képviselõi ideje alatt két jelentõs beruházás érintette. A múlt évezred végén Szabadegyháza gesztorsága alatt megnyert csatornaépítési támogatás, aminek pénzügyi támogatását, az akkor kormányzó polgári kormány tette meg. A másik nagy beruházás a
62-es perkátai elkerülõje lett volna, amelybõl még mindig nem
látunk semmit. És most jött ez a két szavazás, amelyben megköszönhetjük a lobbierõt és a szavazást Ecsõdi képviselõ úrnak,
remélem Önök is megköszönik neki.
Két választ megkaphattak: hogy miért Dorkota megyei listás
képviselõ terjesztette be a javaslatokat. Ecsõdi úrnak pedig lehet, hogy vannak kedvenc települései, de Perkáta biztos nem az,
hiszen sem 2006 óta, sem 1994 és 2006 között nem történt jelentõs, csak Perkátát érintõ beruházás. A második válasz pedig,
hogy Perkátának szüksége van olyan országgyûlési képviselõre,
aki kiáll a perkátai polgárokért is.
Ecsõdi képviselõ úrnak nemcsak lehetõsége van, hanem kérjük
is, hogy a perkátai újság hasábjain tájékoztassa a perkátai polgárokat a település életét jelentõsen befolyásoló javaslatok leszavazásáról.
Somogyi Balázs
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Köszönetnyilvánítás
Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében köszönjük Kiss Ferencnének az elmúlt két évben a Perkátai Hírek felelõs szerkesztõjeként végzett munkáját. További
sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Somogyi Balázs

VÉRADÁS
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Hasznos tanácsok
influenzavírus ellen
Az influenzavírus az orrüregen és a száj-, garatüregen keresztül képes fertõzni. Az majdnem lehetetlen, hogy egy nagy járvány esetén elkerüljük a H1N1 vírussal való találkozást, dacára minden elõvigyázatosságunknak. Ám nem a vírussal való
puszta találkozás, vagyis a megfertõzõdés okozza a nagyobb
problémát, hanem az, ha a vírus képes el is szaporodni a szervezetünkben.
Néhány nagyon egyszerû dolog segíthet megelõzni a fertõzõdést (vagy legalább lecsökkenteni annak mértékét), illetve a
mégiscsak elkapott vírus elszaporodását a szervezetben. Ezen
hasznos fogásokat sajnos a hivatalos szervek sem hangsúlyozzák eléggé.

2009. november 26-án 13–17 óráig várjuk
a véradókat az orvosi rendelõbe.

A „Régi ízek” receptjeibõl
Kapros-túrós lepény

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 3 dkg cukor, 1 tojás, 5 dkg zsír, 1 dl
tej, 1 dkg élesztõ, só.
Töltelékhez: 40 dkg túró, 3 evõkanál cukor, 2 tojás, 1 evõkanál búzadara, 1 evõkanál apróra vágott kapor.
A tésztát megkelesztjük. A töltelékhez a túrót összekeverjük
a tojások sárgájával, a cukorral, búzadarával és a kaporral,
végül hozzáadjuk a tojások felvert habját. A kivajazott tepsibe simítjuk a tésztát, s rátesszük a tölteléket. Megsütjük.
Cukros tejföllel tálaljuk.
Köszönjük a receptet Végh Józsefnének.
Jó étvágyat!

1. Gyakori kézmosás (ezt a tanácsot azért gyakorta hallani).
2. „El a kezekkel a szádtól!” módszer. Próbáld meg megállni,
hogy nem nyúlsz az arcodhoz és fõleg a szádhoz a kezeddel,
csakis alapos kézmosás után. (Bizonyított, hogy sok légúti betegséget okozó vírus nem közvetlen cseppfertõzéssel terjed emberrõl emberre, hanem úgy, hogy a vírussal fertõzõdött tárgyakat megfogod és utána a kezedrõl a vírust szépen lenyalod. A
szájvédõ maszk azért is hasznos, mert ezt is megakadályozza.)
3. Gargarizálj naponta kétszer meleg, sós vízzel (vagy hydrogen-peroxidos vízzel, ha nem bízol a sóban.) A H1N1 vírusnak ugyanis a fertõzést követõen 2-3 napra van szüksége ahhoz,
hogy a száj és/vagy orrüregben elszaporodjon és kialakítsa a tüneteket. Egy egyszerû gargarizálással nagyban csökkenthetõ a
vírusok szaporodása, illetve mennyisége. Ne becsüld le ezt az
egyszerû, olcsó és hatásos megelõzõ módszert.
4. Hasonlóan az elõzõekhez, az orrüregeidet is tisztítsd ki legalább naponta egyszer meleg, sós vízzel. Van, aki óvatosan vizet
szippant fel az orrába, és úgy öblíti ki azt, ami nagyon jó tisztító
módszer, de erre nem mindenki képes. Arra viszont igen, hogy
egy meleg sós vízbe mártott fültisztító pálcával naponta végigtörölje belülrõl az orrát. Nagyon jó módszer a vírusok számának lecsökkentésére.
5. Erõsítsd az immunrendszeredet magas C-vitamin tartalmú
zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával! Ha a vitaminszükségletedet tablettákkal fedezed, figyelj arra, hogy azok cinket is
tartalmazzanak, mivel a cink elõsegíti a C-vitamin felszívódását.
6. Igyál olyan sok meleg folyadékot (tea, gyenge kávé, kakaó
stb.) amennyit csak lehet! A meleg folyadékok fogyasztása hasonló hatású, mint a gargarizálás, csak az ellenkezõ irányban.
Lemossák a szaporodó vírusokat a torokból a gyomorba, ahol
azok nem tudnak tovább szaporodni, és ártalmatlanná válnak.
Forrás: internet.

2009. november PERKÁTAI HÍREK

KÖZÖSSÉG

5

Eltelt harminc év…
Egy szép októberi napon osztálytalálkozóra gyûlt össze az
1979-ben végzett 8.a osztály. Néhány helybéli osztálytársunkkal
elhatároztuk, hogy összehívjuk a régen nem látott társakat, akik
távolabb kerültek szûkebb pátriájuktól: Perkátától.
Szeptember közepén megkezdtük a szervezést, amely nagy izgalommal töltött el bennünket. A végeredmény kitûnõen sikerült. Szinte mindenki megérkezett a kastély elé, ahol örömmel
borultunk egymás nyakába volt osztályfõnökünk, Peseiné Piroska néni nagy örömére.

Figyelem!
Jótékonysági adventi vásárt
szervezünk a kastély elõtt
2009. december 12-én
a helyi civil szervezetek
részvételével.
Fellépnek a besnyõi csengettyûsök.
Kérjük, látogassanak el Önök is rendezvényünkre!
„Perkátáért” Közalapítvány

Az iskolában megtartott meghitt osztályfõnöki óra után átvonultunk az iskola ebédlõjébe, ahol pezsgõvel koccintottunk egymás egészségére, majd elfogyasztottuk a szakácsnõk finom vacsoráját.
Halk zeneszó mellett sokat nosztalgiáztunk. A finom házi borok és jóféle pálinkák hatására táncra perdültünk, és igen jól
éreztük magunkat.
A jó hangulatú, vidám találkozónak a hajnal vetett véget.
Hamarosan újra találkozunk!

AJÁNDÉK
CIPÕSDOBOZBAN
Az elõzõ évekhez hasonlóan
idén is szeretnénk sok gyermeknek örömet szerezni.
Ezért a Perkátáért Közalapítvány által szervezett KARÁCSONYI VÁSÁRHOZ csatlakozva fogjuk megajándékozni az ünneplõ gyermekeket. A
felajánlásokat változatlanul a
védõnõi tanácsadóba várjuk.
Azoktól, akik megunt játékokat, kinõtt, de még használható
ruhákat szeretnének eljuttatni a rászorulóknak.
A rendezvény december 12-én lesz a kastély udvarán, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Védõnõk
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Perkáta–Nagykarácsony Általános
Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási intézményegység
1956. október 23.
Sinka István: Üdv néked ifjúság
Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép!
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja?

Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu

Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu

S mely nép beszélt így önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben

1956. november 4-ig megmozdult az
egész ország. Idõs-fiatal a hazát védte, de
közben Európát védte. November 4-re a
túlerõ gyõzött, az orosz tankok nyomán
„piroslott a vér a pesti utcán” Gyõzött a
zsarnokság.
De mégsem a gyõztesek írták a történelmet. Obersovszky Gyula közvetlenül a
halálos ítélete után írta a következõ
verset:

A siralomházból 1957-58
Obersovszky Gyula falra karcolt
börtönversei
Én meghalok, de mi mégis élünk,
fáklyaként az éjszakában égünk.

vérrel és vassal tanítja zsarnokát.
Hitemet a föld sava se marja,
hitemet a sarjadó fû vallja

Telefon:
25/522-350

Virágot is növel majd a kedvem,
szellõ szórja szirmait felettem

Megemlékezések,
ünneplések októberben

És mert dalom bennszorult szívemben,
daloljatok emberek helyettem.

1848. október 6., Arad

(Közvetlenül a halálos ítélet után)

A nemzet vértanúi: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss
Ernõ, Knézich Károly, Lahner György,
Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg
Károly, Nagysándor József, Pöltenberg
Ernõ, Schweidel József, Török Ignác és
Vécsey Károly.
Tizenhárom tisztességes becsületes embert, tizenhárom hazaszeretõ katonát végeztek ki Aradon 1848. október 6-án. A
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási intézményegység valamennyi osztálya a hagyományoknak megfelelõen méltósággal emlékezett meg az aradi vértanúkról.

1956. október 23-án Magyarország több
tekintetben is történelmet formáló tettet
hajtott végre.
Elsõként szálltunk szembe a kommunista
diktatúrával.
Elsõként nyilvánítottuk ki, hogy a második világháborús szerzõdések feláldozták
a politika érdekében Európa felét. Ezzel
napjainkig kiható hátrányba kényszerítették a kelet-európai országokat.
Elsõként mutattuk meg, hogy az országok embereket, családokat, férfiakat, nõket, gyerekeket jelentenek, akiknek az
élete elviselhetetlen szintre süllyedt.
Éhezés, megaláztatás és félelem jutott
osztályrészül több tízmillió embernek.
S elsõként mutattuk meg Európának,
hogy van kiút. Becsülettel, tisztességgel,
önfeláldozással meg lehet változtatni a
megváltoztathatatlannak tûnõt is.
1956. október 23-án a pesti utcákra kivonultak a fiatalok, fõiskolások, egyetemisták, és nagyon egyszerûen mondták ki:
elég volt a hazugságból!
Október 23-a délutánján a munkájukból
hazatérõ munkások csatlakoztak a pesti
fiatalokhoz, s ahogy a történelemkönyvek írják: „kitört” az 56-os forradalom.

A vesztes forradalom 1990-ben KeletEurópában gyõzelmet aratott. Nem volt
hiábavaló az áldozat, az önfeláldozás.
Ma Magyarországon több ezer iskolában
emlékeztek meg ünnepi mûsorral 1956.
október 23-a hõseire. Obersovszky Gyula
soraival élve „daloltunk helyette”
Ezt tettük mi is. Emlékeztünk együtt
azokra, kiknek köszönhetjük, hogy Magyarország szabad, független állam.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási intézményegység ünnepi mûsora felidézte a forradalom eseményeit, szereplõit. Lehetõséget adott valamennyi nézõ számára, hogy
megértse és átérezze a forradalom történelmi jelentõségét.
Köszönöm a szereplõ diákoknak, Irénke
néninek és Zsolti bácsinak az áldozatos
munkát, hogy méltóképpen emlékezhettünk a magyar történelem e jelentõs eseményére, az 1956-os forradalomra. S köszönöm mindazoknak, akik 2009. október 23-án Perkátán, a Faluházban délelõtt 10 órakor megtisztelték jelenlétükkel az iskolás gyermekek és pedagógusaik
által bemutatott községi rendezvényt.
Szilasy László igazgató
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Októberben történt
Az októberi hónap a megemlékezés és az ünnepi mûsor mellett
számtalan rendezvényt, eseményt hozott iskolánk életében. A
hónap elején kisállat-találkozó, kutyatalálkozó, a hónap közepén mesemondóverseny várta a gyerekeket. Október 8-án kilenc osztálynak (3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.b, 7.a, 7.b, 8.b, spec. tag.) sikerült a Kul-TÚRA élménypályázat segítségével tematikus kiránduláson részt vennie Dunaföldváron, Százhalombattán.
Október 5-tõl elindult a gyógytorna és a logopédiai foglalkozás
az óvodában és az iskolában is. Október 5-én fogadóóra segítette a szülõket a tájékozódásban.
Október 9-én sportnappal segítettük elõ tanulóink állóképességének javítását.
Október 20-tól folyamatosan zajlik az iskola épületének ablakcseréje. Az ablakok cseréjét az önkormányzat önerõbõl végzi
közel 10 millió forintos kerettel. Reményeim szerint energiamegtakarítást eredményez a befektetés. Ugyanakkor az iskola
környékéhez méltón az épület is egyre jobb esztétikai szintre
juthat. „Tûz oltás” történt az épület tetején is. Szakemberek
igyekeztek megszüntetni az évek óta jelentkezõ beázásokat is.

3. osztály: I. helyezett: Németh Vivien 3.a, II. helyezett: Szabó
Vanda 3.b, III. helyezett: Bartos Eliza 3.a

Szilasy László igazgató

Mesemondóverseny
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola alsós tanulói részére ismét
megrendezésre került 2009. október 20-án a kastély könyvtárában hagyományainkhoz híven a mesemondóverseny.
A szervezõk (Farkasné Csernus Marianna, Jákliné Perei Erika,
Gulyás Ágnes és Gergelyné Németh Tímea) gondoskodtak a
kellemes hangulatról és a versenyzõk megvendégelésérõl. 22
versenyzõ indult szabadon választott meséivel. Osztályonként
hirdettünk eredményt, és gratulálunk a helyezetteknek.

Eredmények:

4. osztály: I. helyezett: Gergely Gréta 4.a, II. helyezett Csicsó
Róbert 4.b, III. helyezett: Flórián Márk 4.b
A legfiatalabb versenyzõnek, Polányi Nórának, Sztanó Anna, a
zsûri tagja adta át különdíját.
Gergelyné Németh Tímea tanítónõ

Kirándulás
Nagy Kul-TÚRA pályázaton
kirándulást nyertünk

1. osztály: I. helyezett: Tompai Ádám 1.b, II. helyezett: Hólik
Dorina Fanni 1.a, III. helyezett: Kovács Esztella 1.a

2. osztály: I. helyezett: Zsilovics Odett 2.b, II. helyezett: Rafael
Laura 2.b, III. helyezett: Somogyi Laura 2.a

Tavaly év végén ismét lehetõségünk volt pályázni osztálykirándulásokra. A két 4. osztály ugyanazt a programot választotta: a
dunaföldvári várba mehettünk, ahol a kurucok életével ismerkedhettünk meg érdekes foglalkozás keretében. Betekintettünk a börtöncellákba, a béklyókat is kipróbálhattuk, megismerkedtünk a kapcatekeréssel, magunkra öltöttük a korabeli
kuruc viseletet. Felmentünk a vár tornyába, ahonnan gyönyörû
panoráma tárult elénk. Amíg a 4. a osztályosok a foglalkozáson
vettek részt, a b-sek templomban jártak, és megmászták a Kálvária-dombot. Az a-sok szabadidejüket a Duna-parton töltötték, elmentek közös fagyizásra, és megnézték a fafaragó
mûhelyben berendezett helytörténeti kiállítást.
Miután befejezõdött a program, a vár udvarán elfogyasztottuk
az ebédünket és hazafelé indultunk. Útközben betértünk az
apostagi repülõtérre, ugyanis Kovács Tiborné Gizi néni közbenjárásával a vitorlázó repülõkkel is megismerkedhettünk.
Aktív sportolók rövid repülõs bemutatót tartottak nekünk,
majd a hangárba is bemehettünk, és megsimogathattuk a vitorlásokat, sõt bele is ülhettünk!
Ezután az új hídon átmentünk Dunavecsére, ahol Petõfi-emlékház áll. Elõre kigyûjtöttük azokat a verseket, melyeket itt írt
a költõ, és azt is tudjuk, hogy a János vitéz Iluskájának ihletõje a
dunavecsei Nagy Zsuzsika volt. A tájházban régi használati eszközöket, pl. tulipános ládát, vizes korsót láttunk.
Élményekkel feltöltõdve tértünk haza. Reméljük, máskor is
lesz lehetõségünk kirándulásra pályázni.
Basticz Józsefné tanítónõ
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EGYHÁZ-HITÉLET
Dicsértessék
az Úr Jézus Krisztus!
Október 18-án Spányi Antal megyés püspökünk templomunkban megbérmálta
felkészült fiataljainkat: Jankovics Juditot, Jákli Dórát, Moldicz Kittit, Moldicz
Viktóriát, Pavlicsek Dániel Zsoltot, Pavlicsek Patrikot, Perl Lászlót, Tarczal Juliannát, Vadász Mártont. Püspök atyánk
tanítóbeszédében lelkesített bennünket
Krisztusunk állhatatos követésére. Kiemelte, hogy az igazi keresztények soha
nem vesztik el a reményt, bármennyire
sanyarú társadalmi vagy akár személyes
élethelyzet nehezedik is rájuk. Például
hozta elénk az õskeresztények elkötelezettségét, akik gyakran még életüket is
feláldozták hitük vállalásáért. Buzdított
bennünket, hogy csakis Isten segítségével
és aktív földi munkálkodásunkkal remélhetünk SZEBB JÖVÕT. Ünnepünket
megtisztelte esperesünk, Baltási Nándor
atya Pusztaszabolcsról, és egyik „szomszédunk” Marx Ferenc plébános atya
Kulcs-Rácalmásról.
én hittanosaink, ministránsaink a temetõben végeztek sírtisztítási munkákat, az
egyházközség meghalt papjai, szerzetesei
sírjainál a halottak napja tiszteletére.

Ünneprend
az elkövetkezõ hetekre
November 29.: advent elsõ vasárnapja, a
négy hét elõkészület, várakozás és aktív
felkészülés kezdete Jézus megszületésének csodájára.
December 6.: Szent Miklós ünnepe.
December 8.: Szeplõtelen Fogantatás ünnepe, templomunkban a Mária lányok
zsolozsmájával.

Ima Szent
Erzsébethez
Külön öröm és történelmi léptékû esemény, hogy megyés püspök atyánk egy
éven belül harmadszor látogatott el hozzánk, mely egyedülálló Perkáta történetében, hiszen ilyen kiemelt figyelmet még
soha nem kapott közösségünk az egyházmegyétõl. A püspök atya a plébániai vizitáción jókedvûen meg is jegyezte, hogy
lassan hazajár Perkátára, de idén azért
már ne várjuk többet… Reményt ad a jövõhöz, hogy igenis sok jó szándékú
perkátai emberben él még bensõ igény az
istenhitre, az egyházhoz tartozásra, hi-

szen a bérmáláson kívül mindkét püspöklátogatás célja egy-egy helyi közösségi
fejlesztés eredményének megünneplése
volt: tavaly októberben a temetõkápolna
és díszkapu megáldása, idén augusztusban pedig P. Horváth Ferenc atya emlékünnepe és a szoboravatások.
Megbérmált ifjaink komoly ígéretet tettek, hogy nem „kibérmálkozók” lesznek,
hanem továbbra is aktív tagjai maradnak
egyházközségünknek. Ezt bizonyíthatják
továbbra is szorgalmas hittanórákra és
szentmisékre járásukkal is. Október 29-

Ó, Te keresztény irgalmasság mintaképe!
Tekints reánk, akik bajainkkal nagy bizalommal fordulunk Hozzád! Te mindig
megértõ szívvel könyörültél meg a szenvedõkön, betegeken, szûkölködõkön, árvákon és elhagyottakon! Könyörülj a mi
kínjainkon is és vigasztalj bennünket kéréseink meghallgatásával! Segíts át nehézségeinken, hogy érezhessük, milyen
édes az Úr és mily boldog az az ember, aki
Õbenne bízik! Ámen.
Pavlicsek Zsolt
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Mini hittan 9.

KÍNA KINCSEI 14.

Bûnrõl és
bûnbocsánatról

Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Bûnre kísérthet, csábíthat bennünket a
bûnös környezet, a gonosz lélek, a rosszra
hajló természetünk. A kísértést legyõzhetjük, ha mindjárt a kezdetben ellenállunk és Isten segítségét kérjük. A legveszélyesebb bûnös hajlamok: kevélység,
fösvénység, bûnös érzékiség, irigység,
torkosság, harag, lustaság. Ezeket fõbûnöknek nevezzük. Bûnre vezetõ alkalom
lehet a rossz barát, a rossz társaság, rossz
hely, rossz szórakozási forma és környezet, melyek által könnyebben elkövethetjük a bûnöket. Bûnt az követ el, aki tudva
és akarva nem engedelmeskedik Isten
parancsának. Bûnt követhetünk el gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak
elmulasztásával. Nem minden bûn
egyenlõ, mert vannak halálos és bocsánatos bûnök. Halálos bûnt akkor követünk
el, ha fontos dologban, tudva és akarva
nem engedelmeskedünk Isten parancsának. A halálos bûnnel elveszítjük a kegyelmi életet, a megszentelõ kegyelmet.
A bocsánatos bûnök a kisebb dolgokban
vagy a nem egészen tudatosan és akarva
elkövetett bûnöket jelentik. A bocsánatos bûnök is veszélyesek, mert hajlamossá tesznek a halálos bûnre. A Szentlélek
ellen vétkezik, aki vakmerõen bizakodik,
kétségbeesik, a megismert igazsággal
szembeszegül, Isten kegyelmét másoktól
irigyli, a bûnökben megátalkodik, mindhalálig nem bánja meg bûnét. A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely bensõleg segít és int arra, hogy mit tegyünk, és
mit ne tegyünk. A helyes lelkiismeretet
úgy alakíthatjuk ki magunkban, hogy figyelünk a megismert tanításokra, és önmagunkat megismerve küzdünk hibáink
ellen az Egyház segítségével. Elkövetett
bûneinkre a bûnbocsánat szentségében
kaphatunk feloldozást, amikor a szentgyónásban Isten a gyóntató pap által
megbocsát, megment a kárhozattól és
erõt ad a bûn elleni küzdelemre. Ehhez
alapvetõ a lelkiismeretvizsgálat, a bánat
és az erõs fogadás, a bûnök bevallása
(szembesülni merés a tetteinkkel), a feloldozás és az elégtétel elvégzése. Halálos
bûn elkövetése esetén mindenképpen
gyónni kell, amikor minden elkövetett
bûnünket bevalljuk, majd hálát adunk Istennek és elvégezzük az elégtételt, imát
vagy jócselekedetet, ami annak jele, hogy
készek vagyunk bûneinket jóvátenni. AZ
elégtétel nem pótolja az okozott kár jóvátételét. Mindez csak õszinte és komoly
szándék esetén érvényes, mert a színlelt
gyónás szentségtörõ és érvénytelen.

A kínai harcmûvészetek 1.
Elnevezései: kung-fu, wushu, kínai box,
kínai ökölharc, quanfa (csüanfa).
Kung-fu (vagy gongfu): A kínai harcmûvészeteknek a nyugaton, Kínán kívül elterjedt összefoglaló, gyûjtõneve. Szó szerinti jelentése erõfeszítés, kemény munka, ügyesség, jártasság, szakértelem,
mesterségbeli tudás illetve az ember, aki
ezt birtokolja.
Wushu: Kínaiul harcmûvészetet, a kínai
harci gyakorlatokat jelenti. 1949 után
egyaránt jelenti a hagyományos küzdelmi
formákat és a modernizált sport és versenyváltozatokat is.

Rövid története
A legendák szerint a régi idõkben, a Sárga Császár uralkodása alatt egy sárkány
fosztogatta a Mennyei Birodalmat és sanyargatta a kínai népet. A Császár megküzdött a sárkánnyal és megvédte országát a fosztogató állattól. Harci mozdulatait írnokai lejegyezték, és ezek képezték
alapját a kung-fu kialakulásának, majd
fejlõdésének.

A történeti adatok szerint a kínai harcmûvészetek az õsi indiai harci formákból
fejlõdtek ki, melyek mintegy 4000 éve kerültek át Kínába. A harcok, háborúk állandóak voltak, így a küzdelmi módszereket is folyamatosan fejlesztették és a katonák kiképzésének részévé váltak a különféle ökölharc és birkózó technikák.
Megfigyelték az állatok küzdési modorát
és ellesték a hatékony, ember-ember elleni küzdelemben is használható mozgáselemeket. Néhány rendszer csak egyetlen
állat mozdulatait vette figyelembe, míg
mások több állat mozdulataiból tevõdtek
össze. A Krisztus utáni 2. században egy

Hua Tuo nevû taoista orvos kifejlesztette
az „öt állat” stílusát, mely alapját képezte
a késõbbi filozófiai (belsõ) és küzdelmi
(külsõ) irányzatoknak is. Ekkor dolgozták ki a hosszú ököl harci stílusát, melyet
széles körben alkalmaztak a hadseregekben a kiképzés alapjaként, mivel tartalmazta az ököl, a térd és a láb használatát
is. Nagy lépés a kínai harcmûvészetek fejlõdésében, amikor Krisztus után 527 táján Bodhidharma Indiából érkezve letelepedett a Shaolin kolostorban (Shao Lin
= kis erdõ, ritkás erdõvel borított hegy),
és tanítani kezdett. A buddhista szerzetesek fizikai állóképességének növelése érdekében testgyakorló edzéseket vezetett
be, melyekkel nagyban javult az addig
gyenge, beteges szerzetesek egészsége és
fejlõdött a harci tudásuk önmaguk megvédésében. A pusztakezes és fegyveres
harci gyakorlatok csiszolásával és részletes kidolgozásával a Shaolin szerzetesek
igen nagy harci tudásra és tekintélyre tettek szert, elismerést és megbecsülést kaptak koruk császáraitól, társadalmától.

Mindig jó kapcsolatokat ápoltak a császári házzal, gyakran nyújtottak kiképzõi
és politikai segítséget. Gyakorlatilag a
háttérbõl részt vettek az egész birodalom
irányításában a 15. századig. Mivel a kolostori környezet kedvezett az elmélyült
és rendszeres, állandó önfejlesztésnek,
igen magas szintû szellemi és fizikális
képességekre tettek szert a szerzetesek,
melyek a civil emberek számára szinte
elérhetetlen, utolérhetetlen lettek. A nép
szinte bálványozta õket, és csodás képességeket tulajdonított a harci szerzeteseknek.
(Folyt. köv.)
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!
Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a
fogyasztónak kell megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
* a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõrizzék,
* a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy
gondoskodjanak megjavításukról.
* Az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres)
telkek vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg,
* víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el,
a belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.
Használaton kívüli ingatlanja bekötési vízmérõjének téli víztelenítését
szolgáltatási területünkön lakossági fogyasztóinknak bejelentés
alapján díjtalanul elvégezzük. Intézményi és közületi fogyasztóink
részére megrendelés alapján, díjazás ellenében végezzük el a munkát.
Keressék helyi dolgozóinkat, vagy sárbogárdi üzemmérnökségünket
a 25/460-101-es telefonszámon.
A bejelentést/megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik,
elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRt.

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.
Dr. Nagy István kéri Ügyfeleit, hogy a
szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon nálam rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását,
társasház kialakítását, felépült családi
lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való feltüntetését szintén nálam szíveskedjenek 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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LOVAS HÍREK
Fogathajtóink és díjugratóink számára szeptemberben már lezajlottak a döntõk, októberben viszont a
gyermekeké volt a fõszerep. 2009-ben a Perkáta SE színeit ügyességi versenyszámokban Kun Virág és
Kukucska Fanni képviselték. A gyerekek tisztességgel helytálltak a versenyeken, eredményességükkel
kivívták az országos döntõbe jutást, melyen Kun Virág technikai okok miatt sajnos nem szerepelhetett.

Október 3-4., Páty:
Gyermek- és Pónilovasok
Országos Szövetsége által rendezett
országos döntõ
KUKUCSKA FANNI Fridával 2 napos megmérettetésen vett
részt, melynek tétje a kezdõ ügyességi kategória 11 éves korig
országos bajnoki cím megszerzése volt. Ezt csak egy gyermek
szerezhette meg az országban. Fanni az idén kezdte a versenyzést, 9 évesen, ezért mi már annak örültünk, hogy bekerült az
ország legjobbjai közé, melyre 35 versenyzõ volt jogosult, s közülük sokan, már második-harmadik éve szerepelnek ebben a
számban. (Ennek kiküszöbölésére az idén hozott a szövetség
egy döntést, miszerint 2009-tõl számítva egy kategóriában maximum 2 évig versenyezhet egy gyermek.) Az elsõ nap pályája
nagyon technikásnak bizonyult, itt könnyebb volt azoknak,
akiknek póni a társuk, hiszen kisebb termete lévén, az akadályokban fürgébben tud mozogni. Nekünk nagy lovunk van, aki
viszont 17 éves, tapasztalt, rutinos, már díjugratásban több aranyat is szereztünk vele községünknek. Frida teljes mértékben
partnere volt Fanninak. Az elsõ nap után, hibátlan teljesítménnyel a 16. helyen álltunk. A második napon is döntõhöz
méltó pálya volt, már nem annyira technikás, viszont annál inkább lehetett az idõvel spórolni. Aki mert kockáztatni, elõrébb
végzett. Fanni leginkább a hibátlanságra koncentrált, ami sikerült is neki, így a 2 nap alatt abszolút hibátlanul teljesítette feladatát, ami csak 12 embernek jött össze! Az összesítések után ló
és lovasa a 10. helyen végzett az országos bajnokság döntõjén.
Gratulálunk!
Fantasztikusak ezek a versenyek, nagyon jó látni, ahogy a gyermekek küzdenek, önfeledten örülnek a sikernek, nem szitkozódnak, ha a versenybíró elmondja hibáikat, vagy alacsonyabb
stíluspontot kapnak, nem haragszanak a versenyzõtársra, nem
szégyellik megpuszilni lovukat egy-egy pálya befejeztekor, vidámak, boldogan szaladnak körbe eredményhirdetéskor a versenypályán. Ehhez persze hozzájárulnak a szülõk is, az õ hozzáállásuk is nagyon fontos. Virág és Fanni szülei is megtettek mindent, és támogatták gyermeküket. Szívbõl örülök, hogy lovam
ilyen versenyeken szerepelt a perkátai gyermekekkel, viszont
sajnálom, hogy csak 2 kis sportolónak adhattam meg ezt a lehetõséget, hiszen Frida is élõlény. Ha bárkinek felkeltette az érdeklõdését ez a versenysorozat, és van alkalmas pónija, lova és
lehetõsége gyermekét szerepeltetni, használja ki, csemetéjének
biztosan jót tesz. Információt szívesen szolgáltatok.

Október 3., Monor, díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Hermina, C/0 kategória (14 induló): hibátlan,
1. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1a kezdõ lovas kategória (12 induló): hibátlan, 6.4 stíluspont, 7. hely.

Kukucska Fanni, országos döntõ

Október 10., Páty, díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Hermina, C/0 kategória (14 induló): 12 hibapont, 11. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1a kezdõ lovas kategória (12 induló): 10 hibapont, 7 stíluspont, 10. hely.

Október 24., Ócsa, díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Hermina, C/0 kategória (13 induló): hibátlan,
2. hely.
Rosta Renáta –Hermina, B/1a kezdõ lovas kategória (19 induló): hibátlan, 7.1 stíluspont, 2. hely.
Orbán Brigitta
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VÁLLALJUK
Vezetékes és vezeték nélküli
RIASZTÓ RENDSZEREK
TECHNOLÓGIAI VAGY BIZTONSÁGTECHNIKAI
KAMERÁK
KAPUNYITÓ AUTOMATIKÁK
KAPUTELEFON
* telepítése * javítása * karbantartása.

VILLANYSZERELÉS
* alapszerelés * felújítás * javítás
Érintésvédelmi- villámvédelmi felülvizsgálatok

0620/261-8781, 0620/911-1002

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

PERKÁTAI HÍREK — Felelõs kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Kiss Ferencné Telefon: 06 (20) 802 6456. E-mail: perkataihirek@index.hu Az anyagok leadási határideje minden hónap utolsó napja Kiadja: Bogárd és Vidéke
Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu

