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Szilágyi Domokos

Pavlicsek Zsolt

JANUÁR

Víg farsangba léptünk

Fotó: internet

Csíp a dér, fagy az ér,
csupasz ég feketéll,
pihenõ cinegék
szeme még feketébb,
s a nyitott kapunál
didereg január.

Életünk nagy maszkabál,
hátunkon a súlya már.
Aki fázik, nem kinn áll,
ablakából kandikál.

Február, Te február!
Majdnem mindig jégen jársz,
Tigris évén elcsúszkálsz,
új kavalkád Téged vár!

Nyakában egy lila sál,
forró teát ha kínál.
Globalitás betrafált,
össze-vissza idõ jár.

Recseg a sok zeneszám,
ámulhat a szemem s szám,
Bolond dalunk messze száll,
kicsi és nagy csúcs-vidám!

Lassan múló rettenet,
zúgó szelek ereje.
Tünedezik már a tél,
Áprilisra lesz szép ég.

Aki süket, kiabál:
vedd fel már a maskarád!
Felismernek kisapám,
arcod adva igazán!

Hosszabbodó nappalok,
kongatnak: nem maradtok!
Elégedett sem vagyok,
jönnek hát a szebb napok?

Frissen sütött forgácsfánk
Fölös kilót hozhat ránk.
Finomságért nem nagy ár,
Jön a farsang, áll a bál…
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Beszámoló a 2009. december 15-ei
képviselõ-testületi ülésrõl
• Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. december 15ei képviselõ-testületi ülésén 10 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László, Bogóné Plasek Krisztina, Mosonyi György, Bogó Ferenc László,
Szilasy László, Ujfalusi Pál, Pavlicsek Nándor képviselõ-testületi tagok) volt jelen.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta „Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról” szóló rendelet módosítását.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta „A hulladékgazdálkodásról” szóló rendelet módosítását.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2009. évi költségvetésrõl szóló rendelet módosítását.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta „A helyi építési szabályzatról” szóló rendelet módosítását.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta „Az elsõ lakáshoz jutók támogatásáról” szóló rendelet módosítását.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2010. évi módosított üléstervet.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által, a vidéki örökség
megõrzésének támogatására meghirdetett ÚMVP III. tengelyének pályázati kiírásra Perkáta Kapuja címmel pályázatot
nyújtott be.

• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
Ujfalusi Pál árajánlatát a Szivárvány Óvoda tetõjavítási munkálatainak elvégzésére.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Perkáta–Nagykarácsony ÁMK költségvetését 780.000 Ft-tal megnövelte a feladattal nem terhelt céltartalék terhére.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással támogatta a Polgári Összefogásért Egyesület Kisboldogasszonynapi rendezvényét 115.000 Ft-tal.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Függetlenek Perkátáért Egyesület Karácsonyi Est címû
rendezvényét 60.000 Ft-tal.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással támogatta a Perkátai Egyházközségi Karitászt 30.000 Ft-tal.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 4 tartózkodással a Perkáta–Nagykarácsony ÁMK karácsonyi ünnepségének támogatását elutasította.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással felhatalmazta az oktatási bizottságot, hogy a 145.000 Ft összeget saját hatáskörében használja fel.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Perkátai Egyházközségi Karitász részére 42 db karácsonyi csomagot adományozott a rászorulók között történõ szétosztás céljából.
Polgármesteri hivatal

Önkormányzati beszámoló kiegészítés
Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009-ben 27 alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. A havi rendszeres nyílt ülések mellett számos alkalommal történt rendkívüli ülés, amely
elsõsorban a pályázatok benyújtásához igazodott. A képviselõ-testület 2009-ben 199 határozatot hozott, és 13 rendeletet alkotott vagy módosított. A képviselõ-testület tagjai az üléseken
ilyen arányban vettek részt (2009. január 9.–2009. december
15.):
Képviselõ neve
2009-ben
2009-es
Részvételi
részt vett
ülésszám arány (%)
Bógó Ferenc
22
27
81
Bogóné Plasek Krisztina
23
27
85
Horváth Judit
20
27
74
Lehóczki Ádám
23
27
85
Mosonyi György
20
27
74
Pavlicsek Nándor
24
27
89
Rajcsányi László
27
27
100
Somogyi Balázs
27
27
100
Szilasy László
25
27
95
Tóth Ferenc
27
27
100
Ujfalusi Pál
27
27
100
Vaskó Ferenc
27
27
100

A 2007 õszétõl tartott idõközi választás óta tartó ciklus összesített részvétele (2007. október 19.–2009. december 15.):
Képviselõ neve
2007-2009
2007-2009 Részvételi
részt vett
ülésszám arány (%)
Bógó Ferenc
54
59
92
Bogóné Plasek Krisztina
52
59
88
Horváth Judit
48
59
81
Dr. Kormos Zoltán
(2008 õszén ismét lemondott) 11
27
41
Lehóczki Ádám
52
59
88
Mosonyi György
49
59
83
Pavlicsek Nándor
56
59
95
Rajcsányi László
59
59
100
Somogyi Balázs
59
59
100
Szilasy László
(2008 õszétõl újra képviselõ)
30
32
93
Tóth Ferenc
59
59
100
Ujfalusi Pál
59
59
100
Vaskó Ferenc
57
59
97
Somogyi Balázs
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Elhalványult múltunk!
A múltbéli hagyományok tisztelete, elõdeinkre, nagyjainkra
való emlékezés nagyon fontos egy nép, egy nemzet, egy közösség életében. Mindenkinek a maga lehetõségéhez, képességéhez mérten kell tenni azért, hogy a nemzeti hagyományaink tovább élhessenek és utódaink is büszkén mondhassák, hogy én
magyar vagyok, én perkátai ember vagyok.
Múltunknak és jelenünknek összhangban kell lenni, hogy a jövõnket a megfelelõ mederbe tudjuk terelni, Soren Kierkegaard
— kiváló filozófus — a következõket írta:
„Az élet csak úgy érthetõ, ha visszatekintünk, de csak úgy élhetõ, ha elõrenézünk.”
Itt, Perkátán mára kialakult egy kör, akiknek fontosak hagyományaink, viselt dolgaink, és az ezzel való alaposabb ismerkedés. Ezen cikkemben szeretném Önöket invitálni, hogy a
Perkátai Hagyományõrzõ Klub életében vegyenek részt; a klub
tevékenységköre meglehetõsen tág, így mindenki megtalálhatja magának a megfelelõ szabadidõ-eltöltési módot.
Az alappillért az õsi eredetünkkel, nyelvünkkel való ismerkedés adja, egy elõadássorozatot kívánunk indítani, ahol történészek, nyelvészek osztják meg velünk értékes gondolataikat.
Hagyományainkat aktívan fel kell eleveníteni; a szellemi háttéren túl kézmûvességgel, a magyar konyhával, fegyverekkel is
foglalkozunk majd. Íjásztanfolyamot szervezünk, ami õseink
harcmodorának elsajátításán túl kitûnõ sportolási lehetõséget
is nyújt.

Egyesületünk életérõl itt, a Perkátai Hírek hasábjain olvashatnak majd, de építsünk inkább a személyes találkozásra. Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre!
Az elsõ elõadásaink 2010. január 29-én 17 órától, valamint
2010. február 5-én 17 órától lesznek a kastélyban; vendégünk
dr. Horváth András, aki a Szent Koronáról, a magyar államiság
legfontosabb jelképérõl fog nekünk beszélni.
Az egyesülettel kapcsolatos kérdésekben érdeklõdni lehet a 06
(20) 297 7019-es telefonszámon.
Szervezõk

A Perkáta–Nagykarácsony Általános
Mûvelõdési Központ hírei
éves tájékoztatóját a fenntartó (önkormányzat) felé, mely a statisztikai adatokat, pedagógiai alapelvek megvalósulását, infrastrukturális háttér összegzését tartalmazza. A Perkátai Hírek
hasábjain viszont, úgy gondolom, a diákok, szülõk, Perkáta lakosai számára kell közérthetõ formában ismertetést adni a
2009-es évben történt iskolai, óvodai fejlesztésekrõl.
Ha egy mondatban kellene összefoglalnom a 2009. évben történteket, akkor a következõt írnám:
A 2009. év a fejlesztések éve volt.
A fejlesztések elsõsorban pedagógiai módszerek, az oktatást,
nevelést segítõ technikai eszközök és az óvodai, iskolai épületek
felújítására irányultak. A fejlesztések anyagi hátterét Perkáta
teremtette meg önrészekkel, illetve a beadott és megnyert pályázatokkal. Téma szerint csoportosítva az alábbi területeken
sikerült fejlesztéseket elérnünk: (Folytatás a következõ oldalon.)
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

A 2009-es év történései
Mindenekelõtt boldog újesztendõt kívánok valamennyi diákunknak, pedagógusoknak, szülõknek! Az év vége, illetve az
újév eleje mindenképp alkalmas arra, hogy számvetést készítsünk egy év eseményeirõl, történéseirõl. Az iskolai rend szerint
január végére, február elejére kell elkészítenünk az iskola fél-
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A Perkáta–Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ hírei
1. Új pedagógiai módszerek bevezetését segítõ pályázatok, melyek az oktatást, nevelést segítõ technikai eszközök fejlesztésére is lehetõséget teremtettek. Összesen 32 millió 683 ezer forintot sikerült erre a célterületre fordítani, melynek a 2010/2011-es
tanévre is vannak kihatásai. Ezek a pályázatok nem igényeltek
önrészt:
A legütõsebb csapat iskolai verseny szervezése
Pályázat összege: 100.000 Ft.
Kompetencia alapú oktatás bevezetése az
óvodában: 7.000.000 Ft,
iskolában: 25.000.000 Ft.
Kul-Túra-Élmény pályázat
Pályázat összege: 583.063 Ft.
2. Közmûvelõdési tevékenység fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatására közel 1 millió forintot sikerült megszerezni, mely elsõsorban rendezvények lebonyolítását tette lehetõvé.
Az önrész 100 ezer forintot igényelt.

Akadálymentesítés
Iskola
— Pályázat összege: 14.999.400 Ft.
— Önrész: 1.666.600 Ft.

Óvoda
— Pályázat összege: 14.999.850 Ft.
— Önrész: 1.666.650 Ft.
A teljes beruházáshoz a község plusz 4,5 millió forintot biztosított a
társulásból eredõ egyszeri normatívából a pályázatban nem szerepeltethetõ felújításokra, melyek nagyobb részt az iskola akadálymentesítése során merültek fel.

KIHOP a Perkáta kastélyban
Pályázati összeg: 627.694 Ft.
Nagyszüleink keze nyomán
Pályázat összege: 200.000 Ft.
Önrész: 100.000 Ft.
Örökségünk közmûvelõdési pályázat
Pályázat összege: 50.000 Ft.
3. Az óvoda és iskola épületeinek átalakítására, környezetük
rendbetételére 59 millió 832 ezer 500 forintot sikerül ráfordítani, melybõl 43 millió 799 ezer 250 forint pályázaton elnyert
összegbõl, 12 millió 500 ezer forint az intézményi társulásból
eredõ egyszeri állami normatívából, és 23 millió 633 ezer 250
forint a település költségvetésébõl tevõdik össze.

Parkosítás: 2008-ban kezdõdött, de 2009-re fejezõdött be.
Pályázat összege: 1.800.000 Ft.
Önrész: 1.700.000 Ft.

Ablakcsere az iskolában: 10.000.000 Ft.
A régi óvoda homlokzatának felújítása: 1.000.000 Ft.
Fûtéskorszerûsítés a régi és az új óvodában: 7.500.000 Ft.
E beruházásokat segítette a Perkáta–Nagykarácsony intézményi társulásból következõ plusz állami normatíva, mely gyermeklétszámtól függõ. A 2009-es évre 8 millió forint körüli
összeggel lehet számolni.
A 2009-ben pályázatok útján megnyert 65 millió 360 ezer 7 forint, a közoktatási társulásból eredõ 12 millió 500 ezer forint,
mely együtt 77 millió 860 ezer 7 forint többletösszeget jelentett,
valamint Perkáta nagyközség 23 millió 633 ezer 250 forintjával
összesen 101 millió 493 ezer 257 forintot tudunk 2009-2010-ben
az óvoda, az iskola és a közmûvelõdés fejlesztésére fordítani.
Ezért mindenekelõtt köszönet illeti Perkáta lakosait, Önöket,
akik az önkormányzaton keresztül biztosítják azokat az önrészeket, melyek segítségével pályázatokat tudunk benyújtani!
Folytatás a következõ oldalon.
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Köszönet illeti azokat a szakembereket, munkatársakat, iskolai, önkormányzati dolgozókat, akik nem a munkaidejüket, hanem a település érdekeit nézve, ha kellett, éjszakákba nyúlóan
is dolgoztak, dolgoznak Perkáta fejlõdéséért! Vallom, hogy
nem a tartalom nélküli üres szövegek, hanem a tetteink, amelyek vallanak önmagunkról. Tiszta lelkiismerettel jelenthetem
ki, hogy a 2009-es évben sok mindent tettünk azért, hogy
elismerést vívjunk ki a községben, a kistérségben óvodánk,
iskolánk, közmûvelõdési intézményünk számára.
Szilasy László, az ÁMK igazgatója

Minkét csapatunk versenyben van
A diákolimpiai versenysorozatban két korcsoportban vett részt
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola labdarúgócsapata. Egyik
együttesünk sem szenvedett vereséget, és jó pozícióból várhatják a tavaszi folytatást diákjaink.
Hamar kiharcolta a jogot a Hunyadi Mátyás iskola III. korcsoportos labdarúgócsapata, hogy a tavaszi rájátszásban érdekelt
legyen. De ennek most annyira nem tudtunk örülni…
Nem a legjobb elõjelekkel indult Ercsibe az 1997-98-ban született csapatunk, hiszen az iskolai kirándulás, betegség és sérülés
miatt mindössze egy cserejátékosunk volt, ráadásul a kapuban
is alakalmi hálóõrnek kellett szerepelnie. A nevezett hat együttest két hármas csoportba sorolták. Diákjaink az Adonnyal és a
Besnyõvel kerültek azonos ágra. Mivel az elsõ találkozón az
adonyiak nagyon elverték (7-0) a besnyõieket, õk már továbbjutónak számítottak. Együttesünk viszont remekül helytállt, teljesen beszorította a fizikailag jóval erõsebb Adonyt. Csak a szerencsének, meg kapusuknak köszönhetik, hogy pontosztozkodás lett az eredmény. Ekkor még nem gondoltuk, hogy csak néhány percig tart számunkra az õszi forduló. A Besnyõ ellen Szabó Milán szép lövése után gyorsan 1-0-ra vezettek focistáink,
amikor egy besnyõi szurkoló (szülõ?) igen sportszerûtlenül támadta a játékvezetõt. Mivel az illetõ többszöri felszólításra sem
hagyta el a pályát, félbeszakadt a találkozó. Csapatunk ugyan
megkapta a három pontot 3-0-ás gólkülönbséggel, de mi játszani szerettünk volna. A következõ mérkõzésre azonban várnunk
kell: egészen tavaszig… A csapatban a már említett gólszerzõn
kívül Kulcsár Bence, Németh János, Sipos Richárd, Horváth
Gábor, Galkó László, Simon Attila, Csicsó Alex, és Gecseg
Marcell szerepeltek.
Az idõsebbek, az 1995-ben és késõbb születettek (IV. korcsoport) õsszel egyértelmûen a legjobbnak bizonyultak. Három
gyõzelmet aratva és egy döntetlent elérve az élen telelnek. Már
az elsõ mérkõzésen gólfesztivált rendezett csapatunk, melynek
szenvedõ alanya a Ráckeresztúr volt. Tiger Tamás (3), Fehér
Mihály (2), Mészáros László és Karf Viktor góljaival, nagy különbségû gyõzelemmel rajtoltak a perkátai gyerekek. Az Adony
ellen már nehezebb dolga volt az együttesnek, de Viktor büntetõjével és Horváth Tamás találatával sikerült gyarapítani a pontok számát. A Besnyõ ellen Tiger, Horváth és Fehér ismét a kapuba talált, a végeredmény: 3-0. Az utolsó mérkõzésen 0-0 lett
az eredmény a Pusztaszabolcs ellen, mégpedig úgy, hogy 11-est
hibáztunk. A fiúk teljesítménye ettõl függetlenül dicséretes, hiszen a tizenkét rúgott gól mellett egyszer sem tudták bevenni ellenfeleink a kapunkat. A csapatban a góllövõkön kívül Csere
István, Südi László, Józsa Dávid, Szabó Milán, Makai Kevin,
Kovács János, Varjas István Badi Kristóf és Szûcs Flórián
szerepeltek.

Eredmények:
III. korcsoport: Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Adony 0-0, –Besnyõ
1-0 (félbeszakadt).
Az állás: 1. Adony 4 pont (7-0-s gólkülönbség), 2. Perkáta 4
(3-0), 3. Besnyõ 0.
IV. korcsoport: Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Adony 2-0 (0-0),
–Besnyõ 3-0 (1-0), –Ráckeresztúr 7-0 (5-0) –Pusztaszabolcs 0-0.
Az állás: 1. Perkáta 10 pont (12-0-ás gólkülönbség), 2. Adony 7, 3.
Pusztaszabolcs 6, 4. Besnyõ 4, 5. Ráceresztúr 1.
Benke Zoltán testnevelõ tanár
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Nem sikerült megvédeni a kupát
Két középiskola sportrendezvényén is részt vettek iskolánk tanulói novemberben. A lányok a Rudas, a fiúk a Hild labdarúgótornáján szerepeltek.
Idõrendi sorrendben a Hild-kupán lépett pályára a 7-8. osztályos fiúcsapatunk. A tíz iskolát három csoportba sorolták. A mieinknek a Rácalmás és a Pusztaszabolcs volt az ellenfelük. Az
elsõ mérkõzésen Horváth Tamás és Fehér Mihály 2-2, valamint
Tiger Tamás góljával 5-2-es gyõzelemmel rajtolt csapatunk, ám
a Pusztaszabolcs ellen gólnélküli döntetlent értünk el. Mivel a
szabolcsiak 6-2-re verték a Rácalmást, jobb gólkülönbséggel
csoportelsõk lettek diákjaink elõtt. Nem volt tehát szerencséje
a Csere István, Karf Viktor, Südi Martin, Fehér Mihály, Mészáros László, Tiger Tamás, Horváth Tamás és Varjas István
összeállítású együttesnek, mert a Pusztaszabolcs a végsõ gyõzelmet is megszerezte…
Lány focistáink címvédõként utaztak a Rudas-kupára, de ezúttal nem sikerült dobogós helyen végezni. Idén is két csapattal
neveztünk: az 5-6-os gárdánkat néhány hetedikessel megerõsítve versenyeztettük. Õk az Ercsitõl kikaptak — a gólunkat Horváth Fanni fejelte —, ám a Gárdonyi iskola ellen döntetlent játszottak. Ezt a mérkõzést a helyzetek alapján nyerni kellett volna, de nem sikerült a kapuba találni. A 7-8-os együttes vereséget
szenvedett a Petõfi gárdájától, de Kunszentmiklós ellen javítottak a lányok. Szabó Dorina, Piros Dóra és Szilvási Barbara találataival megszerezték a három pontot. Végül mindkét csapatunk második helyen végzett csoportjában. A Hunyadi Mátyás
iskolát Kiss Adrienn, Molnár Noémi, Preizler Nikolett, Szabó
Dorina, Piros Dóra, Szabó Judit, Tóth Ildikó, Szilvási Barbara,
Bozár Alexandra, Szabó Bernadett, Bolvári Dorina, Fórizs
Antonella, Romanoczki Kármen, Horváth Fanni és Szõcs
Renáta képviselte.

Eredmények:
Hild-kupa, csoportmérkõzések: Hunyadi Mátyás Általános Iskola–Rácalmás 5-2, –Pusztaszabolcs 0-0.
Végeredmény: 1. Pusztaszabolcs, 2. Elõszállás, 3. Nagykarácsony.
A Rudas-kupa csoportmérkõzése: Hunyadi Mátyás Általános
Iskola–Petõfi 0-2, –Kunszentmiklós 3-2, –Gárdonyi 0-0, –Ercsi
1-4.
Végeredmény: 1. Ercsi, 2. Petõfi, 3. Petõfi.
Benke Zoltán testnevelõ tanár

HIRDETÉSI TARIFÁK:
Egy oldal:
Fél oldal:
Negyed oldal:
Egy hatod oldal:
Egy nyolcad oldal:

20.000 Ft+áfa
10.000 Ft+áfa
5.000 Ft+áfa
3.500 Ft+áfa
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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EGYHÁZ — HITÉLET
Dicsértessék
az Úr Jézus Krisztus!
Az év utolsó hetei mozgalmasan zajlottak
egyházközségünkben. Karitász csoportunk az adventi idõszakban is osztott segélyeket a rászorulóknak élelmiszerek és
ruházatok formájában. Láthattuk a gyermekek pásztorjátékát, melynek végén
minden jelenlévõ gyermeket édességcsomaggal ajándékoztunk meg. Az éjféli
szentmisével a kis Jézus születését ünnepeltük, majd jött a Szent Család vasárnapja, és már vége is lett a naptári évnek!
2009-ben a nehéz gazdasági idõszak ellenére is többek buzgón adományoztak
alapítványunknak, plébániánknak. Külön köszönet az önkéntes egyházi hozzájárulást /egyházi adót/ befizetõknek és
önkormányzatunknak: Polgármester úrnak és minden támogató képviselõnek,
hogy rendezvényeinket segítették és a karácsonyi csomagokat finanszírozták. Köszönet a jótékonysági koncert megszervezõinek és a Kisboldogasszony-napi szabadtéri búcsút immár 10. éve létrehozó,
állandó támogatóinknak! Kiemelt köszönet a Szentháromság szobor felújítása, a
Jó Pásztor szobor felállítása és a P.
Horváth Ferenc atya tiszteletére történt
megemlékezés minden közremûködõjének!
Ezúton is köszönjük minden segítõkész
perkátai és perkátai szívû embertársunknak bármilyen jellegû áldozatvállalását,
templomon belül és kívül végzett munkáját, támogatását!
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %kal segíthetik a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). A másik felajánlható 1
%-kal pedig kérjük, hogy a Magyar Katolikus Egyházat támogassák! 2009-ben az
adók felajánlott 1 %-ából 364 ezer Ft-ot
kapott meg egyházközségünk, mely rendelkezéseket ezúton is hálásan köszönjük!
Legfontosabb lelki jellegû statisztikai
adataink az elmúlt évrõl: keresztelés: 18
fõ (6 fiú és 12 leány), temetés: 38 fõ (22
férfi és 16 nõ), melybõl mindössze nyolc
testvérünk volt szentségekkel ellátva.
Templomban kötött esküvõ: 3 pár, elsõáldozás: 16 gyermek, bérmálkozás: 9 fiatal, szentáldozások száma: 3600, otthoni
áldozás: 35 alkalom.
Várjuk a lelkes jelentkezõket az önkéntes karitász segítõk csapatába, valamint
templomunk kórusának énekkarába!
Január 17-e és 24-e között országos ökumenikus imahét lesz: hozzánk várhatóan
Magyar László görög kat. szervezõlelkész
úr jön vendég atyaként.

Február 2-án Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe lesz.
A farsang idén február közepéig tart, február 17-én hamvazószerdával kezdõdik a
nagyböjti idõszak, mely elõkészületi idõ
húsvét szent titkára! A nagyböjti idõ péntekjein hústilalom van a szokásos szabályok szerint, hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjttel. Ilyenkor az ember visszafogja testi és lelki „fogyasztásait”, igyekszik megtisztulni és jobbá válni
lelkében. Törekedjünk mindannyian erre!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Lelki és szellemi örökségünk
Fejér megyében:
Prohászka Ottokár püspök

2009. december 19-én a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyar
Örökség-díjjal jutalmazták Prohászka
Ottokár néhai székesfehérvári püspököt
hitéleti és szociális tevékenységeiért. A
díjat a Magyar Katolikus Egyház képviseletében Erdõ Péter prímás bíboros és
Spányi Antal jelenlegi székesfehérvári
megyéspüspök vette át. Ezzel az igen nívós elismeréssel újabb lépés történt az
1945 utáni évtizedekben félremagyarázott és üldözött Prohászka-életmû méltó
elismerése irányába, amit sokáig a cenzúra miatt elhallgattak vagy eltorzítottak,
korunkban pedig még nem ismernek
eléggé vagy félreértelmezve támadnak.
Ki volt Prohászka Ottokár? Polgári családban született Nyitrán 1858. okt. 10-én.
Gyermekkorát a Felvidéken töltötte, Rózsahegyen és Losoncon, majd Nyitrán a
piarista gimnáziumban tanult. Ezután 2

évig Kalocsán, a jezsuitáknál tanult, majd
Esztergomba felvételizett a kisszemináriumba, ahol 1875-ben sikeresen érettségizett. A magyar fõpapok már felfigyeltek
kiváló értelmi képességeire, és Rómába
küldték tanulni, ahol 7 évig pallérozta elméjét és lelkét, miközben 1881-ben pappá szentelik. 1882. június 14-én teológiai
doktorrá avatják, ami után hazatér Magyarországra és elkezdi lelkipásztori küldetését. Esztergom-belvárosi káplán,
mellette latint és görögöt tanít a kisszemináriumban, és írni kezd a Magyar Sion
folyóiratba. 1890-ben kinevezik az esztergomi papnövendékek lelki vezetõjévé
/spirituálissá/, ahol megreformálja a képzést. Hamar bekapcsolódik a hazai politikai és közéletbe is, miközben ír, fordít és
lelkigyakorlatokat tart papoknak és világiaknak országszerte. 1904-ben kinevezték egyetemi tanárnak a Pesti Egyetemre, ahol elõadásai eseményszámba mentek. 1905. október 17-én kinevezik székesfehérvári püspökké, dec. 24-én maga
X. Pius pápa szentelte püspökké Rómában. Püspöki jelmondata: Dum spiro,
spero! — Amíg élek, remélek. Püspökként is folytatja nagyhatású konferencia-elõadásait és a lelkigyakorlatok vezetését. 1911 júniusában egyes mûveit indexre teszi az egyház, azaz túlságosan
merésznek és radikálisnak tartják. (Gyakori ez a meg nem értettség a korukat
meghaladó géniuszok esetében…).
1921-ben az Akadémia rendes tagjává választják. 1927. április 1-jén a budapesti
Egyetemi templom szószékén prédikálás
közben agyvérzés érte, másnap szólította
magához a Mindenható Ottokár lánglelkû püspököt. Április 6-án temetik el székvárosában, Székesfehérváron, ahol azonnal elhatározzák, hogy méltó Isten házát
építenek a nagy püspök hamvai befogadására. Székesfehérváron a Vasútvidéki
Egyházközség templomát 1933-ban fel is
szentelik, 1938. május 30-án este szállítják ide a püspök koporsóját, másnap történik az ünnepélyes elhelyezés az új
Prohászka-emléktemplomba. 1984-ben a
templomkertben felállították Prohászka
bronzszobrát, melyet 1947-ben a budapesti Károly-kertben döntött le a kezdõdõ „vörös rezsim”. A majdnem 4 méteres
alak reverendában, jobb kezében kehelylyel a síron túlról is élete imádságos
titkát, az oltáriszentséget, az élet kenyerét ajánlja, nyújtja a világnak.
Sokirányú szellemi mûködése gazdag lelki életébõl ered. Teológus és filozófus,
püspök és lelkipásztor, szociális apostol
és közéleti ember, tanár és politikus, karizmatikus szónok és misztikus elmélkedõ, író és újságíró–szerkesztõ. Mind Õ
Folytatás a következõ oldalon.
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LOVAS HÍREK
December hónapban sajnos csak fogathajtóink tudták képviselni községünket. A
díjugratóverseny elsõ napját (december 19.) a rossz idõjárás miatt nem tartották meg,
másnap a nagy hóban pedig nagyon kevesen indultak útnak. A fogathajtóknak szerencséjük volt, õk — 1 héttel korábban — még szebb idõt fogtak ki.

December 12., Székesfehérvár:
fedeles fogathajtó-bajnokság
Ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás–Szenyor–Pluto
Füles (29 induló): 5 hibapont, vagyis 1 verõhiba, 7.
hely. Ezzel az eredménnyel olyan nevet is maguk
mögé szorítottak, aki tavaly, a Fedeles Országos
Bajnokság döntõjén 2. lett. Így tovább! Hajrá, Peru!
Orbán Brigitta

AZ OLTÁRISZENTSÉGRÕL
volt, aki élete minden pillanatát nemzete
lelki és erkölcsi újjászületésének szolgálatába állította. Hatalmas mûveltsége, kiváló képzettsége legendás apostoli egyszerûséggel párosult. Megreformálta a
papképzést, nagyhatású lelkigyakorlatokat tartott országszerte, a Regnum Mariánum szellemi vezére volt, külön figyelmet szentelt a cserkészet fejlesztésének.
Püspöki körlevelei és publicisztikái iránymutató társadalmi és hitéleti megnyilvánulások voltak. A keresztényszociális
eszme vezéralakja és a gyakorlati kereszténység hiteles szószólója volt. Szellemiségébõl alakult meg a Szociális Miszsziótársulat, a katolikus szociális munka szervezete, mely foglalkozott családgondozással, gyermekvédelemmel, kórház-,
fogház- és gyármisszióval, ifjúsági és aszszonyszövetségek szervezésével, szeretetotthonok, árvaházak, népkonyhák,
napköziotthonok és gazdasszonyképzõk
mûködtetésével. Mindez a XX. század
elején egyedülálló volt egész Európában.
Munkáit 25 kötetben gyûjtötték össze,
melyekben egy korszerû magyar katolikus világnézet és kultúra kialakításáról
értekezett.
A reális utókori értékelés nem méltánytalanul hasonlítja a magyar egyház történetében Pázmány Péter nagyságához
munkásságában és lelkiségében egyaránt. Tisztelõi kezdetektõl fogva Magyarország apostolának és tanítómesterének tartották, ahogy sírján is olvasható.
Szellemi öröksége máig ható, hiszen az
egyházi élet megújítására vonatkozó javaslatai, a szociális kérdésekrõl vallott
eszméi, a tudomány és hit párbeszédére
vonatkozó meglátásai ma is érvényesek.
Fél évszázaddal a II. Vatikáni Zsinat
elõtt hirdette az egyház korszerûsödését,
a „modern katolicizmust”. Eszméi ma is
idõszerûek és megvalósításra várnak.
Szerk.: P. Zs.

Az eukarisztia, vagyis az oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére, kenyér
és bor színe alatt. Jézus azért
rendelte az eukarisztiát,
hogy jelenvalóvá váljon keresztáldozata, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az egyházat. Az eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán rendelte el, és e szavakkal, hogy
„ez az én testem, ez az én vérem”, átváltoztatta a kenyeret és a bort az Õ testévé és
vérévé. Jézus Krisztus az apostoloknak és utódaiknak adott hatalmat, hogy a kenyeret
és a bort testévé és vérévé változtassák át. A püspökök és a papok a szentmisében változtatják át a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé. A szentmise az újszövetség áldozata az eukarisztia ünneplésében. A szentmise az ige liturgiájából és az eukarisztia liturgiájából áll. Az ige liturgiájában az egyház elénk adja Isten üzenetét, és mi
hittel válaszolunk rá. Az eukarisztia liturgiájában a kenyér és a bor színében az Úr Jézus jelenvalóvá teszi keresztáldozatát, testével és vérével táplál minket. A szentmisén
befogadjuk Isten igéjét, áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az Atyának,
és lehetõleg szentáldozáshoz járulunk. Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét
vesszük magunkhoz. Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült Jézus fogadására.
Lelkileg úgy készülünk fel, hogy meggyónjuk halálos bûneinket, és megbánjuk bocsánatos bûneinket, valamint imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való találkozást. Testileg úgy készülünk, hogy megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt (az áldozás elõtt egy
órával már nem eszünk semmit) és megfelelõ módon öltözünk. Áldozni lehet nyelvre,
vagy kézbe, de mindkét esetben azonnal elfogyasztjuk a kapott szentostyát. A szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet. Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat, és segítségét
kérjük. Méltatlanul áldozik, azaz szentségtörést követ el, aki tudatosan halálos
bûnben áldozik. Az oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és
emberségével, testével és vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.
Templomainkban az örökmécs jelzi, hogy az Úr Jézus az eukarisztiában jelen van.

GÖRÖG TÁNCOKTATÁS
indul a mûvelõdési házban felnõttek és gyermekek részére.
Jelentkezni a könyvtárban lehet a 06 (25) 522 320-as telefonszámon.
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A SZERETET HÓNAPJÁRA
IS MARADT ELÉG ENERGIÁNK
A november és a december mozgalmas idõszak volt civil szervezetünk életében. Ennek felelevenítése talán örömet okoz azok
számára, akik jelen voltak rendezvényeinken, és reméljük, hogy
lesznek majd olyanok is, akik most kapnak majd kedvet, hogy
legközelebb ellátogassanak hozzánk.
November 13-án a Faluházban játszott meghívásunkra a Digitál együttes. Mindig nagy tömegeket vonz Perkátán a Digitál
együttes. Az együttes részbeni perkátai kötõdése mellett (Vajk
család) most külön vonzerõt jelentett Horváth Tamás fellépése
is, hiszen sokan szurkoltak közülünk is a Csillag születik versenyzõjének. Biztos vagyok benne, hogy Tamás sok sms-t kapott a perkátai támogatóktól is versenyzése során. Jó hangulatú, fergeteges bulinak voltunk részesei, ahol igényes zenére táncolhattunk. A felajánlott értékes tombolatárgyak sok embernek szereztek örömet. A Perkátáért Közalapítványtól kapott
gyönyörû zöldségeskosár, valamint a Basticz Józsefnétõl kapott
élõ liba nagy mulatságot keltett a sorsolás folyamán. A már hagyományosan novemberben szervezett Digitál-bulijainkat továbbra is folytatni szeretnénk. Köszönjük a résztvevõknek a jótékonysági bálunk támogatását, mert a bál bevételébõl a gyerekek közös decemberi ajándékozására gyûjtöttünk. Téli programjainkat Horváth Judit nagyobb összeggel, valamint az önkormányzat 60.000 Ft-tal támogatta. Köszönjük!

November 16-án postára adtuk újabb pályázatunkat. A Leader-pályázaton elnyert összeggel (ha sikerül) a következõ évi
május elsejei programunkat szeretnénk színesebbé és változatosabbá tenni. A pályázattal kapcsolatos teendõket Bogóné
Plasek Krisztina fogta össze.
December 4-én immár harmadik alkalommal járta a falut a Füpe-Mikulás, krampuszai segítségével. Mint mindig, most is csatlakoztak hozzánk Franciaországból érkezett vendégeink, valamint a Francia Klub tagjai is. A menetet Bogó Lajos autója vezette, amelybõl vidám dalok csendültek fel, elõre kiinvitálva a
község lakóit az utcára. Horváth Árpád és Gubicza Tamás feldíszített hintói mellett Molnár Gábor és Viczkó István fogatai is
szállították az ajándékozókat. A menetet Végh Gyula követte
szaloncukorral és almával megpakolt furgonjával, valamint
sok-sok Füpe-tag személyautókkal. Soha ennyi ember nem volt
még az utcákon, mint most. Minden meghirdetett helyen sokan
vártak ránk. Jó érzés volt ajándékozni, és a megajándékozottak
arcáról leolvashattuk, hogy öröm volt ajándékot kapni is. Természetesen nemcsak a gyerekek kaptak a Mikulás zsákjából,
hanem mindenki, akivel csak találkoztunk. A krampuszok
„megtámadták” a 62-es úton közlekedõ autókat, kamionokat,
buszokat. Játékosság és vidámság költözött a falu utcáira.

Együtt játszottak a kicsik és a nagyok a Mikulással (Dublinszki
Jani) és a krampuszokkal (Dublinszki Kriszti, Kapócs Tibi,
Magyarné Lukács Vali, Szalai Anikó).
December 12-én mi is szívesen csatlakoztunk a Perkátáért Közalapítvány felhívásához, és tagjaink is részt vettek az adventi vásárban. Hosszú Timi, Hosszú Tündi, Magyarné Lukács Vali
árulták a csokoládéba forgatott nyers és aszalt gyümölcsöket,
melynek nagy sikere volt a gyerekek körében. Valamennyien jó
ötletnek és kiváló szervezésnek tartottuk az alapítvány által
létrehozott adventi szombatot.

A Füpe-tagok is adakoztak — névtelenül — a cipõsdoboz-akcióban, mert mi is segíteni szerettünk volna abban, hogy a karácsony ne csak fényképrõl, filmekbõl megismert és átélt élmény
lehessen a perkátai gyerekek számára. Valamennyien tudjuk,
hogy sajnos élnek olyan gyerekek a faluban, akiknek nagyon
szerény ajándék került csak a karácsonyfa alá.
December 19-én beköszöntött hozzánk nemcsak a hóesés, hanem a Füpe-karácsony is. Mindazok a bátor, vállalkozó szellemû gyerekek és felnõttek, akik kimerészkedtek a hóviharban,
nem csalódtak. Állt a kastély mögött a szépen feldíszített fenyõfa, szóltak a karácsonyi dalok, a kastély falán a Lehóczkiné Orbán Ági által készített filmet nézhettük meg. A rövid mûsorban
fellépett a Nyugdíjasok Baráti Körének Rozmaring énekkara.
Dr. Kormos Zoltán, Kusler Dávid és Tercsák Lajos gondoskodtak a meleg innivalóról, és pogácsa is várta a vendégeket. Minden felnõtt hazavihette a bögrét, melyben az innivalót szolgálFolytatás a következõ oldalon.
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EMLÉKEINK
Bogó Anikó és Somogyi Balázs történeti rovata

150 éve hunyt el
Bolyai János matematikus
(Kolozsvár, 1802. december 15. —
Marosvásárhely, 1860. január 27.)
tuk fel, a gyerekek pedig ajándékcsomagot kaptak. A tábortûznél felmelegedhettek mindazok, akiket a hirtelen jött tél egy kicsit megfagyasztott. Elõkerültek a szánkók, készültek a hóangyalok, csodálatos téli estét tölthettünk együtt. Köszönet jár
mindenkinek, aki munkájával, megjelenésével segítette rendezvényünk sikerét.

lóság volt itt Perkátán. Jó lenne ilyen békességben, nyugalomban, vidámságban élni a hétköznapokon is. Ehhez kívánok a
község lakóinak minden Füpe-tag nevében sok-sok higgadtságot, õszinteséget, és bátorságot ennek felvállalásához!

Bolyai Farkas filozófus, matematikus, író fia. Felsõfokú
hadmérnöki
tanulmányai
után katonatisztként szolgált
egészen 1833-as obsitjáig. Ezt
követõen nagyrészt Marosvásárhelyen élt.
Leghíresebb eredménye a
párhuzamos egyenesek kétezer éves problémájára adott
válasza, amely rámutatott arra, hogy a korábban egyeduralkodó euklideszi geometriai rendszerek mellett más geometriai rendszerek is kidolgozhatók. Bolyai olyan abszolút geometriát épített fel, amelybõl speciális esetként kapta a
vele egy idõben az orosz Lobacsevszkij által is kidolgozott Bolyai–Lobacsevszkij-féle geometriát. „Semmibõl egy új más világot teremtettem” — írta édesapjának 1823. november 3-án
kelt, híres temesvári levelében. Kiderült, hogy a geometria szónak többes számban is lehet értelme, az euklideszitõl eltérõ
geometriák is elképzelhetõk. A matematikai gondolkodásban
nagyon fontos fordulatot jelentett ez a felismerés. Ha a párhuzamossági posztulátumot annak tagadásával helyettesíthetjük,
akkor a kapott új axiómarendszer tételeivel egy új geometriai
világ tárul elénk. Bolyai Jánosnak életében egyetlen mûve jelent meg nyomtatásban, az Appendix, amelynek teljes címe: A
tér abszolút igaz tudománya; a XI. Euklidesz-féle axióma (a priori
soha el nem dönthetõ) helyes, vagy téves voltától független tárgyalásban; annak téves volta esetére a kör geometriai négyszögesítésével. A munka egyik legfontosabb eredménye a Bolyai által
kitalált modellrendszer, amelyben az új, nem euklideszi geometriában az euklideszi geometria is érvényes. Meglepõ eredmény az is, hogy a Bolyai–Lobacsevszkij-féle geometriában
lehetséges a kör négyszögesítése.
Már Bolyait is erõsen foglalkoztatta az a kérdés, hogy a környezõ világunk vajon milyen geometrián alapul. A nem euklideszi
geometriák az általános relativitáselmélet matematikai alapját
adták, és a XX. század modern kozmológiája igazolta az új geometriák szükségességét a világegyetem alaposabb megismeréséhez. Bolyai tértudománya új utat nyitott az emberi gondolkodás számára. Büszkék lehetünk arra is, hogy 2009-ben az
UNESCO Bolyai munkájának az MTA Könyvtár Kéziratában
Budapesten õrzött 1831-es különlenyomatát is felvette a
Memory of the World (A világ emlékezete) elnevezésû listájára. Bolyai János részben a névadója a Babeº–Bolyai Tudományegyetemnek (BBTE), Kolozsvár tudományegyetemének. A korábban létezõ magyar tannyelvû Bolyai Tudományegyetemet
mindkét Bolyairól, az apáról és fiáról nevezték el, de a BBTE-n
elterjedt mai tudás szerint a mostani egyetem magyar névadója
Bolyai János.
Forrás: Szabó Péter Gábor: Bolyai János

Szalai Anikó

Somogyi Balázs

Miközben beszélgettünk, játszottunk, sokat nevettünk és teljesen átfagytunk, a karácsonyi díszletek között szép csendesen
hullt a hó. Mint a mesében. Pedig mindez nem mese, hanem va-
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Pavlicsek Zsolt állandó rovata

A kínai harcmûvészetek 3.
A kommunista Kína 1945 után teljesen betiltotta a vallási tevékenységeket, így a buddhista Shaolin-mûvészetként ismert
harcmûvészeteket is. Késõbb felkarolták Wushu néven a régi
örökséget, de leginkább az akrobatikus sportformák és bemutatók irányába fejlesztették a hagyományoktól és valós harci alkalmazásoktól megfosztva. Nagyon sok autentikus, õsi stílust
oktató harcmûvész mester elzárkózott az eredeti tanítások
ilyen szintû összemosásától, Tajvanra, Hongkongba, Okinavára és a nyugati világ országaiba vonultak ki e régi tanításokat

továbbvivõ mesterek. Kínában 1957-ben újra felépítették, és
1982-re teljesen felújították a kolostort, mivel a kormányzat rádöbbent, hogy a valódi tradicionális kínai harcmûvészetek a kihalás szélére kerültek, valamint felismerték az idegenforgalomban rejlõ lehetõségeket, melyet a harcmûvészetet tisztelõ turisták, harcmûvészek, zarándokok, történészek hozhatnak. Ma
már központi támogatást élvez a Shaolin-kultúra és több harcmûvészeti irányzat. Manapság a kiváltságosok a belsõ kolostorban gyakorolhatnak (min. 1 hónapos kurzusokban), a többség
számára pedig a kolostorhoz közeli városokban mûködnek
százszámra bentlakásos, tandíjas harcmûvészeti iskolák, melyek mindannyian a minõségi védjegynek számító Shaolinhírnévre alapozzák mûködésüket. Kormányzati megbízásból és
támogatással sok kínai show-csoport járja a világot, hogy népszerûsítsék a Shaolin kung-fut. Amit õk bemutatnak, az a harcmûvészeti technikákból kiemelt látványos, lélegzetelállító, a kívülállók számára is élvezhetõ mûsor, mely gyakran az akrobatizmusra és a kiemelkedõ képességû egyénekre építi bemutatóit. A hétköznapi valóságban azonban a harcmûvészetekben is
a szorgalmas, kitartó gyakorlás hozza meg eredményét, hiszen a
harcmûvészetek olyan széles tárháza kínálja a tudást, melyhez
nem kell eleve emberfeletti szuperképességekkel rendelkezni,
hanem a befektetett munka által érhetõ el a fejlõdés fizikális és
fõként szellemi szinteken. A kínai harcmûvészetek lassan terjedtek el a nyugati világban, mivel a kínai hagyomány szerint
sem a kolostori stílusok (pl. a Shaolin, Wu-Tang), sem a családi
rendszerek nem adhatóak át idegennek, kiváltképp külföldi-

nek. Egyes vélemények szerint 1973ban Bruce Leenek
is azért kellett meghalnia (erõszak által, és nem balesetként — sõt, fiának,
Brandon Leenek
is), mert megszegte
ezt az õsi kínai törvényt. Tény, hogy a
kínai harcmûvészeti stílusok Amerikában, majd Európában tömegesen a 80-as
évektõl terjedtek el, amikor már oldódtak az idegenek oktatására vonatkozó belsõ tilalmak. Ekkortól éli virágkorát a sok
kung-fu ágazat, hiszen minden mester a saját módszerét vitte
tovább, tanítja klubjaiban. Márpedig több száz eredeti stílus
került ki a nagyvilágba néhány évtized alatt!
A Leopard-Box Harcmûvészeti Iskola, melyet jelenleg Perkátán is oktatok, egy õsi
kínai alapokra építõ stílus, hiszen az eredeti Shaolin leopárd kung-fu technikáit
is oktatja. Mivel azonban a leopárdkung elemek gyakorlati használata nem
terjed ki minden önvédelmi lehetõségre,
a mai kor követelményeként beépítettem
az oktatási anyagba további sok hasznos technikát, melyek hatékonyságáról magam is megbizonyosodtam.
Az elméleti követelmények pedig értelemszerûen nem buddhista, vagy taoista vallási tanítások a Leopárd-Box Harcmûvészetben, hanem célszerû harcmûvészeti ismeretek és a szellemi
önfejlõdést serkentõ tudáselemek. A XXI. század követelményeként igyekszünk tanítványaimat felkészíteni a hatékony utcai önvédelemre, a küzdõsport-versenyekre, de legfõképp az
életben való civil helytállásra, a kitartásra, küzdeni tudásra, felelõsségvállalásra, mások tiszteletére nevelés által. 20 év oktatás eredményeként több ezer személyes tanítványom és még
több közvetett tanítvány (akik tanítványaim tanítványai országszerte) ismerete által biztosan állíthatom, hogy a komoly és éveken át tartó, kitartó harcmûvészeti munka meghozza eredményét a civil életben is: a fekete öv, a mesterfokozat keveseknek
adatik meg, de az edzéseken megtanult önfegyelem, akaraterõ
sokat segít az egyénnek az élet minden területén. Önmagáért
jobban kiállóvá teszi a bátortalanabbakat, lehûti a zsizsik, örökmozgó erõszakosokat. Sokan kerültek egykori tanítványaim közül rendõri, kommandós, katonai pályára, vagy éppen biztonságtechnikai szakemberként keresik kenyerüket. Más tanítványaim pedig a hazai országos bajnoki címek százai több küzdõsport-ágazat versenyein, és világbajnokságok, Európa-bajnokságok, világkupák érmeinek megnyerésével bizonyították, hogy
nem a különleges tehetség, hanem a kitartó gyakorlás hozhat
sportsikert az egyénnek. A harcmûvészetek gyakorlása leginkább az életre nevel, a gyakorló döntése szerinti mértékben és
szinten. Az õsi mondások igazsága szerint: „Ha az erõd kevés,
akkor félúton kidõlsz, de ne feküdj le már az út elején.” És
„Aki másokat ismer, az okos.
Aki önmagát ismeri, az bölcs.
Aki másokat legyõz, az erõs.
Aki önmagát legyõzi, az hõs.”
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HIRDETÉSEK

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

FELHÍVÁS
TANULJON AZ UNO-nál!

AUTÓVEZETÉSI
TANFOLYAM
– NAGY MOTOR,
KIS MOTOR IS –

INDUL A KASTÉLYBAN!
Gyere Te is, jelentkezz most!

50 % ELMÉLETI
KEDVEZMÉNY!
Jelentkezni lehet a könyvtárban:

06-25/522-320

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
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Kedves Perkátai Honfitársak!
A közelgõ választás kapcsán szeretnék bemutatkozni a településnek, a 2010-es tavaszi országgyûlési
választáson az MDF-et fogom képviselni Fejér megye 4. számú választókerületében, így Perkátán is.
Nevem Kránitz László Viktor, 35 éves mérnök végzettségû gárdonyi illetõségû fiatalember vagyok.
Édesanyám köztiszteletben álló könyvtáros, nyelvtanár, ma már nyugdíjas, MDF alapító tag 1989-ben.
Az elsõ választáson úgy volt (1990-ben), hogy õt akarták indítani ebben a körzetben, de végül ez a feladat a fiára marad.
2000–2002-ig területfejlesztési megbízott voltam a gárdonyi kistérségben. Ezek után pályázatokat írtam
önkormányzatoknak, így a tókörnyéken viszonylag nagyobb ismertségem van. Eredetileg Centrum tag
vagyok, de egy 2006-ban létrejött együttmûködési megállapodás révén kiérdemeltem az MDF támogatását, amire nagyon büszke vagyok, különösen úgy, hogy régi nagy kedvencem, Magyarország jelenleg
elsõ számú pénzügyi-gazdasági szakemberét és politikusát, Bokros Lajost kell erõsítenem és képviselnem a 4. körzetben. Bokros Lajost már
2005-ben meghívtam Agárdra elõadást tartani és politikai beszélgetésre. Az idõ engem igazolt, nem gondolhattam, illetve gondolhattuk, hogy 4
évre rá miniszterelnök-jelölt lesz.
Értékrendemet tekintve konzervatív–liberális vagyok, amely értékrendemre igen büszke vagyok, és amelyet képviselni szeretnék a kampányban
is. Az új generáció képviselõje vagyok, széles látókörrel. Külföldi munkatapasztalatom is van, angol, holland és német nyelven is tudom követni a
világ eseményeit. A centrum politikát képviselem a választókörzetben.
Fontosnak tartom az ország egészét tekintve a közigazgatási reformot, ezen belül az önkormányzati reformot, a bokrosi programnak megfelelõen egymásra épülõ és egymásra ható reformok következtében megváltozna Magyarország válságba került közélete és gödörbe került gazdasága. A választókerületben a változást szeretném képviselni. Fontos a reformok következtében a közigazgatási változás, erre
épülve pedig európai mércével is ütõképes vidéki életkörülmények létrehozása precíz egészségüggyel és büszke oktatással
és javuló infrastrukturális feltételekkel. Úgy gondolom, hogy most térségünknek az új idõk szavait értõ fiatal, energikus és világlátott képviselõre van szüksége, mindenképpen fontos a változás, változtatás.
Kérem, amennyiben szimpatizálnak velem, az MDF és Bokros Lajos programjával, úgy kérem, tiszteljenek
meg ajánlószelvényükkel és szavazatukkal. Ajánlószelvényüket kérem, jutassák el címemre:

Kránitz László Viktor 2483 Gárdony, Pf. 51.
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