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Választás után, avagy Perkáta
ismét felelõsen gondolkodott
Tisztelt perkátaiak! Kedves Barátaim!
Tegnapi napon lezajlott a választás, majd éjjel az eredményt is megtudtuk,
és kimondható, hogy a perkátaiak ismerik falujuk életét, felelõsen tudnak
dönteni a falu ügyében, és az elvégzett munkát is figyelembe véve, a munka
folytatására szavaztak. Perkáta polgárai úgy döntöttek, hogy számukra
fontos a TISZTESSÉG, a BECSÜLETESSÉG és a FELELÕSSÉG! Ezeket a jelszavakat komolyan véve, a falu jövõjére szavaztak, a becsületes
munkára, és nem a politikai kalandorokra.
Köszönöm Perkáta lakosságának a bizalmat, amit mind választás elõtt jóval mutattak felém, mind a kampány alatt, mind pedig a szavazatokban.
Köszönöm, hogy továbbra is megbíznak azzal a feladattal, hogy Perkátáért
és a 4.200 perkátai polgárért dolgozhassak nemcsak egyedül, hanem a
megválasztott képviselõkkel.
Nagyon nagy eredmény, hogy velem együtt indulók mind bejutottak a képviselõ-testületbe, így az együttmûködés erõsebb lesz, a munka pedig hatékonyabb. Tudom azt, hogy a 6 csapattársamat, illetve az õ munkájukat jól ismerik, és ez mutatkozott a szavazatokban is, hiszen mind a hatan már feladatot vállaltak az elõzõ képviselõ-testületben is. A Bógó Ferenccel, Kovács Ferenccel, Rajcsányi Lászlóval, Szilasy Lászlóval, Tóth Ferenccel és
Ujfalusi Pállal felálló testület egy falujáért már eddig is tevõ, tapasztalt és nagyon aktív testület lesz. Nem szeretnénk sokat várni, nem elkezdjük, hanem folytatjuk a munkát.
Több érdekességre hívnám fel a figyelmet a választással kapcsolatban. Sokan esetleg elõre borítékolhatónak
érezték a választási eredményt. Mi, akik a kampányt átéltük, tudjuk ebben a kampányban teljesen új elemek jelentek meg, sokkal félelemkeltõbb volt a kampány hangulata. Egészen más volt átélni, mint az elmúlt választásokat, de a sok nehézségért az eredmény kárpótolhat mindenkit. Hasonló volt a szavazási arány, mint a 2007-est
megelõzõ 2006-os választáson, ez mutatja, hogy a perkátaiak fontosnak érzik, hogy saját maguk irányítsák a sorsukat.
Az pedig óriási eredmény, hogy képviselõként soha ilyen magas szavazattal nem lehetett mandátumot nyerni.
Akik azt mondják, hogy nem volt komoly ellenfél, azoknak tudom mondani, hogy polgármesterként több voksot
kaptam, mint a 2007-es felfokozott hangulatú választáson. Emellett még több szavazattal lehetett képviselõi
helyhez jutni, mint 2007-ben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évekhez képest még nagyobb bizalmat érez irántunk
Perkáta. Azért dolgoztunk, azért fogunk dolgozni, hogy ezt megszolgáljuk.
Somogyi Balázs
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Önkormányzati
választás
2010. október 3-án vasárnap rendkívüli
eseménytõl mentesen lezajlottak Perkátán az önkormányzati választások. Az
elsõ nem hivatalos eredmények 20 óra
után láttak napvilágot, a polgármester
személyérõl, majd egy óra múlva tudni lehetett az új képviselõ-testület összetételét is. Perkátán 3219 fõ választásra jogosult polgárból 1247 fõ járult vasárnap az
urnákhoz, ez 38,74 %-os részvételt jelent.
15 db érvénytelen szavazólapot találtak,
így az érvényesen leadott szavazólapok
száma 1232.

A polgármesterjelöltekre leadott szavazatok a következõképpen alakultak. 1. Somogyi Balázs (PÖPE-FIDESZ-KDNP) 86,44 % (1065 szavazat) 2. Laki Ferenc (független) 13,56 % (167 szavazat). Így Somogyi Balázs megõrizte polgármesteri pozícióját.
A képviselõ-testületben a 8 induló jelölt közül a 6 legtöbb szavazatot elérõ jelölt kapott
mandátumot.
1. Bógó Ferenc László
2. Kovács Ferenc
3. Laki Ferenc
4. Rajcsányi László József
5. Szilasy László
6. Szõke Imre Andor
7. Dr. Tóth Ferenc
8. Ujfalusi Pál

PÖPE-FIDESZ-KDNP
PÖPE-FIDESZ-KDNP
FÜGGETLEN
PÖPE-FIDESZ-KDNP
PÖPE-FIDESZ-KDNP
JOBBIK
PÖPE
PÖPE

Ezzel egyidõben a megyei közgyûlésre is
voksoltak a választópolgárok.
A megyei közgyûlés létszáma: 21 fõ
A mandátumszerzéshez szükséges 5-1015 %-os határt elért szervezetek közötti
mandátum kiosztás eredménye:
FIDESZ-KDNP 13 mandátumot szerzett
MSZP
4 mandátumot szerzett
JOBBIK
3 mandátumot szerzett
FETE
1 mandátumot szerzett
Forrás: valasztas.hu
SZ. M.

900
845
203
868
819
265
931
789

képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ
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Letették az esküt a megválasztott képviselõk
Tegnap délután 5 órakor kezdõdött a képviselõ-testület alakuló
ülése, amelyet Rajcsányi László vezetett, mint korelnök. Elsõként Virág Györgyné, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta az ülés résztvevõit a választás menetérõl és eredményérõl, majd esküt vett Somogyi Balázs újraválasztott polgármestertõl. A képviselõktõl már Somogyi Balázs vett esküt. Ezután a képviselõ-testület meghatározta a polgármester illetményét és költségtérítését, (bruttó 495.000 forint és tételes elszámolással maximum 99.000 forint), mely 2002 óta Perkátán a
polgármesteri fizetés.
Somogyi Balázs polgármester megköszönte a választóknak az óriási bizalmat, és gratulált a megválasztott és a választáson
induló, de mandátumot
nem nyert képviselõknek.
Kiemelte, hogy ilyen magas aránnyal képviselõi
mandátumot még nem
nyert senki Perkátán, illetve a polgármesterre leadott szavazatok aránya is
közel a település egyharmada, ami szintén kiemelkedõ adat a megyében is.

Titkos választáson választották meg az alpolgármestert. A polgármester jelölhet alpolgármestert, de a képviselõ-testület szavaz róla, Somogyi Balázs csak belsõs alpolgármestert javasolt
dr. Tóth Ferenc személyében, külsõs alpolgármesterre nem tett
javaslatot. A titkos szavazáson dr. Tóth Ferencet egyhangúan
választotta a testület alpolgármesterré, aki 2006, majd 2007
után harmadszor lett alpolgármester.

Az ülés végén Somogyi Balázs polgármester a következõ ülésen, az SZMSZ módosítással megtörténõ bizottsági struktúrát
ismertette. A képviselõ-testület mindösszesen a kötelezõ bizottságot, a pénzügyi bizottságot hozná létre, Bógó Ferenc elnökségével és minden képviselõ tagságával, így tagja lenne még
Kovács Ferenc, Rajcsányi László, Szilasy László és Ujfalusi Pál.

Az egy bizottság létrehozása a hatékonyabb munkavégzést és a
döntési folyamat átláthatóságát teremti meg. A pénzügyi bizottság látná el az ügyrendi feladatokat is. Somogyi Balázs a
szakterületek felügyeletére felkért képviselõket pozíció megnevezés nélkül, úgy hogy az adott képviselõ már eddig is saját
szakterületével foglalkozott. A szociális és egészségügyi ügyek
koordinálására dr. Tóth Ferenc alpolgármestert, az oktatásikulturális, illetve a sport és civil témák kapcsolattartójának Szilasy Lászlót, míg a területfejlesztési-faluüzemeltetési témakörben Rajcsányi Lászlót.
perkata.hu

Választás utáni gondolatok
Hálás vagyok Perkátának! Hálás, mert elképesztõen sok támogatást kaptam a szavazatokban. A választás utáni szeretetteljes
gratulációk is jól estek. Nincs ember, akinek szívét ne öntené el
melegség, ha negyedszázados munkáját, másfél évtizedes közösségi szolgálatát így értékelné faluja. Jó érzés, még ha egyben
torokszorító is, hogy elismerést kapok. Köszönöm.
Tisztelem Perkátát! Tisztelem, mert bölcs döntést hozott, amikor a megkezdett munka folytatására szavazott. Olyan jelöltek
érdemelték ki a település bizalmát, akik az utóbbi években sokat dolgoztak önzetlenül a falu élhetõvé tételéért. Perkáta nem
hitt a rólunk terjesztett vádaknak, nem hittek rosszindulatunkban, törvénytelenségünkben, nem hitték, hogy mindent csapnivalóan rosszul csinálunk. Ideje hát felhagyni a riogató vádakkal,
névtelen feljelentgetésekkel, mert nem nekünk ártanak elsõsorban, hanem Perkátának keltik rossz hírét. Szívesen csinál-

nánk mindent hiba nélkül, de a rosszindulatú rágalmak ebben
nem segítenek.
Örömmel élek Perkátán! Örömmel, mert azokat a társaimat is
megválasztották, akikkel három éve elkezdtük falufejlesztési
munkánkat Somogyi Balázs vezetésével. Öröm, ha azt látjuk,
hogy fejlõdik, szépül a falu. Öröm, ha civil szervezetek munkája, programja viszi jó hírét településünknek. Kevés jelölt indult,
mert tudjuk jól, hogy csak akkor van értelme a jelöltségnek, ha
érzése szerint másképpen, avagy jobban tudná tenni. Bár a választástól távol maradók aránya minden elemzõ tárháza, egy
biztosan kijelenthetõ: aki nem szavaz, az nem kíván élni a változtatás lehetõségével. A szavazók pedig meggyõzõen fejezték
ki akaratukat voksaikkal. A választások után Perkáta megérdemli, hogy tovább dolgozzunk érte.
Tóth Ferenc
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Beszámoló a 2010. szeptember 15-ei
képviselõ-testületi ülésrõl
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2010. szeptember 15ei képviselõ-testületi ülésén 12 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc, Rajcsányi László, Ujfalusi Pál, Horváth Judit, Bogóné Plasek Krisztina, Mosonyi György, Lehóczki Ádám, Bogó Ferenc László, Pavlicsek Nándor, Ujfalusi
Pál, Szilasy László képviselõ-testületi tagok) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással
egyetértett a Bursa Hungarica 2010. évre
szóló pályázati kiírási javaslatának megtárgyalásának ötödik napirendi pontként
és a Perkáta Nagyközség Önkormányzata által kiírt Informatikai eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal hatodik
napirendi pontként való felvételével.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint:

NAPIREND
* Polgármesteri beszámoló az aktuális
eseményekrõl
* Beszámoló Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2010. évi I. félévi költségvetési teljesítésérõl
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
* Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetérõl
* Bursa Hungarica 2010. évre szóló pályázati kiírási javaslatának megtárgyalása
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
által kiírt Informatikai eszközök beszer-

zésére irányuló közbeszerzési eljárással
kapcsolatos döntéshozatal
* Egyebek
*Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 3
nem szavazattal és 4 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Baross, Rákóczi utcák
mart aszfaltos felületzárásának költségeit ne tartalmazza a költségvetési rendeletmódosítás.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 6
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Perkáta sportpálya
egyszeri felújításának teljes költségét tartalmazza a költségvetési rendeletmódosítás.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 5
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2010. évi költségvetési rendelet
módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 0 igen szavazattal, 8
nem szavazattal és 4 tartózkodással úgy
döntött, hogy a Rendezvények, testvértelepülési kapcsolatok 2010. szeptember
15-ig teljesített kiadásairól szóló anyagot
ne vegye fel napirendre a képviselõ-testület.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Nemzeti Erõforrás Minisztériummal
együttmûködve kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatot a
2010/2011. tanév második és a 2011/
2012. tanév elsõ felére vonatkozóan.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Nemzeti Erõforrás Minisztériummal
együttmûködve kiírja a 2011. évre a Bur-

sa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati „B” típusú Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Bursa Hungarica „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat megvalósítására biztosítja
a 600-600 ezer Ft összegû keretet a 2011.
évi költségvetés terhére.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással az Informatikai eszközök beszerzése tárgyában kiírt, hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 8 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 4 tartózkodással
Perkáta területén településközpontú sétány, díszkút létesítése, illetve köztéri játszótér és parkok felújításának mûszaki
ellenõrzésével a Bau-Medi-Plan Bt.-t
bízta meg a kivitelezés nettó költségének
1,6 %-a+áfa összegben a fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból származó céltartalék terhére.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 9 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 3 tartózkodással a 2.
hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévõ
forgalomképtelen közterületet átminõsíti a korlátozottan forgalomképes ingatlanná. A képviselõ-testület a vevõül kijelölt Molnárné Vadász Ildikó számára vételi jogot biztosít azzal a feltétellel, hogy a
vevõ átjárási szolgalmi jogot biztosít a
György Gy. utca 58. szám alatti ingatlan
javára, illetve a György Gy. utca mögötti
0354. hrsz-ú önkormányzati út megközelíthetõsége érdekében az önkormányzat
számára is.

Beszámoló a 2010. szeptember 22-ei
képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2010. szeptember
22-ei képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr.
Tóth Ferenc, Rajcsányi László József,
Bógó Ferenc László, Pavlicsek Nándor,
Ujfalusi Pál, Szilasy László képviselõ-testületi tagok) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Perkáta Nagyközség Településszerkezeti tervét.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Perkáta Nagyközség Helyi Építési
Szabályzatát és Szabályozási tervét.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az adásvételi elõszerzõdést, amely
alapján egy magyarországi üzemmel már
rendelkezõ kínai tulajdonosokkal bíró
vállalkozás kíván négy hektár területet
vásárolni az önkormányzat tulajdonát

képezõ 0328. hrsz-ú területen, melyen
egy élelmiszeripari üzemet kíván létrehozni 80 fõ foglalkoztatásával. A Képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert az elõszerzõdés aláírására és a tárgyalások lefolytatására.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta a feladattal nem terhelt céltartalék terhére bruttó 825.000 Ft összegû beiskolázási támogatás nyújtását a közalkalmazottak gyermekei részére.
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Záróülés
a képviselõtestületben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata október 23-án nemzeti ünnepünk,
az 1956-os szabadságharc kitörésének 54.
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 21. évfordulóján

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
utolsó ülését tartotta a 2006-2010-es ciklusban, pontosan a századikat. Az ünnepi
ülésnek több fontos témája van, egyrészt
elfogadásra kerülhet a már évek óta elõkészítés alatt levõ helyi Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat.
Mindkét dokumentum fontos Perkáta
arculatának tervezésében, az egységes falufejlesztésben és számos pályázat esetén
is alapfeltétel.

Az ünnepségen fellépnek a Perkáta–Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményegység diákjai.
Ünnepi beszédet mond: Somogyi Balázs polgármester.

A másik fontos napirend a ciklus önkormányzati képviselõinek és bizottsági tagjainak köszöntése. A képviselõ-testület
jelenlegi tagjai Bógó Ferenc László
(PÖPE-FIDESZ-KDNP), Bogóné Plasek Krisztina (független), Horváth Judit
(független), Lehóczki Ádám (független),
Mosonyi György (független), Pavlicsek
Nándor (PÖPE-FIDESZ-KDNP) oktatási, kulturális és sportbizottsági elnök,
Rajcsányi László (PÖPE-FIDESZKDNP) területfejlesztési albizottsági elnök, Somogyi Balázs (PÖPE-FIDESZKDNP) polgármester, Szilasy László
(PÖPE-FIDESZ-KDNP) szociális és
egészségügyi bizottsági elnök, dr. Tóth
Ferenc (PÖPE) alpolgármester, Ujfalusi
Pál (PÖPE), Vaskó Ferenc (PÖPE)
pénzügyi bizottsági és ügyrendi bizottsági
elnök. A képviselõk mellett a bizottsági
külsõs szakértõk vettek részt egy-egy
szakterület munkájában: Horváth Anikó,
Kovács Ferenc, Móker György, Tagainé
László Zsuzsanna, Fülöp Tamásné, Takács Szilvia, Mazán Eszter és Toldi Hajnal.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉST SZERVEZ.
Az ünnepség helye és ideje:
Perkáta, Faluház, 2010. október 23-a (szombat) 14 óra.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Ellenõrzés és sajtótájékoztató
az iváncsai tanuszodánál

2010. szeptember 28-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Állami
Szerzõdéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárságnak államtitkára,
Hegmanné Nemes Sára államtitkár aszszony és szakértõ csoportja ellenõrzést
hajtott végre az iváncsai tanuszodával
kapcsolatban.
Ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót államtitkár asszony ma 10 órától az
iváncsai tanuszodánál L. Simon Lászlóval, a térség országgyûlési képviselõjével,
Somogyi Balázzsal, Perkáta polgármesterével egyben a Fidesz választókerületi
elnökével, és Rédli Lászlóval a FideszKDNP iváncsai polgármesterjelöltjével.
A sajtótájékoztatón államtitkár asszony
jelezte, hogy közel száz PPP-vel felépített
sportlétesítményt vizsgálnak meg, illetve
az ezzel kapcsolatos szerzõdéseket vizsgálják felül. Az iváncsai tanuszoda ügye
azért is kiemelt, mert ráadásul per is zajlik a tanuszodával kapcsolatban. L. Simon László fontos értéknek nevezte a
tanuszodát, de kiemelte, hogy tudniuk

kell az állampolgároknak, hogy mennyit
is kell fizetni érte.
Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere
beszámolt az elõzményekrõl és a per jelenlegi állásáról. Megfogalmazta, hogy az
érintett települések nem tudtak a beruházás folyamatának részleteirõl, ezért is
nem fogadta el a szerzõdést 2008-ban
egyhangúlag Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete. Kiemelte, hogy míg 2005ben a perkátai testületet tájékoztató írásos anyag szerint kb. 2,7 millió forint hozzájárulás terhelte volna Perkátát, addig a
2008-as, el nem fogadott szerzõdéstervezet szerint a hozzájárulás mértéke 8,9
millió forint lett volna. Ezzel kapcsolatos
tájékoztatást nem a kapott Perkáta. Jelezte, hogy a megoldás az lett volna, ha a
beruházás megkezdése elõtt a településekkel megkötik a szerzõdéseket, és tiszta viszonyokat teremtettek volna.
A sajtótájékoztatón az érintett települések írott médiái vettek részt, emellett a
Fejér Megyei Hírlap, az MTI Fejér megyei tudósítója, illetve a HírTV forgatóstábja.
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FÓRUM A 62-ES FÕÚT M6-OS ÉPÍTÉSE
MIATTI KÁROSULTJAINAK
2010. szeptember 20-án 17 órakor találkoztak mindazon Szabadság téri, Engels, György Gyula és Lenin utcai lakosok, akiknek az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódó megnövekedett
nehézgépjármû-forgalom miatt ingatlanjuk kárt szenvedett.
Elõször Somogyi Balázs polgármester tartott egy rövid beszámolót az elmúlt közel másfél év eseményeirõl, tárgyalásairól. A
kormányzati és megyei szervekkel való együttmûködés fontosságát hangsúlyozta, kiemelve hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve annak Infrastruktúráért Felelõs Államtitkársága nyújtott segítsége adhat reményt arra, hogy hamarosan
pont kerülhet az ügy végére. Elmondta, hogy az elmúlt években
számos megyei szerv, köztük a Fejér Megyei Önkormányzat, a
Fejér Megyei Rendõrkapitányság, a Magyar Közút Nonprofit
Kft. Fejér Megyei Igazgatósága, az államot képviselõ Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. ismerik a perkátai lakosok problémáját és a lakosok mellett állnak. Somogyi Balázs dr. Völner
Pál államtitkár úrnak írt levelében jelezte, hogy a 62-es fõút
mellett lakó perkátai károsultak ügyének rendezése azért is
fontos, mert ugyanaz a vállalkozó, a PORR Kft. nyerte el a 62es számú fõút perkátai elkerülõ szakaszának kivitelezését, és
célszerû lenne, ha a két ügy nem keveredne. Júliusi-augusztusi
önkormányzat által bekért információk alapján, melyben a lakosok jelezték, hogy mekkora káruk van, kb. 20-22 millió forintos kárigény jelentkezett Perkátáról.
Jelen volt a Perkáta önkormányzatát eddig képviselõ dr. Balog
Edina, aki a perkátai lakosok mellett a ráckeresztúri és a daruszentmiklósi ügyeket is képviseli. Beszámolt az eddigi tárgyalásokról és levelezésrõl, jelezve a lakossági kérdésekre az önkormányzat eddig is felvállalt munkáját, koordináló szerepét. Jelezte azt, hogy a keddi (2010. szeptember 21.) nap délutánján

találkozik a három települést képviselve a Fejér Megyei Önkormányzat alelnökének társaságában dr. Völner Pál államtitkár
úrral a lakossági kárigények ügyében. A jelen levõ több mint 30
károsult, aláírta dr. Balog Edina ügyvédnõvel a megbízási szerzõdést, hiszen a magáningatlanok képviseletében csak maga a
tulajdonos vagy jogi képviselõje járhat el. Amennyiben az ügyben vagy a jogi képviseletben további felvilágosítást szeretnének kapni, esetleges csatlakozni kívánnak a károsult képviseletéhez, a perkátai polgármesteri hivatalban (+3625/507-570)
vagy dr. Balog Edina irodájában (Dunaújváros, Vasmû út 63.
fszt. 3; telefon: +3625/281-245) kaphatnak tájékoztatást.
perkata.hu

Orbán Viktor miniszterelnök
Perkátáról is nyilatkozott
Orbán Viktor (Fidesz), Magyarország miniszterelnöke tegnapi dunaújvárosi kampánykörútján nyilatkozott a Fejér Megyei Hírlap munkatársának. Az interjú elsõsorban a dunaújvárosi eseményekrõl szólt. De miniszterelnök úr jelezte, hogy ismeri a 62-es számú fõút áldatlan állapotait, és
megerõsítette, hogy szükséges a települési elkerülõk megépítése ebben a
ciklusban, amelyek közül elsõ a perkátai lesz.
A teljes interjút a Dunaújvárosi Hírlap és Fejér Megyei Hírlap mai számában olvashatják.
perkata.hu

TÁRGYALÁS AZ ÁLLAMTITKÁRRAL
A 62-ES KÁROSULTAK ÜGYÉBEN
A tanuszodai sajtótájékoztató elõtt Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere tárgyalást folytatott Hegmanné Nemes Sárával, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Állami Szerzõdéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárságnak államtitkárával
az M6-os építése miatti 62-es számú fõút mellett élõ perkátai lakosok ingatlankárainak ügyében.
Államtitkár asszony tájékoztatta polgármester urat, hogy megismerte az ügy részleteit, és a minisztérium kiáll a perkátai lakossági
károsultak mellett, támogatja kezdeményezésüket. Jelezte azt is, hogy a kivitelezõnek rendelkezésére állt egy kerete a kártérítésekre, és mindent meg fog tenni a minisztérium azért, hogy méltó módon történjen az ügy rendezése.
Somogyi Balázs polgármester tájékoztatta az államtitkár asszonyt a 62-es számú fõút perkátai elkerülõ szakaszával kapcsolatos
(hiszen ugyanaz a kivitelezõje a fent említett autópályaszakasznak, illetve az elkerülõnek) elõkészítõ munkálatokról.
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Befektetõ Perkátán

2010. szeptember 29-én Somogyi Balázs polgármester részt vett
Gao Jian úrnõ, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete
meghívásának eleget téve a Kínai Népköztársaság megalakulásának 61. évfordulója tiszteletére adott nagyköveti fogadáson
Budapesten. A személyes találkozáson Somogyi Balázs meghívta a nagykövetasszonyt október hónapban Perkátára hivatalos és baráti látogatásra, hogy konkrét tárgyalásokkal erõsítsék
Perkáta és Kína együttmûködését. Polgármester úr rövid ismertetést adott a Perkátán elkezdett kínai beruházásról, a kb.
80 fõ részére elinduló munkahelyteremtésrõl és felvázolta a
további gazdasági, kulturális, oktatási együttmûködések irányait, melyekhez a nagykövetasszony támogatást ígért.

Jelentõs fejlesztés elõszobájába lépett Perkáta, hiszen Perkáta
Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületi ülésén Somogyi Balázs polgármester elõterjesztésében egy elõszerzõdés tervezetét fogadta el, illetve hatalmazta fel a polgármestert annak
aláírására.
Az elõszerzõdés értelmében egy magyarországi üzemmel már
rendelkezõ kínai tulajdonosokkal bíró vállalkozás kíván 4 hektár területet vásárolni az önkormányzat tulajdonában levõ területen, melyen egy élelmiszeripari üzemet kíván létrehozni,
közel 80 fõ foglalkoztatásával.
Az önkormányzat munkahely-teremtési támogatási szándékkal
a terület mûvelési ág váltásának költségeiért (hozzávetõlegesen
7 millió forint) adná el a területet, hogy minél hamarabb mûködhessen az üzem, és foglalkoztathasson perkátai dolgozókat.
A tervek szerint az elõszerzõdés után a tényleges adásvétel is
megtörténik, majd engedélyezési folyamat és az üzem kiépítése
után várhatóan jövõ év végén kezdõdhet el a termelés.
perkata.hu

Kínai vendégek villámlátogatása Perkátán
2010. szeptember 22-én kínai testvértelepülésünket Huaxiangot is magába foglaló pekingi kerület, Fengtai kerület 6 fõs delegációja látogatott el Perkátára. A csoportot Somogyi Balázs polgármester, dr. Lakos László jegyzõ és Pavlicsek Zsolt, a Perkátai Kína
Egyesület elnöke fogadta a polgármesteri hivatalban délelõtt 10 órakor.
A munkamegbeszélés után a kínai vendégek megtekintették a folyamatban levõ fejlesztéseket, meglátogatták a perkátai óvodásokat és iskolásokat. Jóízû ebédet fogyasztottak el a Stüszi Vendéglõben, majd meglátogatták Perkáta fõ nevezetességeit a Gyõrykastélyt és a könyvtárat, illetve a templomot.
Ezután Dunaújvárosba látogattak el vendégeink, akiknek látogatása közel esett a kínai nemzeti ünnephez, amit október 1-jén a
Kínai Népköztársaság megalapításának évfordulója tiszteletére ünnepelnek.
perkata.hu

Perkáta felajánlása a vörösiszap miatti károsultaknak
Hasonlóképpen a borsodi árvízkárhoz, ahol Perkáta
Nagyközség Önkormányzata 100.000 forintot ajánlott fel
egy felsõzsolcai családnak, a hétfõi vörösiszappal elöntött településekkel is együtt érez Perkáta. Somogyi Balázs a Belügyminisztérium portálján található elérhetõségen (felajanlas@katved.hu) tett felajánlást Perkáta
Nagyközség Önkormányzata nevében, illetve levélben
kereste meg Ékes Józsefet, a katasztrófával sújtott terület országgyûlési képviselõjét. A felajánlásban 200.000
forint önkormányzati felajánlást, és 3 szolgálati lakás ideiglenes használatát teljes ellátással ajánlotta fel a vörösiszappal elöntött három település, Kolontár, Devecser és
Somlóvásárhely számára. A Perkátai Polgárõr Közhasznú Egyesület 4 tagja szolgálatát ajánlotta fel, és helyszínen vesz részt a védekezési munkákban. A felajánlások
bejelentése a szüreti bálon is megtörtént.
perkata.hu
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Elindult a Perkátai Életút Projekt kivitelezése
A 2009 õszén az EMVA Falufejlesztés és -megújítás kiírásában
elnyert Perkáta Nagyközség Önkormányzata által benyújtott
pályázat közbeszerzési kiírása 2010. augusztus 23-én zárult és a
képviselõ-testület a kivitelezéssel a Laurus-Duo Kft.-t bízta
meg. A szerzõdéskötésre 2010. szeptember 15-én került sor.
A Dózsa György utca páros oldalán lakókkal és vállalkozókkal
egy közös megbeszélést tartott az önkormányzat, amelyen az
utcán végig épülõ 1,8 m széles sétány építésével, a jelenlegi fák
kivágásával és platánsor telepítésével foglalkoztak a résztvevõk. A lakosok hozzáállása példaértékû volt, minden vitás kérdésben a faluközpont szépítését, az egységes megvalósítást támogatták.

nyek, boltok megközelítése nehezebb lesz, ebben kérjük a lakosok és az ott dolgozók türelmét. Az eredmény õket is kárpótolja. A kivitelezés alatt a reggeli, a déli és a délutáni órákban megkülönböztetõ jelzéssel felszerelt segítõk hívják fel az autósok
figyelmét Perkáta óvodás és iskolás gyermekeire.

2010. szeptember 20-án, hétfõn történt meg a kivitelezõnek az
építési terület átadása, elkezdõdtek a kivitelezési munkák.
Ahogy Önök is láthatják, megtörtént a jelenlegi járda elbontása, kezdõdik a térköves sétány lerakása. A kivitelezés alatt az
óvodák, az iskola, a Dózsa György és Tanácsház utcai intézmé-

A Perkáta Életút Projekt keretében a Dózsa György utca páros
oldala teljes hosszában az új óvodáig, illetve a Tanácsház utcában és a Szabadság téren a polgármesteri hivatalig összesen
1.100 méter hosszú sétány kiépítése történik meg. Emellett
megújul a Kossuth-szobor környéke, a Sport és Dózsa György
utcák sarkán levõ ún. Teréz-liget, illetve egy játszótér épül a butikok mellett a Szabadság téren (a régi romok helyén).
perkata.hu
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KÍNA KINCSEI 24.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata – Természeti értékek Kínában 6.

Különleges hegyek 2.
A Lushan-hegy

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Október 23-án a 18 órakor kezdõdõ
szentmisénket nemzetünkért, hazánkért
és meghalt hõseinkért mutatjuk be. Október 24-én missziós vasárnap lesz, amikor azokért imádkozunk, akik most ismertetik meg a világgal Jézus örömhírét.
Az október végi óra visszaállítástól kezdve az esti szentmisék kezdési idõpontja 17
óra.
November 1. Mindenszentek ünnepe
lesz. A templomban reggel 8 órakor lesz
szentmise egyházközségünk elhunyt lelkipásztoraiért, szerzeteseiért, tanítóiért.
Délután 15 órakor a temetõkápolnában
lesz szentmise minden meghalt testvérünk lelki üdvéért.
November 2-án templomunkban a halottak napi szentmise 17 órakor kezdõdik.
November 5-én Szent Imre herceg ünnepe lesz.
November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe lesz.
November 21-én Krisztus Király ünnepe,
az egyházi év utolsó vasárnapja lesz.
Õsz végére a természet elcsendesedik. A
vadvirágok elszáradnak, a szántóföldek
megüresednek, az erdõ-mezõ állatai is
felkészülnek a téli pihenésre. Ilyenkor az
ember is ösztönösen magába tekint.
Megemlékezik halottairól, Istenhez
imádkozik elhunyt szerettei lelki üdvéért,
a Szûzanyához fohászkodik az élõk megsegítéséért. Befelé figyelve tehetõ a legtöbb a lélek és a tettek javítása érdekében. Az ima ereje nem látványos, de
csendben és hatékonyan megjavítja elromlott gondolatainkat, viszonyulásainkat. Istenhez imádkozni mindig megtérülõ kedves foglalatosság. Nem kérvényautomataként mûködik, hiszen nem mindig azt kapjuk meg, amit kérünk, de mindig megkapjuk azt, amire igazán szükségünk van! Jusson eszünkbe végsõ – természetfeletti – célunk: csakis földi cselekedeteink által tudjuk kiérdemelni az
örök boldogságot. Úgy legyen!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Jiangxi tartományban, Csiucsiang város
közelében emelkedik Kína egyik legcsodálatosabb hegye, a csodás szépségû,
vadregényes hegy, melyrõl igen sok vers
és festmény született az évszázadok folyamán. LU kunyhócskát jelent, mert a
legenda szerint a hét Kuang testvér épített itt kunyhót.
A Lushan-hegység a Jangce folyamra
nézõ réteges szerkezetû kõzetes hegység.
Közkedvelt célpont a sok csúcs, barlang,
tó és vízesés okán, hiszen a monumentális, csodálatos, meredek falú hegycsúcsok, a titokzatos felhõtenger, a lezúgó vízesések lenyûgözik a látogatókat.

A Lushan-hegység az ókori Kína egyik
vallási és oktató bázisa volt. Itt építették az egyik legrégibb akadémiát, a
Bailutong Akadémiát. Itt épült fel a
Donglin kolostor, melyben „kínaiasították” a buddhizmust. Azóta a e hegység Dél-Kína buddhista központja
A X. században az oktatással foglalkozó Csu Hszi mandarin kibõvítette az iskolát és a kialakított oktatási módszertannal Kína legnagyobb akadémiáinak
egyike lett, a kínai oktatás egyik alapja.
A Lushan-hegy és környéke Kína egyik
leggyakrabban látogatott turistanevezetessége, világhírû nyaralóhely. Az itt
lévõ épületek egybefonódnak természeti környezetükkel. A világörökség
része 1996 óta.
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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

Szeptemberben történt
A 2010/2011-es tanévbõl eltelt egy hónap.
Elsõseinknek sikerült a beilleszkedés, köszönhetõen a tavalyi tanév végén, már hagyományosnak mondható, elõkészítõ foglalkozásoknak. E tanévben is folytatódik
a logopédiai foglalkozás az óvodában és
az iskolában. A gyógytorna újjászervezõdött. Az idei évben új szakember végzi a
gyógytornát, Rittlerné Wágner Nóra
gyógy-testnevelõ.
Újra indult a kézilabda oktatás is, elsõsorban az alsó tagozatos gyermekek részére.
A kézilabda foglalkozásokat Rajki Beáta
edzõnõ tartja heti kétszer 1,5 órában hétfõn és szerdán. A tanév eleji szülõi értekezletek, fogadóórák valamennyi osztályban megtörténtek, s mint a honlapon is jeleztem, sajnos a felsõ tagozaton a 6.a, 6.b,
8.a, 8.b osztályoknál a szülõi részvétel
igen alacsony volt. Különösen kiemelném
a nyolcadik osztályokat, ahol a tanulók
már a továbbtanulásra készülõdnek. Kérem a szülõket ezúton is, hogy jöjjenek,
érdeklõdjenek gyermekeik iskolai élete
iránt, hogy együtt tudjunk segíteni!
A szeptemberi hónapban elindult a felsõ
tagozat számára a tanulószoba. Sajnála-

delme érdekében, akik tanulni szeretnének a délutáni órákban.
Szeptember 24-én az óvodában „Kutyás
bemutató” volt, melyen nem egy alsó tagozatos osztály is jelen volt. A bemutatóról részletesen az óvodai hírek között lehet olvasni.
Mesevetélkedõn vehettek részt az alsó tagozatosok Lászlóné Szabó Edit tanítónõ
szervezésében.
Szeptember 26-án Horváthné Fischer Katalin és Gyöngyösi Edit tanítónõk Budapestre vittek egy busznyi alsó tagozatos
kisdiákot „Maratonka” címû versenyre.
Szeptember 29-én Basticz Józsefné Marika néni szervezésében szorobán bemutató volt.
Elindult a levelezõs verseny történelembõl és matematikából a fejlesztõ csoportoknál.
Jálkiné Perei Erika tanárnõ továbbra is
szervezi a Szülõklubot.
A szeptemberi hónapban ellenõrizte a
Váti az iskolai akadálymentesítési pályázatot, melyet rendben találtak, ezzel e pályázatunk is sikeresen lezárult.
Október 6-án került fel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjára, hogy Perkáta–Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ TÁMOP 3.2.11/10-1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységeinek támogatása „Alkossunk közösen a
szabadidõnkben!” címû pályázatot megnyertük, 46 millió 439 ezer 760 forint értékben. E pályázat segítségével reményeim szerint jelentõsen kibõvíthetjük az
óvodás és iskolás gyermekek számára a
szabadidõs tevékenységeket, s tartalmas
nevelési célokat tudunk megvalósítani.
Szilasy László ÁMK igazgató

Bepillanthattunk
a szorobán világába

tos módon a tanulószobás gyermekek között vannak olyanok, akik nem a tanulásra
akarják felhasználni a délutáni órákat, ezzel megnehezítik társaik felkészülését. A
tanulószoba nem kötelezõ a tanulók számára, kizárásra kerülnek azok, akik nem
veszik figyelembe a tanulószobai rendszabályokat, tesszük ezt azon gyermekek vé-

Az „Elsõ Szorobán Alapítvány” munkatársai látogattak el iskolánkba szeptember végén, a „Kölcsönkért” gyerekek
programjukkal. Vállalták, hogy olyan tanulókkal tartanak egy bemutató órát,
akik még soha életükben nem találkoztak
ezzel az eszközzel.
A szorobán egy számolóeszköz, az abakuszok családjába tartozik, japán az õshazája. A matematika szemléletes tanításához
sok helyen használják már az országban,
sõt számoló bajnokságokat is rendeznek
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segítségével. Vajdáné Bárdi Magdolna
tanítónõ csaknem 20 éve alkalmazza tanítási óráin, és vallja, hogy hasznos, csiszolja
a gyerekek gondolkodását, amellett pedig

érdekes, hiszen játszva tanulnak. A 4. b
osztályosokat adtuk kölcsön egy órára
Magdikának, aki rengeteg érdekes feladvánnyal tartotta éberen nem csak a gyerekek, de az órát megtekintõ pedagógusok
figyelmét is.

Köszönjük a Vajda családnak, hogy Makóról ideutaztak a mi iskolánkba.
Basticz Józsefné tanítónõ

A Szivárvány
Óvoda hírei
Telefon: 06 (25) 452 235
E-mail: perkata.ovoda@
t-online.hu

„A jelen a múlt nélkül nem él…”
(Széchenyi)
„Kár, kár, kár, Elszökött a nyár
Hideg õszi verõfényben, Száll az ökörnyál.”
Elindult az óvoda és az iskola szezon,
ezért most ez az idõszak a gyerekekrõl
szól. Arról, hogyan segítsük beilleszkedésüket, hogyan készítsük fel õket arra,
hogy barátokat szerezzenek.
Szeptember van. Ebben az idõben változatos képet mutat óvodánk. Vannak olyanok, ahol sírástól hangos az öltözõ, vannak, ahol fojtogatóan ölelõ gyerekkarok
fonódnak a búcsúzkodó édesanyák nyaka
köré. A három éves körüli gyermekek
megváltozott élete a befogadással kezdõ-

2010. október PERKÁTAI HÍREK
dik. A gyermeket semmiféle tapasztalat
nem vezérli, hogy kezelni tudja ezt a szituációt, s az egyetlen olyan személy is elmegy, egyedül hagyja az ismeretlen környezetben, akiben feltétlenül megbízik.
A nyári hónapokban a gyerekek a szüleikkel együtt ismerkedhettek az óvodai élettel, óvó nénikkel. Az óvó nénik megismerték a gyerekek és a családok szokásait, jó kapcsolatot alakítottak ki egymással.
A többszöri óvodába látogatás meghozta
gyümölcsét. A kezdéskor az apróságok kicsit ismerõs környezetbe kerültek. Az elválást az otthonról hozott maci, baba enyhítette és természetesen óvó néni szeretõ,
védõ, ölelõ karja.
Az a tudat, hogy a szülei érte jönnek, biztonságot és reményt nyújt. A családból
való elválás a gyerekeknek nagy megpróbáltatás. Az óvodai környezet fokozatos
elfogadtatása, az zökkenõmentes beilleszkedés biztosítása egyik fontos feladatunk.
A gyerekek nem egyformák, mindegyik
másképp éli meg ezt a helyzetet, van, aki
élvezi az új helyet, új játékokat, új gyerekeket, van, aki beül egy csendes sarokba,
és csak szemlélõdik, vár.
A már óvodába járó gyerekek boldogan
szaladtak az ismert felnõttekhez, felszabadultan vették birtokukba a szépen kidekorált csoportszobákat, játékokat. Észrevették a kellemes színûre festett falakat. Szeretném megköszönni a POLIFARBE Kft. vezetõjének Szabó Antal
igazgató úrnak, hogy az általuk forgalmazott és a számunkra ingyen biztosított festékekkel megszépülhetett óvodánk.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
A legtöbb esetben néhány hét elég a beilleszkedésre. Megszokja az óvodai szabályokat, megismerkedik az új személyekkel, és hamarosan kialakul a kötõdés is.
Segítsük gyermekünket a kezdeti nehézségeken!
Az óvodában zajló élet középpontjában a
játék és a családias légkör áll. Legfontosabb számunkra, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, és sokoldalú tevékenység
során fejlõdjön személyiségük, képességeik.
„A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás.” (Pestalozzi)
Igyekszünk olyan légkört biztosítani, ahol
a gyerekek szabadon dönthetnek arról,
hogy kivel játszanak, milyen játékot, ehhez milyen témát, eszközt, helyet választanak és mennyi ideig tart játékuk.
A szeptember igazán programokban igazán gazdag hónap volt.
Szeptember elsõ napján a FORNETTI
cég ajándékozta meg óvodásainkat sütijeivel és minden gyermek egy felfújt lufival boldogan mehetett haza elsõ nap az
oviból.
Szeptember 8-án tartottuk a szülõi értekezlete, ahol a szülõk tájékoztatást kaptak az óvodai életrõl. Megalakult az óvodai szülõi szervezet. A régi elnök dr. Baráthné Peterovicz Ágnes leköszönt, munkáját ez úton is szeretném megköszönni.
Ötleteire, tapasztalataira továbbra is szá-
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mítunk. Megválasztásra került Lengyel
Zsuzsanna személyében a szülõi szervezet új elnöke.
Szeptember13-tól beindítottuk a középsõs és nagycsoportos gyerekek számára a
vízhez szoktatást. Kihasználtuk a busz
adta lehetõséget és a Macis, Pillangó és
Nyuszis csoportba járó gyerekek három
alkalommal Dunaújvárosba kirándulhattak. Ellátogattak a Duna partra, vásároltak a piaci forgatagban és gyönyörködtek
a fõiskolánál lévõ parkban. A gyerekek élményekkel gazdagodva érkeztek vissza
óvodánkba.
Szeptember 24-én a Pálhalmai Országos
BV Intézet kutyás kiképzõi tartottak bemutató délelõttöt az óvodások és iskolások részére. Közel 270-280 gyerek szemlélte a látványos és tanulságos bemutatót.
Az utcán megálltak a járókelõk, ill. bejöttek az óvoda területére és õket is elvarázsolták a látottak. Szeretném megköszönni Schmehl János BV Intézet dandártábornok úrnak, hogy lehetõséget biztosított a kutyás bemutatóval arra, hogy a
perkátai gyerekek gazdag élményben részesülhettek. Gratulálunk Gyimesi Zsuzsának, BV-n belül Magyarország egyetlen szolgálati kutyavezetõ nõjének! Köszönöm az együttmûködését Varga Péternek, akivel napi kapcsolatban vagyunk,
hiszen kisfia a Nyuszis csoportba jár. Továbbá gratulálunk még Kakstéder Lászlónak, Fekli Józsefnek végül, de nem utolsó
sorban Szabó Lászlónak, mint régi óvodásunknak! Jó volt látni ezeknek az embereknek tudását, elhivatottságát, lelkiismeretességét.
A népmesék napját ünnepeltük szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján.
A gyermekkor vége sajnos magával hozza
azt is, hogy elszakadunk a mesék világától, pedig néha-néha igen üdítõ idõtöltés
lehet egy-egy klasszikus elolvasása. Ez alkalomból a Macis óvó nénik A három kívánság címû mesét bábozták el a gyerekek
nagy örömére. A nagy taps és örömködés
visszajelzés volt az érzések felszabadulására. A vendéglátó csoport sütivel és gyümölccsel kínálták társaikat. További feladat volt még A három kívánság lerajzolása, melybõl kiállítás készül és a legjobb
munkák jutalomban részesülnek.

Az állatok világnapját október 4-én ünnepeljük. Ez Assisi Szent Ferencnek, az állatok védõszentjének halála napja. Magyarországon 1991-óta ünnepeljük. Az állatvédõk ez alkalomból felhívják az emberek
figyelmét a házi és a vadon élõ állatok
helyzetére.
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Az állatok iránt az ember felelõsséggel,
tisztelettel tartozik, a megfelelõ távolság
betartásával.
Az elkövetkezõ idõ is az óvodai életben
gazdag programokat kínál.

Ezüstös festékhez
jutott az óvoda
Tizenkilenc Pest megyei óvoda jutott hozzá
festékhez a nyári felújítási idõszakban a
Platinum Kid Jótékonysági Programon
keresztül, köztük a perkátai Nagykarácsony
ÁMK Szivárvány Óvoda
Csaknem 9000 kisgyermeket érint országszerte az a jótékonysági program, amelynek keretében magyar fal- és kerítésfestékekre lehetett pályázni óvodáknak idén
tavasszal. A bócsai Poli-Farbe festékgyár
által meghirdetett program keretében
összesen több mint száz óvoda pályázott
sikeresen, köztük tizenhárom Bács-Kiskun megyei intézmény. A támogatásnak
köszönhetõen megszépültek perkátai
Nagykarácsony ÁMK Szivárvány Óvoda
falai is a felújítási idõszakban. A Platinum
Kid szobafesték ezüstöt is tartalmaz, így
megakadályozza, hogy a falakon elszaporodjanak a baktériumok és gombák, ráadásul oldószer- és szagmentes, illetve
könnyen lemosható falakat eredményez,
ezáltal tökéletesen alkalmas az óvodák
szépítésére és az egészség megóvására.
Az óvodába több mint 140 kisgyermeket
vesz most körül tiszta, biztonságos környezet hála a Poli-Farbe Kft. adományának.
Kovács Tiborné óvodavezetõ

A végét elrontottuk
Ismét Ercsiben szerepelt a Hunyadi Mátyás iskola III. korcsoportos labdarúgócsapata a körzeti diákolimpián. Minden
rendben is ment egészen az utolsó pillanatig… Az elsõ találkozón nagyon magabiztosan játszottak a fiúk, és gyorsan eldöntötték a mérkõzést a Pusztaszabolcscsal szemben. Csicsó Márk és Simon Attila góljaira mindössze eggyel válaszolt az
ellenfél. A második mérkõzésen a házigazdákkal végig kiegyenlített volt a csata,
de Márk újabb találatával sikerült megszerezni a három pontot. Sajnos az utolsó
meccsen, a Ráckeresztúr ellen nem volt
szerencsénk. Hamar hátrányba kerültünk, de ezt Csicsó Alex révén sikerült ledolgozni. Az utolsó pillanatban azonban
szögletbõl ellenfelünk ért el újabb találatot. Így a már-már elkönyvelt elõnyünk elolvadt, és tavasszal nagy csata várható a
továbbjutásért.
Iskolánk csapatában Faragó József, Galkó László, Csicsó Alex, Gecseg Marcell,
Csicsó Márk, Kulcsár Bence, Németh
György, Oláh Barnabás, Plézer Patrik,
Simon Attila és Szûcs Martin szerepelt.

A mieink eredményei:
Perkáta–Pusztaszabolcs 3-1 (3-0), –Ercsi 1-0
(1-0), –Ráckeresztúr 1-2 (0-1).
Az állás: 1. Ráckeresztúr 6 pont (6-3), 2. Ercsi 6
(5-2), 3. Perkáta 6 (5-3), 4. Pusztaszabolcs 0.
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Megnyílt a Perkáta grófjai –
a Gyõry család kiállítás
A dunaújvárosi Õszi Fesztivál nyitó rendezvényeként a mai napon nyílt meg a
Perkáta grófjai – a Gyõry család címû kiállítás, amely az 1974-ben Perkátáról a
dunaújvárosi múzeumba került közel
220 kötetes grófi könyvtárból származó
gyûjtemény 2008 óta tartó restaurálás
utáni anyagát mutatta be, ahogy errõl beszámolt Matussné Dr. Lendvai Márta a
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
Dunaújvárosi Intercisa múzeumegység
igazgatója. A kiállítást Somogyi Balázs,
Perkáta nagyközség polgármestere nyitotta meg, amely kiállítást Perkáta Nagyközség Önkormányzata is támogatott, és
a kiállítás anyagát képezõ tablók az idõszaki kiállítás zárása után Perkátán
lesznek kiállítva.
Közöljük Somogyi Balázs megnyitó beszédjét: 2010. október 1-je 15 óra, Dunaújváros Intercisa Múzeum Gyõry-kiállítás
Tisztelettel köszöntöm Önöket Perkáta
Nagyközség Önkormányzata nevében a
Perkátát közel két évszázadon át segítõ,
építõ, birtokló Gyõry-családhoz kapcsolódó kiállításon.
Elõször is megköszönöm a Fejér Megyei
Múzeumok Igazgatósága Dunaújvárosi
Intercisa Múzeum vezetõjének Matussné Dr. Lendvai Mártának, aki közel fél
éve keresett meg engem, és tájékoztatott,
hogy a Múzeum Perkáta történetéhez
szorosan kapcsolódó kiállítást szervez.
Rajta keresztül köszönöm a múzeum
munkatársainak, kutatóinak, az anyaintézmény Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatójának, Dr. Demeter
Zsófiának, hogy ezt a Perkáta számára jelentõs kiállítást megvalósították. Egyben
köszönöm a fenntartóknak, Fejér Megye
Közgyûlésének, és Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyûlésének, hogy támogatták a kiállítást létrejöttét és a hozzá
kapcsolódó kiadványok megjelenését.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A perkátaiak számára a Gyõry-család
munkássága, ahogy az elmúlt századokban, úgy a mai napon is meghatározó. Az
egész község élete tõlük függött, mindennapjainkra, Perkáta épített múltjára, de
még a település elhelyezkedésére is hatással voltak. Perkáta legfontosabb mûemlékei: a Gyõry-család kastélya és a közelében található templom, megjelölték
az utcák elhelyezkedését, az faluközpontban található épületekkel, a volt uradalmi magtárral és istállóval uralják Perkáta terét. De emellett természetesen
legfontosabb épített örökségünk is.
A mai kiállítás a Gyõry család elsõsorban
3 személyrõl szól, de hozzánk perkátaiakhoz gr. Gyõry Teréz áll legközelebb,
egyrészt idõben, hiszen majd a II. világ-

háborúig élt, másrészt a perkátai hagyományokban. Még néhányan élnek azok
közül, akik a grófoknál szolgáltak, vagy a
családjuk a grófoknál szolgált. Õk a mai
napig megemlékeznek errõl, többek,
akik már máshol laknak, szívesen látogatnak vissza a Gyõry-családdal kapcsolatos
rendezvényekre.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai kiállítást nem mi perkátaiak szerveztük, de nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy a szomszédos nagyvárosban, az országban, a megyében dolgozó történelemmel, örökségünkkel foglalkozó szakemberek fontosnak ítélték meg, hogy a
Gyõry-családról kiállításban emlékezzenek meg.
A harang 2008 márciusában

fával, és a tavaly felújított országos mûemléki státuszú 1843-ban állított Szentháromság szoborral.
2008-ra újult meg a Gyõry Teréz faluját,
plébánosként legtovább szolgáló Galgóczy Ferencrõl elnevezett temetõkápolna,
amely az egyházmegye, az egyházközség,
civil szervezetek és magánszemélyek
adományából újult meg. A munkákat,
Rajcsányi László perkátai képviselõ úr
fogta össze közel 5 éven át, köszönjük neki.

A mai kiállítást nem mi perkátaiak szerveztük, de szervesen illeszkedik abba a
gondolatsorba, amit Perkátán elkezdtünk az elmúlt években a helyi történetünk, a múltunk megismerése és áthagyományozása érdekében. Természetesen
minden alkalommal a Gyõry-család hagyományaihoz kapcsolódunk.
2000-ben a Millenniumra újult meg XVIII. század végén épített és múlt század
elején bõvített templom kertje. Ma már
ez Perkáta legszebb tere, a magyar történelemhez és kultúrához kapcsolódó élet-

Szintén 2008-ban újult meg az a harangtorony, amelynek fotóját a kiállításhoz
kapcsolódó kiadványban is láthatják. A
harangtoronyhoz kötõdõ legendát, történetet minden perkátai ismeri. A kiegyezés utáni katolikus mozgalmakban aktívan résztvevõ Gyõry Teréz és más világi
katolikus vallású fõméltóságok ötlete
volt, hogy a gyarapodó fõváros belsejében szükség lenne még missziós templom
építésére, és ennek ügyében indult meg
Perkátáról Budapestre, amikor is a megbokrosodott lovakkal féktelenül megindult hintó csodálatos módon való megmenekülésének helyére állított emléket a
grófnõ. Az akkori Selymespusztán állított emlékhelyen Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez legközelebb esõ július hétvégén a második világháborúig
minden évben volt szentmise, és 2008-tól
újra egyházi ünnep van itt. Az ott élõknek
fontos volt a harangláb felújítása, mivel
nekik még élõbb volt Gyõry Teréz hagyománya. A 2008-as felújítás óta, mely Ujfalusi Pál szintén perkátai képviselõhöz
fûzõdik, aki gondozza a harangtorony
környékét és szervezi minden évben az
ünnepséget, újra régi fényét mutatja helyi
mûemlékünk, sõt a hajdani Selymespusztának állít emléket az utcai buszmegálló
is.
Engedjenek meg egy kitérõt, a grófnõ
elõbb említett budapesti utazására,
amelynek eredményét is láthatjuk, közel
3 évtizedes szorgos munka eredménye, a
mai VIII. kerületben, hivatalosan a Má-
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ria utcába bejegyzett, de a Lõrinc pap térre nyíló templom, amely a magyarországi jezsuiták központja, a pesti Jézus Szíve Templom, amely egyházközösséggel is
van kapcsolatunk, a templom 2009-es százéves évfordulójára meghívást kaptunk, hiszen a téren szoborral is
megtisztelt Zichy Nándor mellett Gyõry Teréz tett a
legtöbbet azért a templomért.
Az elõbb említett XIX. század végi Gyõry Terézhez is
kapcsolódó katolikus mozgalmak hatása a mai nap is
érezhetõ Perkátán a faluban vagy határában megtalálható keresztek létében. Szinte minden kereszt a Gyõry
Teréz élete alatt állíttatott, és többnek a felújítása
nemrég történt meg. Természetesen több már nincs a
helyén, de lelkes helytörténészek Szabó Lajos, Nagy
József és az Osliban szolgáló perkátai származású plébános Bálizs Péter atya vezetésével felkutatják a keresztek és egyéb egyházi emlékeket. Ennek keretében
újult meg több kereszt is, a szõlõhegyi gazdák által felújított XIX. századi kereszt és harangláb, került be a
templomkertbe az Árpád-kori perkátai templom maradványoszlopa, vagy újult meg idén nyáron a kisperkátai kereszt.

Szót kell még ejtenünk Gyõry Teréz kapcsán Páli Szent
Vincérõl nevezett Irgalmas Nõvérek Rendjérõl, akiket
a Gyõryek telepítettek le Perkátán, adtak nekik birtokot és építettek nekik zárdát. A zárda a mai napig létezik, óvoda és szociális intézmény mûködik benne, pont
az a két segítõ tevékenység, amely szolgálatot a nõvérek tettek közel 120 éven keresztül Perkátán. Az
1878-ban letelepített rend és alapított zárda oktatási
feladatokat látott el Perkátán, óvodai nevelés mellett a
lányiskolát is fenntartották. A rendek negyvenes évi
feloszlatásáig hivatalosan szolgálták Perkátát, de az
utolsó még élõ perkátai nõvér, Jozefa nõvér a kilencvenes évekig Perkátán élt, és csak akkor vonult be a Ménesi úti központba. A rendnek mai napig élõ a kapcsolata Perkátával, ennek bizonyítéka, hogy jövõ hét
szombatján ünnepélyes szentmisével kerül újra megáldásra és a templomban elhelyezésre az eddig több darabban levõ zárdai oltár. A zárda oltárának hátfala a
templom oratóriumában volt eddig, az oltár rész szolgál jelenleg a templom szembemisézõ oltáraként, az
oltár Mária-szobrát pedig tavaly adták vissza a nõvérek, akik a Ménesi úti rendházban õrizték. Ebben a
munkában is köszönjük a megyei múzeum munkatársainak munkáját, akik a restaurálásban segítettek.
Látható, hogy Gyõry Terézen keresztül a Gyõryek milyen hatással voltak Perkátára, a perkátaiak életére, és
látható, hogy milyen jelentõségû Perkátának ez a ma,
Lisieux-i Szent Teréz napján megnyíló kiállítás.
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Idõsek világnapja
Kosztolányi Dezsõ:
Intés az öregebbek tiszteletére
Bizony hajoljatok meg az öregebbek elõtt,
akár utcaseprõk, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón
s õk, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdõgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,
míg váratlanul elétek állanak, idõtõl koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórúdak s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegõ, békét hirdetõ, diadalmi lobogóját.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1991-es döntése értelmében Magyarországon is megünneplik október 1-jén az idõsek világnapját. A mai magyar társadalomban jóval 20 % felett van a 60 éven felüliek aránya.
Perkátán is hasonló arányok vannak, ez abból is látható, hogy a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata által 2006-ban újra bevezetett idõskorúak
karácsonyi csomagja – amit a 65 év feletti perkátai polgárok kapnak – is
közel 600 perkátai szép korúhoz jut el. Sajnos az önkormányzati választás most is az idõsek világnapjához közel esik, de az önkormányzat a
választás után tervezi a perkátai idõsek világnapi ünnepségét.
perkata.hu

Olvasói levél
Tisztelt perkátai polgárok!
Bocsánatot kérek az alábbi sorokért, kérésért, de már csak ebben van
minden reményem. Kérésem a következõ: ha bárki tud olyan személyrõl, vagy családról, akik szûkölködnek kisméretû helyiségben,
hozzon össze minket! Én az 1312 m2-es telkemet és két komfortos lakást adok – az egyik hibátlan, lakható, a másik tatarozásra szorul.
Mindkettõ közmûvesített, busz, élelmiszerüzlet a közelben, tehermentes.
Kérek érte egy kis, 12 m2 feletti ingatlant, közmûvekkel valahol városon, Dunaújváros, Székesfehérvár, de akár Pestre is visszamegyek.
Legyen közel piac vagy bevásárlóközpont. Ezen felül 1 millió forintot
kérek.
Kérésemben szíves pártfogásukat és segítségüket nagyon várva és remélve tisztelettel:
(Név és cím a szerkesztõségben)

Köszönjük Perkáta nevében!
perkata.hu

Érdeklõdni: 06-30-250-2777
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A zárdai oltár megáldása
Jeles esemény történt a perkátai templomban, megújult és
megáldásra került a templom oldalhajójában található zárda
megmaradt oltárja, amelyet Csillag Ilona Jozefa nõvér mentett
meg az utókornak és ajándékozott a perkátai római katolikus
egyházközösségnek.
Jákliné Rajcsányi Rozália köszöntõ beszéde
A zárdai oltár megáldása a templomban, 2010. október 9.
A mai napi oltáráldással és szentmisével emléket állítunk az
egykor falunkban és Egyházközségünkben tevékenykedõ Páli
Szent Vincérõl nevezett irgalmas nõvéreknek, illetve hálánkat
és köszönetünket fejezzük ki a közülük ma itt jelen lévõ Jozefa
kedves nõvérnek.
Röviden hadd ismertessem Önökkel az egykor a zárdában lévõ,
és most felújított oltár, valamint a rajta elhelyezett és a tavalyi
Kisboldogasszony-napi búcsú alkalmával megáldott és most
restauráltatott Szûz Mária szobor történetét.

Gyõry László gróf, az 1870-es években, az iskola római katolikus voltának megõrzéséért vívott küzdelmet követõen, arra tett
ígéretet, hogy leányiskolát épít a nõnevelés elõmozdítása érdekében, irgalmas nõvéreket telepít le és részükre zárdát emeltet.
1878-ra készült el a zárda, melynek középsõ részén egy kápolna
is helyet kapott. 1878. augusztus 25-én került sor a Páli Szent
Vince Rend irgalmas nõvéreinek beiktatására és a zárda kápolnájának szentelésére. Még az év szeptemberében megkezdte
mûködését az óvoda és a leányiskola, emellett a nõvérek felvállalták a falu szegényeinek látogatását és segítését. Fõnöknõjük,
Albrecht Katalin Flóra vezetésével. A nevelésbõl, oktatásból
kimaradók számára létrehozták a Mária-Lányok Társulatát,
melynek még ma is élnek aktív tagjai.

Amikor 1882-ben a gróf meghalt, leánya Gyõry Teréz grófnõ
nemcsak az uradalom egy részét kapta örökül apjától, hanem a
zárda fenntartásának feladatát is. Az 1890-es évek végén a zárda épületében megnagyobbította a kápolnát és teljes felszereléssel ellátott kórházat rendezett be a nevelõintézet helyén. Az
új kápolnát 1902-ben dr. Vámosy Gyula megyéspüspök szentelte fel.
1936-ban a grófnõ elhunyt. Végrendeletében a zárdát unokaöccse, Hunyady Imre gróf jóindulatába ajánlotta, aki teljes szívvel pártfogásba is vette. 1937-ben megnyittatta a szeretetházat
és felújítást is végeztetett az épületen
Perkáta vallási, oktatási, egészségügyi és kulturális életében 70
éven keresztül tartó áldozatos munkájukkal meghatározó szerepet játszottak az irgalmas rend nõvérei. 1948-ban az egyházi
iskolák államosításáról szóló szégyenletes törvénnyel felszámolták az irgalmas nõvérek zárdáját, a rendet feloszlatták. A
nõvéreknek el kellett hagyniuk és átadniuk az épületet a hatóságoknak. A szobrokat, képeket, szentelményeket úgymond
„átmenekítették” a templomba, hogy egyházi tulajdonban maradhassanak. A zárda oltára 1950 augusztusában került át a
templomba. A templom raktárában majd az oratóriumban
õrizték alkatrészeit. Az oltárasztala, a szembemisézés elrendelése után a nagytemplom oltárául szolgált napjainkig. – A mai
szentmisét már egy ideiglenesen felállított oltárnál mutatja be
Makó Dávid Atya, mely oltárt Pavlicsek Nándor készítette és
ajánlotta fel templomunknak használatra, mindaddig, amíg az
új liturgikus tér megtervezése és kivitelezése megtörténik.
Köszönet neki érte!
A jelenleg megáldott zárdai oltár teljesen eredeti állapotában
került felállításra. Eredeti a rajta lévõ oltárterítõ, a gyertyatartók. A rajta elhelyezett Szûz Mária szobrot a sokunk által személyesen is jól ismert, Csillag Ilona Jozefa kedves nõvér ajándékozta a perkátai egyházközségnek. Amikor a szobrot átadta,
hogy „hazajuttassa”, elmesélte annak érdekes, már-már csodásnak tartott történetét is. A háború idején a nõvérek még
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Virtusverseny
Október 9-én Bölcskén rendezte meg az MTTOSZ a 2010-es
Virtus Verseny egyéni fordulóját. A Perkátai Virtus Baráti
Körbõl 2 férfi (Fórizs Attila és Kovács Lajos) és 6 nõi (Gergely
Anita, Sohonyai Éva, Forgács Ágnes, Mókerné Tamás Mária,
Mosonyiné Szilágyi Csilla és Bogó Anikó) versenyzõ indult,
mindenki nagyon jó eredménnyel végzett.

többet, buzgóbban imádkoztak. Szükségük is volt a Jó Isten és a
Szûz Anya segítésére, hogy mind a háború veszedelmeit, mind a
vallásellenességet, üldözést túléljék. Amikor 1944-ben orosz
katonák érték el a falut, vezetõjük mentelmet ígért a nõvéreknek. Azonban a randalírozó katonák az éj leple alatt a zárdába
is betörtek, dühödten lövöldözni kezdtek a sötétben, a nõvérek
épp hogy el tudtak menekülni a hátsó ajtón át. Ekkor érte a
szobrot is a fejrészén ma is jól látható találat. A nõvérek késõbb
a falubelieknél, álruhában bújva vészelték át a háborút. Csodával határos megmenekülésüket a Szûz Anyának tulajdonították.

A rend feloszlatása után már csak két nõvér maradt Perkátán az
Egyház szolgálatában. Polgár Edita nõvér 1932-1948-ig a rend
tagjaként a zárdában, 1948-tól 1988-ban bekövetkezett haláláig
pedig az egyházközségben szolgált. Csillag Ilona Jozefa nõvér
1942-1948-ig a rend tagjaként a zárdában, 1948-1996-ig a perkátai egyházközségben hitoktatóként és kántorként mûködött,
majd nyugalomba vonulása óta az Irgalmas Nõvérek budapesti,
Ménesi úti rendházának lakója.
Az õ tiszteletükre helyeztük el a templom oldalhajójában a zárda eredeti állapotában megmaradt oltárát, és restauráltattuk a
háború viszontagságait megjárt Mária szobrot, ami az oltárszekrény éke volt. A szobor restaurálása során megtartották a
fejrészét ért golyótalálatok nyomait, melyek az oltár hátlapján
is látszanak.
Megáldását követõen, a templom díszéül is szolgálva, emlékeztessen minket ez az oltár a nõvérek több évtizedes áldozatos
munkájára.
Örök hála és köszönet mindezekért Jozefa nõvérnek. Örömmel tölt
el minket, hogy itt lehet ma közöttünk. Kívánjuk neki, hogy még sokáig tevékenykedjen Isten áldásával!
Jákliné Rajcsányi Rozália, a Kisboldogasszony Alapítvány elnöke

A hölgyeknél elsõ helyezet lett Gergely Anita. A férfiaknál második helyezet lett Fórizs Attila. Az egyes versenyszámokban is
értünk el kiváló eredményeket: Mosonyiné Szilágyi Csilla nyerte meg a dobó számot, újra országos bajnok lett. A farkastartásban Bogó Anikó bizonyult a legjobbnak a hölgyek közül.

Megragadnám az alkalmat, hogy itt a Perkátai Hírek hasábjain
gratuláljak a két bajnoknak Gergely Anitának és Fórizs Attilának, és megköszönjem Vátkai Zoltánnak a versenyre való felkészítést, valamint Somogyi Balázs polgármester úrnak a támogatást!
Bogó Anikó
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Lovas hírek
Szeptember hónapban díjugratóink és gyermek ügyességi versenyzõink álltak starthoz. A legfontosabb versenyek minden évben az évad végi döntõk. Fejér megyében három kategóriában írták ki, és mi egyben voltunk érdekeltek. Rosta Renáta Herminával
a B/2ifi csoportban versengett. Az elõdöntõk és a döntõ eredményeinek az összesítése
után Renáta és Hermina a 2010. évi Fejér megyei ranglista elõkelõ 3. helyét foglalhatja
el. Gratulálunk a fantasztikus teljesítményhez, hiszen Hermina, vagy, ahogy mi hívjuk
Rose, sérült volt az évad elején, és csak az év második felében kezdett versenyezni,
pontokat szerezni, és így is a dobogóra kerülhetett.
Szeretnék egy augusztusi eredményt helyesbíteni. A szeptemberi Perkátai Hírekben
tévesen jelent meg, Gubicza Anett kálozi eredménye B/3 „120 cm-es” kategóriában.
Fakos Vikivel a 8. helyen végeztek. Elnézést az elírásért!

hibátlan, második fázis 4 hibapont, 10.
hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/1c „100
cm-es” kategória (26 induló): 2 hibapont,
13. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, Aranyos
kupa felnõtt „110 cm-es” kategória (19
induló): alappálya hibátlan, összevetés 4
hibapont, 4. hely, ezzel 3 Aranyos kupa
pontot, és 36 minõsítõ pontot szerzett.

Szeptember 4. –
Simonpuszta:
díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Fakos Viki, Aranyos
kupa felnõtt „110 cm-es” kategória (17
induló): 4 hibapont, 10. hely.
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/2 „110
cm-es” kategória (22 induló): 4 hibapont,
10. hely.

Szeptember 4. – Gánt:
díjugrató-verseny,
megyei bajnoki forduló
Rosta Renáta – Fanni, B/0 „90 cm-es” kategória (24 induló): hibátlan, 9. hely. A ló
élete elsõ versenyén indult, és nagyon
szép eredményt ért el!
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100
cm-es” kategória (39 induló): hibátlan, 2.
hely. Ezzel 36 minõsítõ pontot szerzett.
Rosta Renáta – Hermina, B/2ifi „110
cm-es” kategória (16 induló): 4 hibapont,
6.5 stíluspont, 12. hely.

Szeptember 5. – Ráckeve:
gyermek ügyességi verseny
Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi
stílus kategória 11 éves korig (7 induló): 4
hibapont, 7.4 stíluspont, 5. hely.
Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi
nyílt kategória 11 éves korig (9 induló):
hibátlan, 6. hely.
Horváth Fanni – Bokréta, könnyû ügyességi stílus kategória 13-18 éves korig (9
induló): 5 hibapont, 7.0 stíluspont, 8.
hely.
Horváth Fanni – Bokréta, könnyû ügyességi nyílt kategória 13-18 éves korig (23
induló): hibátlan, 9. hely. Ezzel 18 minõsítõ pontot szerezett, és bekerült az országos bajnoki döntõbe.
Horváth Fanni – Bokréta, nehéz ügyességi stílus kategória 14 éves korig (18 induló): hibátlan, 6.9 stíluspont, 5. hely. Fanni
élete elsõ nehéz kategóriás versenye,
ahol már az utolsó három akadályugrás,
innét már csak egy lépés a díjugratás.

Szeptember 5. –
Simonpuszta:
díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100
cm-es” kategória (26 induló): elsõ fázis

Rosta Renáta – Hermina, B/2ifi „110
cm-es” kategória (9 induló): 4 hibapont,
6.8 stíluspont, 8. hely.

Szeptember 25. –
Székesfehérvár:
díjugrató-verseny,
megyei döntõ
Rosta Renáta – Fanni, B/0 „90 cm-es” kategória (27 induló): elsõ fázis hibátlan,
második fázis 4 hibapont, 12. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/1c „100
cm-es” kategória (60 induló): hibátlan,
18. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100
cm-es” kategória (60 induló): 5 hibapont,
52. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/2ifi „110
cm-es” kategória, megyei döntõ (21 induló): hibátlan, 6.9 stíluspont, 7. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110
cm-es” kategória (30 induló): alappálya
hibátlan, összevetés 4 hibapont, 7. hely.
Orbán Brigitta
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Programsoroló 2010
OKTÓBER-NOVEMBERDECEMBER
Dunaújvárosi programok
Október 1.–november 15-ig Múzeumok Õszi Fesztiválja
Október 1-jétõl november 26-ig
Perkáta grófjai – kiállítás a Gyõry-családról
Intercisa Múzeum
25/411-315, intercisamuz@gmail.com
Október 6-27-ig Magyar Motorkerékpárok kiállítása
Munkásmûvelõdési Központ – Kassák Galéria
30/927-4796, mmkkht@vnet.hu
November 13-án Múzeumok Õszi Éjszakája
Intercisa Múzeum
25/411-315, intercisamuz@gmail.com
November 13., Márton-napi kavalkád
Munkásmûvelõdési Központ
25/501-440, mmkkht@vnet.hu, www.mmkkht.hu
November 18-21., ifjúsági hétvége
Dunaújvárosban több helyszínen
25/411-628, isportir@dunanet.hu
December 5. Mikulás Kupa – Mah-jong verseny
Munkásmûvelõdési Központ
20/9571-971, mahjong@mahjong.hu, www.mahjong.hu
December 16. Bartók Music Club – Gonda JánosBerkes Balázs Duó
Bartók Színház aulája
25/402-598, bartokszinhaz@vnet.hu
www.bartokszinhaz.hu
December 12-23. Adventi randevú 2010
Dózsa Mozi tér, szabadtéri színpad
25/500-148, 25/500-149,
dunaujvaros@tourinform.hu,
http://advent.dunaujvaros.com,
www.info.dunaujvaros.com
December 27. Csillagszóró jégparty
Dunaújvárosi Jégcsarnok
25/411-628, isportir@dunanet.hu

Kistérségi programok
Október 30., Õszi templomi koncertsorozat
Adony 25/504-530,
www.4kadony.hu 4kadony@4kadony.hu

November 5–2011. január 6-ig Országos
Mikulásfesztivál
Nagykarácsony – Mikulásház (Petõfi u. 14.)
25/241-206, 20/449-5200, www.mikulasfalva.com
November 6. 19 óra: Orgonahangverseny-sorozat
Pusztaszabolcs, Szent Imre templom
30/335-6417, www.barokkorgona.hu, balna@datatrans.hu
November 6. OCHI Nap – Görög Nemzeti Ünnep
Beloiannisz
25/225-001, beloiannisz@invitel.hu
November 13. Márton-napi vigasságok
Kulcs, Faluház
25/251-129, faluhazkulcs@invitel.hu
November 28–december 19. Gyertyagyújtás, Fakanál Díj
Daruszentmiklós
25/505-403, daruszentmiklos@vnet.hu
November 28–december 19. Piac téri advent
Mezõfalva, Piac tér
30/461-2531, ijjasg@gmail.com, 4kadony@4kadony.hu
December 6. Mikulásbál, éjszakai teremfoci,
Mikulásfutás
Elõszállás
30/372-5367, www.eloszallas.hu
December 9-30. „HÓ-SÓ”
Adony
25/504-530, www.4kadony.hu
December 11., adventi játszóház
Ráckeresztúr, tornaterem
20/589-3780, kupig2@freemail.hu
December 17., Falukarácsony
Baracs, Mûvelõdési Központ Faluház tornaterme
25/499-863, amk.faluhaz@freemail.hu
December 18., Községi karácsony,
betlehemi láng fogadása és továbbadása
Ráckeresztúr, tornaterem
20/589-3780, kupig2@freemail.hu
December 19., adventi koszorú és téli tárlat
Adony 25/504-530,
www.4kadony.hu, 4kadony@4kadony.hu
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Megnyílt az

Mûködik a www.perkata.hu!

ORIANNE
KOZMETIKA

Ahogy azt a múlt hónapban ígértük, a szeptemberi lapszámmal egy idõben újra elindult Perkáta hivatalos honlapja. Azóta számtalan cikk, írás került fel, melyek zömét az újságban
is olvashatják, azonban ott gyakorlatilag korlátlanok a lehetõségek, és például sokkal több képet találhatnak.

Nyitva tartás:
hétfõ-szerda-péntek, 8-14-ig

Nagy öröm számunkra, hogy elhalmoznak minket meghívással, írásokkal, cikkekkel, képekkel. Így a Perkátai Hírek is
még színesebbé, sokoldalúbbá válik.

kedd (csak hölgy vendégeknek): 14-20-ig
csütörtök (csak férfi vendégeknek): 14-20-ig
Kizárólag természetes alapanyagú termékekkel,
ILCSI kozmetikumokkal várom
szépülni és pihenni vágyó
minden kedves HÖLGY és FÉRFI vendégemet.

Kohut Jánosné Panni

Idõpont-egyeztetés:

06 30 709 6011
Cím: Dunaújváros,
Bartók Béla út 2. fszt. 4.
(Kossuth és Bartók Béla út keresztezõdõsében,
a kereskedelmi iskolával átellenben.)

Ismételten megkérünk mindenkit, segítse munkánkat!
Várjuk javaslataikat, észrevételeiket az oldal mûködésével
kapcsolatban, de talán az a legfontosabb, vegyenek Önök is
részt a szerkesztésben. Mi mindenkinek lehetõséget szeretnénk biztosítani bárminemû megjelenésre. Legyen az egy
hír, egy beszámoló, egy gondolat, vagy bármilyen írás.
Itt kérünk minden perkátai kezdeményezést, kört, egyesületet, sportcsapatot, civil szervezetet, tiszteljenek meg híreikkel, programjaikkal, beszámolóikkal. Tegyük interaktívvá
közösen Perkáta internetes megjelenését, valamint az
újságot.
Kézzel írott, vagy gépelt írásaikat a polgármesteri hivatalba
kérjük leadni, a borítékra írják rá: „Perkátai Hírek” vagy
perkata.hu
Elektronikus úton pedig küldjék
perkataihirek@index.hu email címre.

is

Helyesírási korrektúrát továbbra, tartalmit csak a jogszabályokba ütközõ esetekben végzünk a beérkezett írásoknál.
A szerkesztés jogát fenntartjuk.
Szombat Mihály

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.
A szeles, hûvös õszi idõ hatására csökken a bõr hidratációja, így csökken
a bõr vérkeringése, feszessége és rugalmassága is. Fontos, hogy védjük
bõrünket az idõjárás viszontagságai ellen. Ajánlott a rendszeres, hetenkénti masszázs, a bõrtípusnak megfelelõ hatóanyagokat tartalmazó krémekkel.
Kohut Jánosné kozmetikus

a

Telefonon is várjuk megkeresésüket, eseményre történõ
meghívójukat: 06-30-903-8467

Arcápolás õsszel
Õsz tájékán különleges gondot kell fordítanunk az arc- és bõrkezelésre. A
bõrápolás leghatékonyabb szerei a természetes alapanyagú kozmetikumok, melyek regeneráló hatásúak. Nagyon fontos tudnivaló még, hogy
alapvetõ õszi ápolásként meg kell tisztítani bõrünket a lerakódott hámtól,
így a nyár emléke, a szép, egyenletes lebarnulás a téli hónapokban is látható marad. A bõr elhalt, pikkelyes és elszíntelenedett rétegeinek rendszeres koptatása ösztönzi a hámsejtek megújulását, elõsegíti a bõr természetes regenerálódását, és képessé teszi a bõrt a további hatóanyagok befogadására és a szépülésre. A szarukoptatást megtehetjük mechanikus radírokkal vagy biológiai peelingekkel.

továbbra

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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KORREPETÁLÁST VÁLLALOK

Felhívás

(4-8. osztályos tanulónak)

Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az
ügyfélfogadási óráit a perkátai polgármesteri hivatalban
tartja minden hétfõn 16 órától.

matematikából, magyar nyelv és
irodalomból, történelembõl
1000 Ft/óra
Tel.: 06-30-3751281
Perkátán, Bajcsy-Zsilinszky út 29.,
CSALÁDI HÁZ, GAZDASÁGI
ÉPÜLETEK, 2380 m2 KERT ELADÓ.
Ár: 3,5 M Ft – 10 % foglaló mellett
3 év kamatmentes részletfizetés!
Telefon: 06 30 984 5654

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 nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket
legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kéri egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni
lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való feltüntetését
szintén nála szíveskedjenek megrendelni, hogy e munkák
elvégzésénél segítséget tudjon nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd –
06 30 639 2893

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

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 Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu
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KÖZÖSSÉG

Itt a szüret ideje,
ideje hát szüreti
felvonulást és szüreti
bált rendezni.
Szombaton délután
kocsizörgéstõl,
patakopogástól,
zenétõl és daltól volt
hangos Perkáta majd
valamennyi utcája.
Fényképes beszámolónk:
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