XXI. ÉVFOLYAM, 2011. 9. SZÁM OKTÓBER

TECHNIKATÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÁS

2011. szeptember 10-én, szombaton délelõtt 9 órakor az
iskola tornatermében kezdetét vette a technikatörténeti
kiállítás, melyet a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet szervezett.
A megnyitón dr. Baráth Károly köszöntötte az egybegyûlteket és köszönetet mondott mindazoknak, akik
hozzájárultak ezen kiállítás sikeréhez. Somogyi Balázs
polgármester úr beszédében hangsúlyozta értékeink
megõrzésének fontosságát és a hagyományok tiszteletét.
(Írás a 7. oldalon.)
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Beszámoló a 2011. július 20-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2011. július 20-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi
László József, Bógó Ferenc László, Szilasy László, Ujfalusi Pál,
Kovács Ferenc) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyetértett a Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK Alapító Okirata módosítása megtárgyalásának elnapolásával.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint:
– Vagyonrendelet módosítása
– A 0320/50 hrsz-ú nádas mûvelési ágú ingatlan megvételére beérkezett pályázatok elbírálása
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata településrendezési tervének II. számú módosításához szükséges „Elõzetes szakvélemény és tájékoztatás a környezeti értékelés szükségességérõl”
szóló dokumentáció megtárgyalása
– Egyebek
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás” egyes szabályairól szóló 6/2007. (IV. 4.) számú rendelet
módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Kemény Ferenc (2421 Nagyvenyim, Határvölgyi u. 40.) által
benyújtott, a 0320/50 hrsz-ú nádas mûvelési ágú külterületi ingatlan megvásárlására vonatkozó pályázatát érvénytelennek
nyilvánítja, mert az ajánlat benyújtására az ajánlattételi
határidõ lejártát követõen került sor.

A képviselõ-testület megállapította, hogy Pavlicsek József
(2431 Perkáta, Kossuth L. u. 5.) által benyújtott, a 0320/50
hrsz-ú nádas mûvelési ágú külterületi ingatlan megvásárlására
vonatkozó 3.000.000 Ft összegû pályázata megfelel az ajánlattételi felhívásban meghatározott követelményeknek. A képviselõ-testület a pályázatot és a pályázati eljárást érvényesnek
nyilvánította.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a tulajdonát képezõ perkátai 0320/50 hrsz-ú, nádas mûvelési ágú külterületi ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította és az ingatlan vevõjéül az egyetlen érvényes pályázatot benyújtó Pavlicsek József 2431 Perkáta,
Kossuth L. u. 5. szám alatti lakost jelölte ki.
A képviselõ-testület az ingatlan vételárát 3.000.000 Ft-ban határozza meg, az adásvételi szerzõdés megkötésére Somogyi Balázs polgármestert hatalmazta fel.
A képviselõ-testület az adásvételi szerzõdés megkötésére és a
teljes vételár megfizetésére 30 napos jogvesztõ határidõt állapított meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta a településrendezési terv II. számú módosításához szükséges „Elõzetes szakvélemény és tájékoztatás a környezeti értékelés szükségességérõl” szóló dokumentációt és azt elfogadta.
A képviselõ-testület megállapította, hogy nem szükséges további környezeti hatásvizsgálatot lefolytatni a településrendezési
terv módosításához.

Beszámoló a 2011. augusztus 4-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2011. augusztus 4-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Rajcsányi László József, Bógó Ferenc László, Szilasy László, Ujfalusi Pál, Kovács Ferenc) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „az
önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás” egyes szabályairól szóló 6/2007. (IV. 4.) számú rendelet módosítását.

A Perkátán 1944-ben elhunyt magyar honvédek sírjának
felújítása és gróf Gyõry Teréz halálának 75. évfordulója
PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, A PERKÁTA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÉS PERKÁTAI MAGÁNSZEMÉLYEK TÁMOGATÁSÁVAL, ILLETVE KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
A TEMPLOM OLDALÁBAN LEVÕ HONVÉDSÍR FELÚJÍTÁSA TÖRTÉNT MEG.
Ennek felavatására és Perkáta jótevõjének,
gróf Gyõry Teréz halálának 75. évfordulójára ünnepséget
szervezünk, amelynek idõpontja és helye:

2011. október 27-e (csütörtök) 10 óra,
Perkáta Római Katolikus Templom
10 órától katonai tiszteletadás mellett
a sír felavatása és megáldása
11 órától gyászmise és emlékmûsor a templomban
Mindenkit nagy tisztelettel várunk!
Somogyi Balázs polgármester
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Beszámoló a 2011. augusztus 15-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2011. augusztus 15-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 7
képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc,
Rajcsányi László József, Bógó Ferenc László, Szilasy László,
Ujfalusi Pál, Kovács Ferenc) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyetértett az Egyebek napirendi pontban szereplõ telekértékesítés
harmadik napirendi pontként történõ tárgyalásával, valamint a
negyedik napirendi pontban szereplõ hitelfelvétel megtárgyalása napirendi pont elnapolásával.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint:

NAPIREND
* Perkáta-Nagykarácsony-Aba Közoktatási Intézményi Társulás dokumentumainak módosítása
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata településrendezési terve I. számú módosításának elfogadása
* Telekértékesítéssel kapcsolatos döntéshozatal
A 0320/50 hrsz-ú nádas mûvelési ágú külterületi ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal
* Balázs Ernõ lakhatási körülményeivel kapcsolatos ombudsmani kezdeményezés megtárgyalása
* Egyebek
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta az 56/2011. (V. 30.) számú határozata módosítására vonatkozó elõterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést
hozza:
I. A képviselõ-testület 56/2011. (V. 30.) számú határozatát akként módosítja, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményi
Társuláshoz csatlakozásához 2011. augusztus 31-i hatállyal járul hozzá.
II. A képviselõ-testület a 56/2011. (V. 30.) számú határozatát
akként módosítja, hogy a határozat bevezetõjében, I/1. és I/12.
pontjában a 2011. augusztus 1-i hatály 2011. augusztus 31. napjára, ugyanezen pontban a munkáltatói jogutódlás idõpontja
2011. augusztus 1. napjáról 2011. augusztus 31. napjára módosul.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta a „Perkáta – Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ Alapító Okirata módosításáról rendelkezõ 57/2011. (V.
30.) számú határozata módosítására” vonatkozó elõterjesztést,
melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:

I.
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
Perkáta-Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ Alapító Okirata módosítására vonatkozó 57/2011. (V. 30.) számú határozata I. pontjának bevezetõjét módosítja, akként, hogy az
Alapító Okirat módosítás hatálya 2011. augusztus 31-napja.
Az Alapító Okirat:
– bevezetõje második bekezdésében,
– 3.2. pontjában,
– 15. pontja utolsó bekezdésében
2011. augusztus 1-napja ezáltal szintén 2011. augusztus
31-napjára módosul.
2. Az 57/2011. (V. 30.) számú képviselõ-testületi határozat 12.
pontjában a 2011. szeptember 1-jétõl mondatrészt követõen
szerepeltetendõ „Azon tanuló /avagy gyermek/ aki a szakértõi
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján” mondatrész.

II.
A képviselõ-testület az Általános Mûvelõdési Központ Alapító
Okiratát az 57/2011. (V. 30.) és jelen határozatában foglalt módosítással az elõterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan
egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a polgármestert és
a jegyzõt annak kiadására.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának
Állami Fõépítészének szakmai véleményét Perkáta Nagyközség Településrendezési eszközeinek I. számú módosítására vonatkozóan. A szakmai vélemény áttanulmányozását követõen a
képviselõ-testület elfogadja Perkáta Nagyközség Önkormányzata Településszerkezeti tervének I. számú módosítását, illetve
a 0328 hrsz-ú ingatlan részletes szabályozási tervét.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Perkáta, Jókai utcában elhelyezkedõ – Perkáta Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonát képezõ – 1122/3 hrsz-ú (825 m2)
építési telek vevõjéül Molnár Gábort és Czinger Kingát (2400
Dunaújváros, Táncsics M. u. 8. b. 1/3.) jelölte ki.
A 1122/3 hrsz-ú építési telek vételárát 825.000 Ft-ban határozta
meg, az adásvételi szerzõdés megkötésére Somogyi Balázs polgármestert hatalmazta fel.
A képviselõ-testület kötelezi a vevõt, hogy a fenti ingatlant 3
éven belül építse be a Helyi Építési Szabályzat elõírásainak
megfelelõen.
Három éven belül be nem építés esetén az önkormányzat
visszavásárlási jogával élhet.
Az adásvételi szerzõdésben rögzíteni kell a vevõ hozzájárulását
az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez.
A képviselõ-testület az adásvételi szerzõdés megkötésére és a
teljes vételár megfizetésére 30 napos jogvesztõ határidõt
állapított meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
80/2011. (VII. 20.) számú képviselõ-testületi határozatát visszavonja, melyben a 0320/50 hrsz-ú nádas mûvelési ágú külterületi
ingatlan vevõjéül Pavlicsek József 2431 Perkáta, Kossuth L. u.
5. szám alatti lakost jelölte ki.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással testülete
a tulajdonát képezõ perkátai 0320/50 hrsz-ú nádas mûvelési ágú
külterületi ingatlan vevõjéül Kemény Ferenc 2421 Nagyvenyim, Határvölgyi u. 40. szám alatti lakost jelöli ki.
A képviselõ-testület az ingatlan vételárát 3.500.000 Ft-ban határozza meg, az adásvételi szerzõdés megkötésére Somogyi Balázs polgármestert hatalmazta fel.
A képviselõ-testület az adásvételi szerzõdés megkötésére és a
teljes vételár megfizetésére 30 napos jogvesztõ határidõt állapított meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a 38115 Mûködési célú pénzeszköz átadása
non-profit szervezetnek/Civil szervezetek támogatása elõirányzat keretébe 77.500 Ft-ot átcsoportosít az 56214 Reklám és propaganda kiadások/Szûrõvizsgálatok elõirányzat keret terhére.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással a Perkátai Régiséggyûjtõ Egyesület „Múltidézõ” címû helytörténeti
és technikatörténeti kiállítását 137.500 Ft-tal támogatja a 2011.
évi költségvetés 38115 Mûködési célú pénzeszköz átadása nonprofit szervezetnek/Civil szervezetek támogatása elõirányzat
terhére.
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba
Általános Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350

Szeptember
Elkezdõdött a 2011/2012-es tanév a perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben.
A tanévkezdés egyik legfontosabb eseménye a legifjabb diákok
fogadása.

Az elsõsök számára persze már nem ismeretlen az iskolai élet, hiszen az elõzõ tanév
végén – a hagyományt folytatva – a leendõ
osztálytanítók iskola elõkészítõ foglalkozásokon ismertették meg, az akkor még
óvodás gyermekeket az iskolával.
A másik igen fontos változás az új tanévben, hogy intézményünkhöz társult Aba
nagyközség közoktatási intézményei. Az abai
Hétszínvirág óvoda és
az Aba Sámuel iskola a
2011/2012-es tanévben
a Perkáta– Nagykará-

csony–Aba Általános Mûvelõdési Központ tagintézményeiként mûködnek tovább.
E társulástól további szakmai, emberi együttmûködésre számíthatunk, amelyben közel 1300 gyermek és több mint 150 alkalmazott adja az alapot az együttmûködésre. Perkáta továbbra is
a székhely települése a közoktatási társulásnak.
A nyár végére több pályázatunk is lezárult:
Mindenekelõtt a pedagógus körökben „Szabadidõs pályázat”
zárult 2011. augusztus 31-én, szakemberek és gyermekek bánatára, hiszen a pályázati támogatással egy éven keresztül számtalan tanórán kívüli, szabadidõs programokat tudtunk megvalósítani valamennyi intézményünknél és tagintézményeinknél. A
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0099 kódjelû, „Alkossunk közösen
a szabadidõnkben” címû európai uniós támogatással megvalósuló, 46 millió 439 ezer 760 pályázati támogatással, mely 100
%-os támogatást jelent, a nagykarácsonyi és a perkátai gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére tudtuk felhasználni.
A pályázat során óvodás korú gyermekek számára heti, havi
rendszerességgel tudtunk állandó programokat biztosítani. A
programok során a népmûvészettel, néphagyományok ápolásával, a természet szépségeivel, illetve sportrendezvényekkel segítettük szabadidejük hasznos eltöltését. Az iskoláskorú gyermekek számára szintén heti, havi rendszerességgel tudtunk biztosítani széleskörû, változatos programokat, melyekben a néphagyomány, helytörténet, médiaismeret, digitális írástudás,
drámapedagógiai foglalkozásokon túl nyári táborozásig igyekeztünk teljessé tenni szabadidejüket.
Az „interaktív táblás pályázat” 2011. július 29-én zárult. A hivatalos nevén a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0316 kódjelû „Intelligens
iskola létrehozása Perkátán” címû pályázat, mely az Európai
Unió támogatásával 17 millió 410 ezer 830 forint értékben,
mely szintén 100 %-os támogatás, 9 db interaktív tábla a hozzá-
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Két fõ területre összpontosított a program: rendszeres testmozgásra és az egészséges táplálkozásra. A program során a gyermekek többek között megismerkedhettek élsportolókkal, különféle sportágakkal, biztosított volt a hétvégi testmozgás is.
Az egészséges táplálkozást elõsegítõ programokon keresztül,
ételek elkészítésével, tálalásával, az alapanyagok tulajdonságaival ismerkedhettek.
A pályázat járulékos elemeként több évtizedes hiányt is tudtunk orvosolni: lett az iskolának teakonyhája a technika szakos
kollégák nem kis örömére.
Egy kis számolással megállapítható, hogy a nyár végére 80 millió 909 ezer 445 forint értékû pályázati támogatásból megvalósuló projekteket zártunk le, melyek az óvodai, iskolai, községi
gyermekek és lakosok számára 100 %-os támogatású szolgáltatásokat biztosítottak. Köszönöm valamennyi kollégámnak az
áldozatos munkát, melyet e pályázatok véghezvitelében végeztek!

juk tartozó kiegészítõkkel (laptop, projektor stb.), 33 db iskolai
PC és egyéb informatikai eszközök segítik a pedagógiai szakmai
munkát. A társulás eredményeként a nagykarácsonyi tagintézményeinknél szintén fejlesztésre került az informatikai infrastruktúra a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1010 kódjelû „Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” címû európai uniós támogatással 7 millió 058 ezer 855 forint értékben 4 db
interaktív tábla a hozzájuk tartózó kiegészítõkkel, valamint 11
db iskolai PC és egyéb informatikai eszközök segítik a nagykarácsonyi iskola pedagógiai munkáját.

A TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0707 kódjelû, „Szemléletformáló életmódprogramok a perkátai iskolában” címû pályázat, 100
%-os támogatottságú európai uniós pályázattal 10 millió forint
értékben a perkátai iskoláskorú gyermekek számára az egészséges életmód intenzív kialakítását tudtuk megvalósítani.

Külön köszönöm Perkáta Nagyközség Önkormányzatának,
hogy az elõkészítésben és a megvalósításban is jelentõs szerepet
vállalt!
Remélem sikerül még hasonló pályázatokkal segítenünk a közoktatási, közmûvelõdési intézmények szakmai munkáját emelni.
A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõdési Központ szinte valamennyi tagintézménye és intézménye elõminõsített referencia intézmény, melynek jelentõsége, hogy intézményeinkre pályázhatunk a módszertani fejlesztéseket szolgáló TÁMOP-3.1.7-11/2 kódjelû pályázatra, mely az
intézmény egészére vonatkoztatva várhatóan 24
millió forint 100 %-os európai uniós pályázati
támogatást jelentene.
Szilasy László ÁMK igazgató
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Szüreti felvonulás és bál 2011
2011. szeptember 10-én Perkátán ismét megrendezésre került a
szüreti felvonulás és bál, melyet Perkáta Nagyközség Önkormányzata szervezett. Sokan érkeztek a környezõ településekrõl: Szabadegyházáról, Hantosról, Nagyvenyimrõl és Mezõfalváról, a perkátai lovasokat pedig szeretettel várják Hantosra és
Nagyvenyimre.

A zenés körmenet 14 órakor rég nem látott létszámmal, 12 kocsival, 22 hátas lovassal és közel 150 fõvel vágott neki a falunak
az érdeklõdõk örömére. Az idei bírót és bírónét, Czinger Zsoltot és Mong Katalint Horváth István kisbíró kísérte. A három
megállónál étel, ital és természetesen bor várta a felvonulókat.
A Kastélykertbe visszaérve 18 órakor a Stüszi Vendéglõ finom
vacsorával várta a népviseletbe öltözötteket. 20 órakor kezdetét vette a szabadtéri mulatság, melyen elõször a Kalózok zenekar lépett fel és alapozta meg a hangulatot. Éjfélkor átadták a
színpadot Kanászéknak, akik hajnalig szolgáltatták a talpalávalót.

A rendezvény sikeresen zajlott és zárult, amiben szerepe volt a
sok segítségnek is. Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget
és támogatást Horváth Istvánnak, Makai Gábornak, Horváth
Istvánnak (Peha), Gecseg Jánosnak, Vagyóczki Krisztiánnak,
Takács Róbertnek, Újfalusi Pálnak, a környezõ települések
résztvevõinek, Ébl Istvánnak, Vajk Istvánnak, Tercsák Lajosnak, Czinger Zsoltnak és Mong Katalinnak, Szabóné Jutkának,

Horváth Gábornak, Bógó
Istvánnénak,
Pavlicsek
Nándornénak, Horváthné
Fischer Katalinnak, Pavlicsek Nándornak, Vátkainé Boda Ildikónak, a Stüszi
Vendéglõnek, az ÁMKnak, a Perkátai Polgárõrség
Közhasznú Egyesületnek, a
Szent György Polgárõrség
Rácalmásnak, a Dunaújvárosi Rendõrkapitányságnak, a Perkátáért közalapítványnak és a Széchenyi
Pékségnek!
Faluüzemeltetés,
Lukács Barbara
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Technikatörténeti kiállítás
2011. szeptember 10-én, szombaton délelõtt 9 órakor az iskola tornatermében
kezdetét vette a technikatörténeti kiállítás, melyet a Perkátai Régiség Gyûjtõ
Egylet szervezett.
A megnyitón dr. Baráth Károly köszöntötte az egybegyûlteket és köszönetet
mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ezen kiállítás sikeréhez. Somogyi Balázs polgármester úr beszédében hangsúlyozta értékeink megõrzésének fontosságát és a hagyományok tiszteletét.
A kiállítás szombaton és vasárnap is nyitva állt a látogatók elõtt, sokan megtekintették a régiségeket, több családi történetet hallhattunk a két napban. A rendezvény meghirdetésekor egyik hívószó a
múltidézés volt, sikerült ennek szellemében tölteni ezt a két napot.
A délelõtt folyamán árusok, börzések, kínálták a portékáikat miközben a színpadon hallhattuk a Sárbogárdi Fúvószenekart, majd a Zichyújfaluból érkezõ mazsorett csoportok produkcióit tekinthettük meg. Ebédidõben az Adonyi Bandy
Band volt felelõs a remek hangulatért.

R. L.: A tavalyi évben szebbnél szebb motorkerékpárokat tudtunk kiállítani, az
idén megelégedtünk sajátjainkkal, és inkább a gyûjtõk egyéni gyûjteményeinek
darabjait helyeztük elõtérbe. A huszonöt
motorkerékpár mellett közel ötszáz tárgy
került kiállításra.Mint ahogy a polgármester úr is említette a megnyitón beszédében, a kiállított tárgyak nyolcvan százaléka helytörténeti emlék, az élet szinte

13 órakor „berúgták” a motorokat és kezdetét vette a felvonulás, a közös motorozáson túl a szervezõknek célja volt, hogy
az ide érkezõknek megmutassák Perkáta
nevezetességeit, értékeit. Állomásaink a
temetõkápolnánál, a haranglábnál és a
templomnál voltak, ezeken a helyeken
történetünkrõl hallhattak a motorosok.
A továbbiakban magáról az egyesületrõl,
jövõbeni tervekrõl tudhatunk meg egy kicsit többet! A régiséggyûjtõ egylet rangidõsét, Rajcsányi Lászlót kérdezem:
B. A.: Mikor alakult az egyesület? Kik az
alapító tagok?
R. L.: Tavaly, 2010-ben alakultunk, de a
bírósági bejegyzés, kissé nehézkesen alakult, így csak az idén lett hivatalos az
egyesület. Hatan alapítottuk az egyesületet, Szarka Péter (elnök), Dr. Baráth Károly, Kis József, Klózer Ferenc, Ujfalusi
Pál és én.
Az egyesület idén szervezte második kiállítását, amit már motoros találkozóval és
börzével is színesítettünk.
B. A.: Mi adta a vázát az idei kiállításnak?

minden területérõl, a hétköznapoktól
egészen a legdíszesebb ünnepi tárgyakig
sikerült öszszeszednünk régiségeket.
B. A.: Az egyesület mindennapjai hogyan
telnek?
R. L.: A kiállításra készülés az egész
évünket igénybe vette, a gyûjtés, a kategorizálás, polcrendszer kiépítése, új tárolók készítése. Idén a tárgyak számára
negyven méter polcrendszert készítettünk, a tavalyi nyolc tárolóhoz az idén
még tíz darabot sikerült készítenünk. Az
idei kiállítás szervezésébe többen is bekapcsolódtak, lelkes segítõink részt vettek az egyesület életében, elmondhatjuk,
hogy már tizenéves kortól vannak érdeklõdõk, segítõk. Évközben látogattuk a baráti motoros klubok és egyesületek hasonló rendezvényeit.
B. A.: Mi szerepel a jövõbeni tervek között?
R. L.: A kiállítást követõ gyûlésünkön a
visszhangokról beszélgetve, megindult
egy egészséges ötletelgetés, tervezés a
jövõ év programját illetõen. Fel szeret-

nénk venni a kapcsolatot több hasonló
klubbal egyesülettel, akikkel igyekszünk
együttmûködni, közös rendezvényeket
szervezni. Az egyesület nevében ezúton
szeretnék köszönetet mondani a perkátai
lakosoknak, akik féltve õrzött családi értékeiket rendelkezésünkre bocsátották a
kiállítás erejéig. Akik a kiállítás és a köré
szervezõdõ mûsor lebonyolításában segítettek, az ÁMK igazgatójának, aki ingyen
rendelkezésünkre bocsátotta a tornatermet, a polgármester úrnak és az önkormányzatnak a rendezvény támogatásáért. S végül, de nem utolsó sorban köszönjük feleségeinknek, hogy ezt az õrült
hobbit eltûrik és támogatják.
B. A.: Köszönöm! Kívánom, hogy a jövõ
évi kiállítás az ideihez hasonlóan sikerüljön!
Bogó Anikó
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Az utóbbi 20 év, a jelen és jövõ fõ kérdései
Kína és Magyarország kapcsolatában
(szakértõi vélemények szerkesztett változata)
Pavlicsek Zsolt állandó rovata
A kiváló kétoldalú viszony 1989-1990-re megromlott, miután
hazánk vezetõi (nem reálisan érzékelve hatalmi súlyunkat) a
kelet-európai országok közül egyedüliként elítélték a Tienanmen téri diáklázadások vérbe fojtását. (Természetesen az agresszió mindenkor egyértelmûen elítélendõ, de politikusként,
egy ország iránti felelõsséggel diplomáciailag „okosabbnak”
kell lenni…)
Egyes szakértõk szerint Magyarország 1989-es reakciója nem
zavarta Kínát, mert ebben az idõszakban Peking igyekezett a
békés egymás mellett élés elvei alapján fejleszteni a kapcsolatait a rendszerváltó kelet-európai országokkal. „Kifejezetten a
magyar kormányok hibája, hogy 1989-90 után a kapcsolatokban
jelentõs volt a visszaesés” – állapítják meg történészeink.
A lassú közeledés eredményeként a 2004-ben kiadott MagyarKínai Közös Nyilatkozat „baráti, kooperatív partnerségként”
határozta meg államközi kapcsolataink jellegét.
Magyarország stratégiailag kedvezõ földrajzi fekvése, Európa
keleti és nyugati felét összekötõ szerepe, tranzitország-jellege
és 2004-tõl Európai Uniós tagsága megfelelõ alapot jelentett
ahhoz, hogy Kína európai központját éppen itt alakítsa ki.
Ennek lehetõségét hamar felismertük, a befektetõi környezet
megfelelõ alakításával így válhatott lehetõvé, hogy a közép-kelet európai térségben az elsõk közt Budapesten létesítettek
Bank of China képviseletet, s hazánkban mûködik a legtöbb kínai alapítású vállalat is. A kapcsolatok szempontjából nem mellékes az a körülmény sem, hogy itt él az egyik legnagyobb számú
és a legrégebbi kínai kolónia.
Statisztikai adatok szerint a cégek eddig 200 millió dollár értékû
befektetést hoztak létre Magyarországon (s ebben még nincsenek benne a Bank of China pénzügyi adatai), 2000 óta pedig ötszörösére nõtt a két ország közötti kereskedelem forgalma.
Ami a jövõt illeti, a mostani pozitív tendencia fokozódása várható: Kína gyakran és magas szinteken hangoztatja, hogy ideális partnernek tekinti Magyarországot, s hosszú távon is számol
vele. Ezt a tények is alátámasztják pl. a China Brand Trade Center létrehozása, a China Markt képviselet . Egyezményeink értelmében a jövõben kétezer kínai nagyvállalat jön Budapestre,

Közérdekû felhívás
2011-ben is folytatódik
a PERKÁTAI KÍNA KLUB!
Folytatjuk kínai témájú találkozóinkat a mûvelõdési házban.
Választható irányok, témák: ismerkedés a kínai nyelvvel,
kultúraismeret, és minden érdekes Kínáról kötetlen beszélgetések formájában, bekapcsolódási lehetõség Perkáta
Nagyközség kínai testvértelepülési kapcsolatának szervezésébe.
Szeretettel vár minden érdeklõdõt Pavlicsek Zsolt!

így hazánk európai Kína-központtá válhat. Több európai nagyváros versenyzett ezért a lehetõségért, ám többek között Párizs,
London és Zágráb is alulmaradt a megmérettetésben.

Elõttünk álló kihívások
Hiba lenne azonban az elért sikerek alapján elbízni magunkat:
az elmúlt években a térség több országa is (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia) jelentõsen növelte aktivitását a
kínai piacon, amit kereskedelmi forgalmuk dinamikus emelkedése is alátámaszt, így nagy valószínûség szerint növekvõ konkurenciaharccal kell számolni. Konfliktus forrása lehet a Kínáról kialakult általános (nem túlságosan pozitív) kép is Magyarországon, ami elsõsorban a lakosság kiskereskedelmi tapasztalataiból fakad, valamint a politikai szereplõk ideológiai alapokon nyugvó idegenkedése, ellenséges hozzáállása. A távolság, a
kulturális, gondolkodásmódbeli különbségek, s a nyelvet, szokásokat, bel- és külpolitikai viszonyokat jól ismerõ szakemberek hiánya pedig szintén lassítja a két ország közeledését.
Fentiek ellenére központilag és önkormányzati szinteken hatalmas felbuzdulás indult el a magyar és a kínai települések, cégek között. Kormányaink által felélesztett „szövetségi szintû”
együttmûködési igény nagy lökést adott a helyi aktivitásoknak
is. Ma már szinte minden törekvõ város keresi a települési kapcsolatot Kínával. Perkáta a több évtizedes kapcsolatával igyekszik ellensúlyozni kicsinységét és méretébõl fakadó hátrányait,
ami a más nagyságrendekhez szokott kínai partnereknél gazdasági ügyekben nem mindig könnyû.
A kínai fejlesztéseken dolgozó perkátaiak a kishitûséget legyõzve, a meglévõ települési hátrányokat kompenzálva igyekeznek kulturális és gazdasági területeken is Perkáta elõnyére
alakítani az immár fél évszázados kínai kapcsolatunkat. Egyet
már megtanultunk kínai barátainkról: nem a pillanatnak terveznek, hanem az évszázadoknak, azaz inkább még egyszer körüljárnak egy kérdést, minthogy rosszul döntsenek. Nem véletlenül áll több ezer éve a birodalmuk...

A PERKÁTAI IRODALMI KÖR
HIRDETMÉNYE
Irodalmi körünk találkozóira szeretetettel hívunk és várunk
minden érdeklõdõt, aki lírai és/vagy prózai mûvek kedvelõje.
Örömmel fogadjuk azokat is, akik próbálkoznak írásmûvek
(versek, novellák, regények) megalkotásával, és ezen produktumaikat, alkotási élményeiket is szívesen megosztanák
másokkal.
Legközelebbi összejövetelünk idõpontjáról tájékozódhatnak Pavlicsek Zsoltnál, a könyvtárban és az aktív tagoktól
egyaránt.
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Egyház–Hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Államalapító Szent István királyunk napját kenyéráldó szentmisével ünnepeltük templomunkban. Augusztus 27-én Toldi Hajnikát és férjét Petit köszöntöttük hálaadó szentmisén házasságkötésük alkalmából. Õket
nyugodt szívvel állítjuk példaként mai fiataljaink elé. Frigyükre ezúton is
kérjük a Mindenható Egy Igaz Isten bõséges kegyelmeit és áldását. Szeptember 3-án Székesfehérváron Egyházmegyei Látónapon vettünk részt,
melyet püspök atyánk minden évben összehív. Célja, hogy egy adott témát konferencia-jelleggel minél alaposabban megvizsgáljunk, és a problémákra megoldást keressünk. Idén a családok megerõsítése volt a kitûzött feladat, melyhez nagyon jó szakmai, emberi szempontokat és keresztény tanúságtételt adott meghívott elõadó Soltész Miklós szociálisügyi államtitkár úr és felesége.
Szeptember elsõ vasárnapján Jöjj Szentlélek Úristen fohásszal elkezdtük az idei tanévet hittanosainkkal is.
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A perkátai
polgárõrség hírei
Munkaszagú heteken van túl a polgárõrök csapata.
Augusztus közepén a virtusvetélkedõ országos döntõjén több napon keresztül több ezer ember szórakozásáért, pihenéséért vállaltunk biztosítási feladatokat. A
rendõrség és a helyi szervezõk munkáját folyamatos,
6-8-12-24 órás szolgálatokkal segítettük. 38 polgárõr –
a helyiek mellett rácalmási és székesfehérvári kollégák
– fegyelmezett és kitartó munkája is hozzájárult a 3 napos rendezvény sikeres lebonyolításához. Köszönet
érte, ahogyan a polgármester úr is írásban, oklevéllel
köszönte meg helytállásunkat!
Augusztus végi közgyûlésünkön módosítottuk alapszabályunkat, melyre fõként a szabályozatlansági hiányok és a törvényi változások miatt volt szükség.
Szeptember elsõ felében a búcsúi hétvége követelt kiemelt helytállást a polgárõröktõl, mivel teljes körû segítséget adtunk a motoros és szüreti felvonuláshoz, a
kiállításhoz, a bálhoz és a koncerthez egyaránt.
Kiemelt köszönetünk a polgárõrök családjainak – fõként a feleségeknek és édesanyáknak – az egész évben
tanúsított türelemért, amellyel folyamatosan megértõ
támogatással állnak a szolgálatokat szabadidejükben
ellátó férjeik és gyermekeik mögött megértve a polgárõrködés falu hasznát segítõ jelentõségét.
Ehelyütt is szeretnénk reagálni néhány téves, gyakran
rosszindulatúnak is nevezhetõ piszkálódásra, melyek a
perkátai polgárõrséget érték az elmúlt hetekben:

A rendezvényt a PÖPE szervezte

Templomunk búcsúját Kisboldogasszony napját szeptember 10-én,
szombaton délután a templomkertben szabadtéri szentmisével és a köré
szervezett színvonalas kulturális programokkal ünnepeltük meg. Köszönet minden szervezõnek és fellépõnek fáradtságáért, külön köszönet a
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesületnek a rendezvény elõkészítéséért és lebonyolításáért.
A tanév kezdetével elindítottuk a hittanórákat az óvodában és az iskolában is. A kisebbeket (óvodától a 6. osztályig) Toldi Róza Hajnal hitoktató tanítja, a nagyobbakat (7. osztálytól a középiskolásokig) Pavlicsek
Zsolt hitoktató okítja.
Még be lehet kapcsolódni az órákba, melyhez a szülõ és gyermek keresse
az érintett hitoktatót.
Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén elkezdjük bérmálkozási felkészítõnket, melyre mindazon ifjakat és felnõtteket várjuk, akik komoly szándékkal szeretnének részesülni a keresztény nagykorúság szentségében.
Feltételek:
– A bérmálás idõpontjában (a bérmálás napjáig) betölti a 14. életévét.
Természetesen várjuk a középiskolai vagy felsõfokú tanulmányaikat
folytató fiatalokat is, sõt felnõtt életkorban is lehet csatlakozni a felkészüléshez!
– Rendszeresen jár a vasárnapi szentmisékre.
– Rendszeresen részt vesz a felkészítõ hitoktatáson.
Szeptember 25-én Szentírás vasárnapja lesz.
Október a Szûzanya hónapja, amikor is külön tisztelettel fordulunk Máriához, Megváltónk édesanyjához. Rózsafüzér imádsággal fohászkodunk a köznapokon, külön ünnepekkel is köszöntjük Õt, mint pl. október 7. Rózsafüzér Királynõje ünnepe, október 8. Magyarok Nagyasszonya ünnepe.
Október 29-én gyászmisét és megemlékezõ ünnepséget tartunk a 2. világháborúban a templomunk mellé temetett katonák méltó emlékhelyének megáldásával. A rendezvény pontos idõpontja késõbb kerül meghirdetésre.
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

1. A virtusvetélkedõn való polgárõri feladatvállalás
nem szimpátia alapján, hanem törvényi kötelezettségként (2006. évi LII. törvény a polgárõrségrõl 2.§ (1) bekezdése szabályozza) történt, hiszen önkormányzati
rendezvények kapcsán ez rögzített kötelessége egyesületünknek. De a józan ész szerint is – akár törvényi
rendelkezés nélkül is –, hol kéne segítenie a helyi polgárõröknek, ha nem egy saját településükön megrendezett kiemelt önkormányzati rendezvényen. (Ráadásul a rendezvény egyik fõvédnöke az Országos Polgárõr Szövetség elnöke, dr. Túrós András úr volt)!?
2. A virtusvetélkedõ napjaiban a faluban való járõrözés feladatait is folyamatosan, ugyanolyan módon elláttuk, mint a civil napokon.
3. Aki figyeli kommunikációnkat, pontosan tudhatja,
hogy mindig minden támogatásért köszönetet mondunk bármely cégnek, magánszemélynek.
Biztos és valós információkért egyesületünk felelõs vezetõi: Horváth István elnök úr és László Norbert titkár
úr bármikor megkereshetõek. Ezzel elkerülhetõ, hogy
akár egy átlagpolgár, akár egy kiemelt felelõsséget viselõ képviselõ butaságokat, tévhíreket gondoljon valósnak és terjesszen szóban vagy írásban.
A folyamatos polgárõri jelenlét, figyelõszolgálat csupán segíti, de nem helyettesíti a rendõrség bûnüldözõ
munkáját. Reméljük, megnehezíti odafigyelésünk a
bûnelkövetõk „mûködését”, de minden polgárnak érdemes odafigyelni és tenni a vagyonvédelemért, a személyes biztonságért. Nem szabad homokba dugni fejünket, ha gyanús alakokat és viselkedésmódokat észlelünk, hívjuk a polgárõrséget (éjjel-nappal a 06 (30)
6210 387-es telefonszámon) vagy értesítsük a rendõrséget. Tegyünk saját környezetünkért, a biztonságosabb és élhetõbb Perkátáért!
(el)
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Lovas hírek
Augusztus hónapban fogathajtóink és
díjugratóink képviselték községünket. A
díjugrató szakágnak ebben a hónapban
volt a legrangosabb versenye, melyre
perkátai versenyzõ is eljutott. Az országos bajnokságra csak azok juthattak be,
akik az országos minõsítõ, A kategóriás
(min. 125 cm) versenyeken 3 pályát befejeztek. Gubicza Anettnek sikerült teljesíteni, és így részt vehetett a Kiskunhalason
megrendezésre kerülõ 3 napos megmérettetésen. Anett életében elõször vehetett részt OB-n. A pénteki elõdöntõt kitûnõen teljesítette, Fakos Vikivel hibátlan
pályát mentek. Aztán jött a hétvége,
melyrõl Anett nyilatkozott:
„Sajnos, nem mondható szerencsésnek a
hétvégém. A vasárnapi döntõben a nagy
nyomás, illetve tét miatt pályát tévesztettem, nem a soron következõ akadályt ugrottam meg. Ezért zártak ki Fakos Vikivel. Ami ennél is bosszantóbb volt számomra, az a szombati nap. A 6 éves Bokros Boncával feladni kényszerültem a
versenyt. A pálya tele volt különbözõ jármûvekkel, hiszen a versenyt többen is
szponzorálták. Egy lószállító is pályán
volt. Ez mellett kellett volna átmenni, és
úgy jött volna egy összetett ugrás. Lovam
ettõl a jármûtõl a kelleténél jobban megijedt, és nem tudtam vele a közelébe
menni elsõre. Nem folytattam tovább a
versenyt, mivel már túl sok idõ elment,
amiért sok hibapontot kaptam volna.
Azért volt számomra ez bosszantó, mert
a ló kitûnõ formában, hibátlanul, könynyedén teljesítette a 125 cm-es pályát, és
már nem sok volt hátra. Bokros Bonca
még nagyon fiatal, tapasztalatlan ló. Kell
még neki pár év, hogy rutinosabb legyen,
és az ilyen helyzeteket problémamentesen kezelje. Köszönöm a biztatást, remélem jövõre több sikerrel zárul az országos
bajnokság!”

(A Gubicza család köszöni a támogatást
Végh Gyula és családjának, illetve a Mini
Csemege dolgozóinak.)
A perkátai lovasok részt vettek a községben megrendezett virtusvetélkedõn. A
felvonulást, huszárruhába öltözött lelkes
lovascsapat, illetve egy fogat vezette, név
szerint: Horváth Fanni Bokrétával, Horváthné Fischer Katalin Fridával, Horváth
István Tündérrel, Orbán Brigitta Szilajjal, Südi Martin Fannival, Takács Róbert
Vándorral, ifj. Vacsi Károly Makai Gábor fogatával. A két napban bárki kipróbálhatta a lovaglás szépségét, Orbán Brigitta, Frida, és Szilaj segítségével. Szeretném megköszönni Holik Dorina Fanni,
Szabó Ákos, és Szabó Valentin közremûködését.
Augusztus 7. – Páty:
díjugrató-verseny
Gubicza Anett – A La Pouty, Aranyos
Kupa „110 cm-es” kategória (18 induló):
10 hibapont, 13. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, Joker „110
cm-tõl” kategória (17 induló): hibátlan,
3. hely. Ezzel 42 minõsítõ pontot szerzett.
Augusztus 7. – Simontornya:
díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Fanni, B/0 „90 cm-es” kategória (22 induló): 4 hibapont, 12. hely.
Pavlicsek Lilla – Krisztin, B/0 „90 cm-es”
kategória (22 induló): A versenybõl ki
kellett zárni, pályatévesztés miatt.
Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es”
kategória (36 induló): hibátlan, 9. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100 cmes” kategória (36 induló): 12 hibapont,
28. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/2ifi „110
cm-es” kategória (7 induló): 4 hibapont,
7.2 stíluspont, 6. hely.

Augusztus 11. – Tápiószentmárton:
díjugrató-verseny, országos minõsítõ
Gubicza Anett – Fakos Viki, A/1 „125
cm-es” kategória (44 induló): hibátlan, 9.
hely. Ezzel 432 minõsítõ pontot szerzett.
Augusztus 12-13-14. – Balatonlelle:
B kategóriás fogathajtó-verseny
Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád –
Szenyor-Pluto Füles-Fülöp (21 induló):
díjhajtás 66.35 hibapont, 11. hely, maraton 55.24 hibapont, 8. hely, akadályhajtás
11.36 hibapont, 2. hely. A három nap
összesített eredménye alapján, 132.95 hibaponttal a 8. helyen végeztek. Ezzel 9
OB pontot szereztek. Ez nagyon szép teljesítmény, hiszen Fülöp új ló, 1 hetet dolgozott a csapattal.
Augusztus 20. – Székesfehérvár:
díjugrató-verseny
Pavlicsek Lilla – Krisztin, B/0 „90 cm-es”
kategória (15 induló): 5 hibapont, 11.
hely.
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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
nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi
szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be
a fenti telefonszámon.

Pavlicsek Lilla – Krisztin, B/1c „100 cmes” kategória (36 induló): 4 hibapont, 20.
hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110
cm-es” kategória (30 induló): 4 hibapont,
19. hely.
Augusztus 21. – Gomba:
díjugrató-verseny
Gubicza Anett – A La Pouty, Aranyos
Kupa Döntõ „110 cm-es” kategória (28
induló): A pálya hibátlan, B pálya 9 hibapont, összesen 9 hibapont, 18. hely.
Augusztus 26. – Kiskunhalas:
díjugrató-verseny,
országos bajnokság – elõdöntõ
Gubicza Anett – Fakos Viki, amatõr „120
cm-es” kategória (27 induló): hibátlan, 9.
hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, amatõr
„120 cm-es” kategória (27 induló): 9 hibapont, 24. hely.
Augusztus 27. – Kiskunhalas:
díjugrató-verseny,
országos bajnokság – középdöntõ
Gubicza Anett – Fakos Viki, amatõr „125
cm-es” kategória (27 induló): 12 hibapont, 24. hely.
Gubicza Anett – Bokros bonca, amatõr
„125 cm-es” kategória (27 induló): A versenyt feladta.

Augusztus 27. – Hantos:
díjugrató-verseny,
megyei bajnoki, IV. forduló
Pavlicsek Lilla – Krisztin, B/0 „90 cm-es”
kategória (16 induló): A ló háromszori
ellenszegülése miatt ki kellett zárni a
versenybõl.
Pavlicsek Lilla – Krisztin, B/1c „100 cmes” kategória (23 induló): A ló háromszori ellenszegülése miatt ki kellett zárni a
versenybõl.
Augusztus 27. – Ócsa:
díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es”
kategória (25 induló): hibátlan, 9. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100 cmes” kategória (25 induló): 4 hibapont, 12.
hely.
Rosta Renáta – Fanni, B/2 ifi „110 cm-es”
kategória (8 induló): 4 hibapont, 6.6 stíluspont, 6. hely. A lónak ez volt élete elsõ
B/2-es pályája!
Rosta Renáta – Hermina, B/2 ifi „110
cm-es” kategória (8 induló): 22 hibapont,
0 stíluspont, 8. hely.
Augusztus 28. – Kiskunhalas:
díjugrató-verseny,
országos bajnokság – döntõ
Gubicza Anett – Fakos Viki, amatõr „125
cm-es” kategória (21 induló): A lovast
pályatévesztés miatt ki kellett zárni a versenybõl.

Dr. Nagy István
ügyvéd –
06 30 639 2893
Húshibrid
rántanivaló csirke
megrendelhetõ!
Élõ: 420 Ft/kg
Frissen vágott: 690 Ft/kg
A megrendeléseket várjuk

a 06 (30) 432 5757-es
telefonszámon

Orbán Brigitta

Egy oldal:

20.000 Ft+áfa

Fél oldal:

10.000 Ft+áfa

Negyed oldal:

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.

5.000 Ft+áfa

Egy hatod oldal:

3.500 Ft+áfa

Egy nyolcad oldal:

2.500 Ft+áfa

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások, köszöntõk:
1.000 Ft+áfa/alkalom.

A társadalmi célú hirdetések
negyed oldalig díjmentesek.
Kedvezmények:
2-5 megjelenés: 15 %,
5-9 megjelenés: 25 %,
10 és felette: 40 %
Helyi hirdetõknek állandó 20 % kedvezmény.
Felár: színes hirdetés igénylése esetén 20 %.
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