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A kínai nagykövet Perkátán
Október 26-án, kedden Gao Jian úrnõ, a Kínai Népköztársaság Budapestre akkreditált nagykövete és diplomáciai kísérete látogatott Perkátára.
Nagykövet asszony ezzel folytatta azt a hagyományt, mely szerint Kína különleges régi
barátját – Perkátát – minden Magyarországon mûködõ kínai nagykövetnek meg kell
ismernie. A program a polgármesteri hivatalban kezdõdött, ahol Somogyi Balázs polgármester úr fogadta a delegációt. A baráti hangulatban lezajlott találkozón szóba kerültek településünk kínai kapcsolatai, Huaxiang testvértelepülésünkkel való együttmûködéseink konkrét irányai és a Perkátára tervezett kínai gazdasági befektetések
projektjei is. A nagykövet asszony komoly diplomáciai támogatásokat ígért minden
együttmûködésünk támogatásához.

A nagyköveti látogatás nagyközségünk
legjelentõsebb közintézményeiben folytatódott: az óvodában, az iskolában, a
mûvelõdési házban és a templomban. Kínai vendégeink minden meglátogatott
helyszínen õszinte érdeklõdéssel hallgatták az intézmények vezetõinek tájékoztatását. A látogatás hivatalos része egy késõi, de igen jóízû ebéddel zárult a Stüszi
vendéglõben.
Pavlicsek Zsolt
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Perkáta adja
a kistérség
elnökét
2010. október 27-én tartotta alakuló ülését az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, ahol egyhangú
döntéssel Somogyi Balázst, Perkáta
Nagyközség polgármesterét elnökké,
míg Szabó Ferencet (független) Iváncsa
Község polgármesterét alelnökké választotta.

A kistérség alakulása óta az adonyi polgármester vezette a kistérségi társulási
tanácsot. Ez mindenképp jelentõs elismerés a kistérségen belül. Somogyi Balázs, a társulás tanács elnöke székfoglalójában együttmûködést ajánlott mind a
nyolc kistérség településének, kiemelve
azt, hogy le kell számolni azzal a gyakorlattal, hogy a kistérség csak 1-2 településrõl szól. Célul tûzte ki, hogy a kistérségnek nem pártokról, nem klikkekrõl kell
szólnia, hanem a 8 település érdekérvényesítõ képességérõl. Közös feladatok
további vállalását jelölte meg a kistérség
túlélési lehetõségeiként, ezek között kiemelte a tanuszoda kérdését és az oktatási feladatokat.

Somogyi Balázs lett a Fejér
Megyei Közgyûlés Fejlesztési
Szakbizottságának elnöke
A Fejér Megyei Közgyûlés alakuló ülése
után október 28-án 9 órától tartotta következõ ülését. Az ülésen megalkotásra
került az új bizottsági struktúra, illetve a
bizottsági tagok és a tanácsnokok megválasztása. Somogyi Balázs polgármester a
Fejér Megyei Közgyûlés Fejlesztési Szakbizottságának elnöke és a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottságának tagja lett.
Somogyi Balázs a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Talajés Növényvédelmi Igazgatóságának beszámolójához kapcsolódva, kiemelte az
igazgatóság munkáját. A következõ a megye mezõgazdaságáról szóló tájékoztató
kapcsán pedig beszámolt a nagy csapadékmennyiség miatti történt idei perkátai káreseményekrõl.

PERKÁTAI HÍREK 2010. november

Köszönet és néhány gondolat
Tisztelettel és köszönettel tartozom Perkáta lakosainak a rám leadott szavazatokért. Köszönöm szépen.
Nagy büszkeséggel tölt el az irántam érzett bizalom, amit elismerésként kaptam,
eddigi munkámért és bíztatásként jövõbeni tevékenységemhez. Megkezdett
munkánk jelentõs támogatást kapott és
további felhatalmazást a folytatásra. Tudom, az elmúlt években megvalósított
fejlesztések nagyon sok területet érintettek (utak, járdák, oktatás, közvilágítás, iskola, óvoda, temetõ stb.), ami nagyon jó,
látványos és hasznos. Azonban az elmúlt
idõszak nem volt súrlódásmentes a falu
életében, megosztott lett a mi településünk is, családokon belüli viták alakultak
ki, barátságok mentek tönkre a helyi politikai hovatartozás miatt. Képviselõként
eddig is, és a jövõben is dolgozni fogok
azon, hogy e feszültségek csillapodjanak.
Az itt élõknek össze kell fogni, az álláspontoknak közelíteniük kell egymáshoz.
Azt is tudni kell, ehhez mindenkinek jobbító szándékkal kell közeledni a másik
álláspontjához, nem ellenállás, hanem
kompromisszumkészség kell, az együttmûködéshez nekünk kell példát mutatnunk.
Nagyon kevesen indultak az önkormányzati választáson képviselõjelöltként. Véleményem szerint egy 4000 lakost meghaladó településen legalább 18-25 jelöltnek
kellett volna indulni, ami az országos átlagnak felelt volna meg, fõleg az elmúlt

idõszakban a képviselõ-testületet ért kritikák tükrében.
Igen, kaptunk hideget, meleget a fejlesztések megvalósításának mikéntjéért. Elfogadom a kritikát, de akkor hova lettek a
nálunk sokkal okosabb és mindent jobban tudók? Vajon miért nem álltak elõ és
mérették meg magukat a nyilvánosság
elõtt? Persze most sokan gondolhatják,
az eredmények tudatában mondom a
magamét, de ez nem így van. Tisztelem a
tudást, tisztelem a másik véleményét, és
tisztelek minden embert.
Rendkívül érdekes helyzet alakult ki a
rendszerváltás óta. Elõször fordult elõ,
hogy a környékbõl az egyetlen település
vagyunk, ahol a jobboldalhoz tartozó
egységes testület alakult. Rajtunk múlik
majd, hogy ezt milyen mértékben tudjuk
falunk javára fordítani.
Bógó Ferenc

Beszámoló a 2010. október 6-ai
alakuló képviselõ-testületi ülésrõl
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2010. október 6-ai képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc,
Rajcsányi László József, Bógó Ferenc László, Kovács Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi
Pál képviselõ-testületi tagok) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül Somogyi Balázs polgármester havi illetményét 495 000
Ft-ban határozza meg, és engedélyezi, hogy felmerülõ költségeit tételes költségelszámolással számolja el.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a szavazatszámláló bizottság elnökének: Bógó Ferenc
László képviselõ-testületi tagot, tagjainak: Rajcsányi László József, Kovács Ferenc,
Szilasy László és Ujfalusi Pál képviselõ-testületi tagokat megválasztotta.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül alpolgármesterré dr. Tóth Ferenc képviselõ-testületi
tagot választotta meg.

KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS

Indul – folytatódik A KÍNA KLUB!
Folytatjuk kínai témájú klubfoglalkozásainkat a mûvelõdési házban.
Témáink: a kínai nyelv tanulása kezdõ szinttõl, valamint Kína sokszínû kultúrájának megismerése, azaz minden, ami Kínával kapcsolatos.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Bõvebb tájékoztatás és jelentkezés Pavlicsek Zsolt klubvezetõtõl kérhetõ
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Tisztelt perkátai lakosok!
Perkáta Nagyközség Önkormányzata az elmúlt idõszakban is
érzékenyen reagált a Magyarországon történt természeti vagy
egyéb katasztrófákkal kapcsolatban. Ezt bizonyítja, hogy a borsodi árvíz károk miatt 100.000 forintot ajánlott fel egy felsõzsolcai családnak.
A 2010. október 4-i Ajka környéki vörösiszap katasztrófa kapcsán is az önkormányzat gyorsan felajánlást tett a Katasztrófavédelem, illetve az illetékes országgyûlési képviselõ felé,
200.000 forintot készpénzben, illetve három szolgálati lakás
ideiglenes használatát.
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Beszámoló a képviselõtestület ülésérõl
2010. október 27-én tartotta második ülését az újonnan megválasztott képviselõ-testület. A napirendi pontok között szerepelt
az új bizottsági struktúra együtt a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításával. A képviselõ-testület tárgyalta a PORR
mint kivitelezõ által beadott organizációs tervet a 62-es számú
fõút perkátai elkerülõ szakaszával kapcsolatban, amely tartalmazza az utak használatát. A képviselõ-testület határozatban
védi a József Attila utcát a 62-es fõút és a homokbánya között
súlykorlátozással. Határozathozatal történt a kitermelt humuszanyag deponálásával kapcsolatban. A képviselõ-testület
tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki a TIOP 1.1.1-09/
1-2010-0027 „Tanulói laptopprogram Perkátán” pályázat kapcsán. Ezután elfogadta az október–november–decemberi üléstervet, kiírta az idõsek Karácsonyi csomagja pályázatát, új temetõi parcellák nyitásáról és díjáról fogadott el határozatot,
településrendezési tervek módosítását rendelte meg, beszámolót hallgatott meg a kínai testvértelepülési kapcsolatról.

Fejér Megyei Prima Díj 2010.
Az elmúlt napok országos és helyi felajánlási szándékait látva
kimondható, hogy minél szervezettebb egy gyûjtés, minél többen vesznek részt benne, annál eredményesebb, annál inkább
összefognak a polgárok a bajbajutott honfitársaikért. Ezért látva, hogy két jelentõs mozgalom indult meg szinte egyidõben
Perkátán, egyrészt az önkormányzati felajánlás, másrészt három civil szervezet (Perkátai Polgárõr Közhasznú Egyesület,
Katolikus Karitász perkátai alapszervezete, Magyar Vöröskereszt perkátai alapszervezete) és magánszemélyek által indított
mozgalom, ezért Perkáta Nagyközség Önkormányzata felvállalja a perkátai szervezetekben, közösségekben és magánszemélyekben levõ segítõ szándék összefogását.
A múlt heti önkormányzati felajánlás és az ezen a héten elindult
civil mozgalom kibõvítése tovább segítheti a Perkátáról származó adományok összegyûjtését. A gyûjtéssel kapcsolatban
megkeressük a perkátai civil szervezeteket, hiszen számos civil
szervezet jelezte részvételi szándékát a gyûjtésben.
A gyûjtés kibõvítését Perkáta Nagyközség Önkormányzata alkalmazottja Bogóné Plasek Krisztina koordinálja, a plakátokon
már megismert 06-25/451-427-es önkormányzati telefonszámon. Emellett az önkormányzati intézmények telefonszámain
is információt kaphatnak, felajánlást tehetnek: Polgármesteri
Hivatal: 06-25/507-570; Szociális Intézmény: 06-25/450-609;
iskola: 06-25/522-351; Faluüzemeltetés: 06-25/507-512).
A gyûjtés kibõvítése a már megismert magántelephely mellett
új önkormányzati intézményekben levõ gyûjtõhelyek kialakítását jelenti a természetbeni felajánlások gyûjtésére:
– Faluüzemeltetés, Kastély fõépület
– Hunyadi Mátyás Általános Iskola
– Új óvoda
– Szociális Intézmény
Emellett adománygyûjtõ urnák elhelyezése történik a pénzbeli
adományok a perkátai boltokban és az oktatási intézményekben.
Köszönettel az eddigi segítségét is, bízva további támogatásában!
Perkáta, 2010. október 14.
Somogyi Balázs

Közönségszavazat
Fejér megyében ötödik alkalommal jutalmazzák a mûvészetek, a
sport, a tudomány és a kultúra
egyéb területein kiemelkedõen alkotókat a Megyei Prima Díjjal. Az
öt év során elõször került a jelöltek
közé dunaújvárosi. Külön öröm
számunkra, hogy ez a jelölt a Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek
Háza.
A 12 jelölt közül egyvalakit Önök közönségdíjra ajánlhatnak.
Kérjük, szavazzon a Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Házára az alábbi linkeken:
http://www.fehervartv.hu/fejer-megyei-prima-dij-2010
http://www.hirvaro.hu/
http://forum.fmh.hu/prima2010/
Szavazni november 24-én éjfélig lehet,
egy IP-címrõl naponta csak egyszer.
Szavazatát leadhatja még a Dunaújvárosi Hírlapban és a
Fejér Megyei Hírlapban megjelenõ szavazólapon is.
Köszönjük!
Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza
2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.

P.I.K.
Megalakult, elindult a Perkátai Irodalmi Kör!
Lelkes perkátai érdeklõdõk kis csapata elkezdte kötetlen együttgondolkodását, alkotó
beszélgetéseit, véleménycseréit irodalomról,
költészetrõl. Vannak köztünk fiatalok és kevésbé ifjak, nõk és
férfiak, családosok és egyedül élõk. Egy dolog biztosan összeköt
bennünket: rajongunk anyanyelvünkért, szeretünk verseket,
novellákat, regényeket olvasni. Sõt többnyire magunk is próbálkozunk lírai és prózai alkotásokkal, bár ez nem feltétele a
tagságnak.
Szeretettel várunk további csatlakozni szándékozó érdeklõdõket körünkbe!
Idõponti tájékoztatás, jelentkezés Pavlicsek Zsoltnál.
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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: 25/522-350

Megemlékezések,
ünneplések októberben

zásuktól függetlenül a magyar nép szabadságáért és saját becsületük védelmében inkább vállalták a halált, mint a megalkuvást. Szomorú, mert a halálukra emlékezünk, mely visszavonhatatlan tény a
magyar történelemben, s reményteljes,
mert az önfeláldozás örök példaként élhet minden magyar ember lelkében.

1848. október 6. Arad

A nemzet vértanúi: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss
Ernõ, Knézich Károly, Lahner György,
Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg
Károly, Nagysándor József, Pöltenberg
Ernõ, Schweidel József, Török Ignác és
Vécsey Károly.

Évrõl évre megemlékezünk a tizenhárom
aradi vértanúról. A megemlékezés méltóságteljes, szomorú, de egyben reményteljes is. Méltóságteljes, mert az Aradon
kivégzett tábornokok nemzeti hovatarto-

Tamási Lajos:
Piros a vér a pesti utcán
Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének,
de már mienk a pesti utca.
Nincs már teendõ: ez maradt,
csak ez maradt már menedékül,
valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.
Zászlóink föl, ujjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra,
selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!
Ismét mienk a bátor ének,
parancsolatlan tiszta szívvel,
s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz, belügyminiszter?
Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez,
piros a vér a pesti utcán,
belügyminiszter, kit lövetsz?

Kire lövettek összebújva ti,
megbukott miniszterek?
Sem az ÁVH, sem a tankok
titeket meg nem mentenek.
S a nép nevében, aki fegyvert
vertél szívünkre, merre futsz,
véres volt a kezed már régen
Gerõ Ernõ, csak ölni tudsz?
...Piros a vér a pesti utcán.
Esõ esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.
Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
– a háromszín-lobogók mellé
– tegyetek ki gyászlobogót.
A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyûlöletét
s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.
Irodalmi Újság, 1956. november 2.
1956. október 23-a a magyar történelemben fel-felbukkanó sorsfordító napok
egyike. Forradalom volt Magyarországon. A magyar embereknek újra elegük
lett a zsarnokságból, a hazug ideológiából, a szegénységbõl, egyszerûen mondva
az embertelenségbõl. Fiatalok indították
útjára a szabadság eszméjét, melyet aztán
felkapott a magyar nemzet. Dávid állt
Góliáttal szembe, a szabadság állt a zsarnoksággal szembe, s sajnos magára maradt a jó. Látszólag hiába hozott a magyarság újra véres áldozatot, a forradalmat november 4-ére a szovjet-orosz csapatok segítségével hazaárulók verték le.
1989-ben október 23-án ért be az áldozatvállalás, 1989. október 23-án a déli harangszó után a Magyar Köztársaság megbízott elnöke, Szûrös Mátyás kikiáltotta a
köztársaságot a Parlament erkélyén. Ekkor nyertek valódi értelmet Albert Camus francia író, filozófus 1957-ben megírt gondolatai:
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„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért és igazságért,
mint bármelyik nép a világon az elmúlt
húsz esztendõben. Ahhoz, hogy ezt a
történelmi leckét megértse a fülét betömõ,
szemét eltakaró nyugati társadalom, sok
magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.”

2010. október 22-én és 23-án iskolánk diákjai Fülöp Józsefné és Szabó Edina tanárnõk, valamint Orbán Zsolt tanár úr
rendezésében méltóképpen emlékeztünk meg a forradalom hõseirõl.

ÁMK HÍREI
Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk az iskola zsibongójában egy-egy
szál gyertyával és a történelmi esemény
felidézésével. Október 4-én fogadóórák
biztosították a szülõk számára, hogy
gyermekükrõl érdeklõdhessenek a pedagógusoknál. Mint már jeleztem a honlapunkon, a felsõ tagozat egy-egy osztályánál a szülõi érdeklõdés gyengének mondható. Kérem a szülõket, hogy használják
ki ezeket az alkalmakat, hogy jobban nyomon követhessék gyermekeik fejlõdését,
esetleges nehézségeiket! Az alsó tagozat
október 20-án Denke Antalné és PatsBelsõ Viola tanítónõk szervezésében mesemondó versenyt tartott. A versenyrõl a
szervezõ tanítónõk külön cikkben írnak
részletesen. Október 11-tõl 14-ig Hegedûs Gabriella tanárnõ vezetésével papírgyûjtést szerveztünk. Október 14-én nevelési értekezletet tartottunk, melynek
témája az iskolai agresszivitás visszaszorítása volt. Október 22-én iskolai keretek
között, a hagyományoknak
megfelelõen külön az alsó
tagozat, külön a felsõ tagozat emlékezett az 1956-os
forradalomra.
Szilasy László igazgató

Sporthírek
Derekas helytállás

Az ünnepségen szereplõ diákok:
Szereplõk: Preizler Nikolett 8.b, Mészáros Nóra 6.b, Mészáros Viktória 6.b, Bolvári Dorina 6.b, Domonics Mária 6.a,
Krizsány Zsuzsanna 6.b, Fórizs Antonella 6.b, Daru Attila 7.a, Szabó Bernadett
7.a, Vajk Péter 8.a, Németh Krisztián 8.a,
Szabó Tamás 7.a, Tulkovics Nóra 7.a.
Énekkar: Juhász Anikó 8.b, Gabella Nikolett 5.b, Foltán Viktória 5.b, Oláh Barnabás 6.a, Szûcs Martin 6.a, Kiss Angelika 8.a, Kiss Adrienn 8.a, Kovács Adrienn
7.b, Kis Andrea 5.a, Horváth Renáta 5.a,
Jankovics Alexandra 8.a, Jankovics Nikolett 5.b, Bozsák Brigitta 7.a, Kõszegi Bence 5.a, Jákli Alexandra 5.a, Héber Fanni
6.a.
Külön köszönöm azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték az iskolai és a községi
ünnepséget!
Szilasy László igazgató

Októberben történt
Az októberi hónapot az évenként visszatérõ rendezvényeink tették mozgalmassá. A kisállat- és a kutyatalálkozók október 5-én és 7-én az állatbarátok számára
jelentettek hasznos délutáni idõtöltést.
Október 1-jén az alsó tagozatos kisdiákok számára szerveztek pedagógusaink
sportnapot.

Ismét Ercsiben vendégeskedett a Hunyadi Mátyás iskola labdarúgócsapata, de ezúttal a lányok léptek pályára. Nem a legjobb elõjelekkel indult útnak együttesünk, hiszen erõsen megfogyatkozott létszámban vette fel a küzdelmet. Mindössze nyolc játékos állt rendelkezésre, ám
így is kitettek magukért. Miután a hazaiak alaposan „kitömték” a Pusztaszabolcsot, kétszer egymás után mérkõzött a
csapatunk. A nyitómérkõzés jól sikerült,
mert Szilvási Barbara és Szabó Bernadett
két-két, valamint Kiss Angelika góljaival
könnyedén verték a Szabolcsot. Következett az Ercsi, mely évek óta az országos
döntõ szereplõje. Nagyon jól helytállt a
gárda, mert félidõben még döntetlenre
állt a találkozó. A második játékrészben
azonban érvényesült a papírforma: fáradó csapatunkat felõrölte az ellenfél. A
vereség ellenére jár a dicséret a Kiss Adrienn, Fórizs Antonella, Romanoczki
Karmen, Piros Dóra, Farkas Annamária
Kiss Angelika, Szilvási Barbara és Szabó
Bernadett összeállítású csapatnak. Tavasszal talán sikerül nagyobb meglepetést okoznunk.
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Diákok írják
Egy izgalmas nap a 4.b-ben

Október 13-án reggel az osztály busszal
bement Dunaújvárosba a piacra és a múzeumba.
Az elsõ megállónk a piac volt. Négy csapatot alakítottunk. Kapott mindenki egy
listát, és bementünk a piacra. Megnéztük, hogy mit kell venni pl.: 1 kg banánt és
paradicsomot, káposztát, kivit. Amit elõször találtunk, banánt és paradicsomot,
az drága volt, utána találtunk olcsóbbat.
Kifizettünk mindent. Meg kellett kérdezni, hogy mi magyar termék, és hogy mi
biotermék. Mikor végeztünk, elmentünk
tízóraizni a fõiskola elõtti szökõkúthoz.
Utána mentünk az Intercisa Múzeumba,
ahol érdekeseket tanultunk a Gyõry grófokról. Volt kézmûves foglalkozás és kis
könyvet csináltunk. Mindenkinek nagyon jól sikerült. Elmentünk a buszmegállóba, és alig kellett pár másodpercet
várni, már jött is a busz. Visszaérve a sulihoz lepakoltunk és mentünk ebédelni.
Mikor megebédeltünk, mentünk Ildikó
nénihez salátát csinálni. Én kihúztam a
görögsalátát. A hozzávalókat összeszedtük és nekiláttunk. Volt még déli gyümölcssaláta, idény gyümölcsbõl készült
gyümölcssaláta és hagymás, répás, káposztasaláta is.

Lányaink eredményei:
Perkáta–Pusztaszabolcs 5-0 (2-0),
Perkáta–Ercsi 0-3 (0-0).
Az állás:
1. Ercsi 6 pont,
2. Perkáta 3,
3. Pusztaszabolcs 0.
Benke Zoltán tanár

Megcsináltuk és nagyon isteni volt mindegyik. Még most sem felejtettem el az
ízét.
Itt a vége a 4.b izgalmas történetének.
Remélem lesz még több ilyen érdekes napunk is.
Hethési Kitti és Balázs Zoltán diákok
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Kulturális hírek
Mesemondó verseny
2010. október 20-án, egy szép õszi napon
rendeztük meg iskolánkban az idei tanév
mesemondó versenyét, amelyet PatsBelsõ Viola és Denke Antalné szervezett
meg.
Sokan jelentkeztek, hogy elmeséljenek
nekünk egy-egy szép mesét. Végül 23 kisdiák szállt versenybe, hogy ki tud a legszebben mesélni.
Mielõtt elkezdõdött volna a verseny,
Csilla óvó néni elõadott a gyerekeknek
egy mesét, melyet bábozással kísért végig.
Nagyon aranyos kis történet volt egy
aranyhalról.
Aztán végre elkezdõdött a verseny. Külön mérettették meg magukat az 1-2. osztály és a 3-4. évfolyam. Közel 1 órán át
hallhattunk szebbnél szebb meséket, aztán a zsûri döntése alapján a következõ
helyezés született meg:
1. évfolyam:
I. helyezett: Rónás Patrik (1.b)
II. helyezett: Gyõri András (1.a)
III. helyezett: Raab Dzsenifer (1.b)
2. évfolyam:
I. helyezett: Polányi Nóra (2.b) és
Tompai Ádám (2.b)
II. helyezett: Pavlicsek Jázmin Zsanna
(2.a)
III. helyezett: Hólik Dorina Fanni (2.a)
3. évfolyam:
I. helyezett: Zsilovics Odett (3.b)
II. helyezett: Csányi Kevin (3.a)
III. helyezett: Rafael Laura Tünde (3.b)
4. évfolyam:
I. helyezett: Németh Vivien (4.a)
II. helyezett: Hethési Kitti (4.b)
III. helyezett: Szabó Vanda (4.b)

Az eredményhirdetés elõtt Jutka néni és
Viola néni minden résztvevõnek átadott
egy oklevelet és egy delfines hûtõ mágnest, amelyeket õk készítettek. Ezután a
zsûri elnöke, Fülöp Irén magyar szakos
tanárnõ, kihirdette a helyezéseket.
A mesemondó verseny pedig egy hagyománnyal zárult: Sztanó Pannika néni
minden évben hoz egy gyönyörû mesekönyvet a legfiatalabb versenyzõnek, aki az
idei tanévben Gyõrik Dániel
volt.
Pats-Belsõ Viola tanítónõ
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EGYHÁZ–HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Október 16-án perkátai segítõkész ifjaink is bekapcsolódtak a „72 óra kompromisszumok nélkül” elnevezésû országos ifjúsági karitatív akcióba, mely önkéntes helyi munkákat jelentett helyi célokért. A fiatalok a templomkertben és a templomban takarítottak, felújították a templom mögötti keresztet és környékét, valamint a temetõben
az egyházi gondozású sírokat tették rendbe. Köszönet minden szervezõnek és résztvevõnek az önzetlen segítésért.

A téli idõszámítás beköszöntével az „esti” szentmisék idõpontjai délután 4 órára
kerültek, míg a reggeli szentmisék változatlanul 8 órakor kezdõdnek.
November 28-án advent elsõ vasárnapjával megkezdõdik az új egyházi év, a karácsonyig tartó elõkészület, az Úr eljövetelének várása, mely a hagyományok szerint
böjti idõ is.
Ezen idõszakban 4 vasárnapon készülünk a Megváltó megszületésére, melyet
Katolikus Anyaszentegyházunkban kettõs várakozás jellemez: egyrészt vágyakozunk Jézus megtestesülésének ünnepére,
másrészt készülünk Krisztus második eljövetelére, ami a történelem végén fog
bekövetkezni. Amíg élünk várunk, amíg
várunk élünk: egyszerre csendben magunkba fordulva és ugyanakkor hangos
örömmel világgá kiáltva a krisztusi élet
boldogságát. E kettõsség helyes arányának megtalálásával készüljünk lélekben
is karácsony szent ünnepére.
December 6-án Szent Miklós ünnepe
lesz. December 8-án Szeplõtelen Fogantatás ünnepén 15.30-tól zsolozsma ,majd
16 órától szentmise lesz.
December 24-én 15 órakor lesz templomunkban hittanosaink pásztorjátéka,
majd 24 órai kezdettel a karácsony éjféli
ünnepi szentmise.
December 25-én, karácsony elsõ napján
és december 26-án, a szent család ünnepén reggel 8 órakor kezdõdnek ünnepi
szentmiséink. December 31-én az év végi

hálaadó szentmisénk 16 órakor kezdõdik. Újév napján, Szûz Mária Isten Anyja
ünnepén és január 2-án Urunk Megjelenése ünnepén, Vízkeresztkor reggel 8
órakor kezdõdnek templomunkban a
szentmisék.
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

FELHÍVÁS
2011. évi egyházi
szervezésû
ZARÁNDOKUTAKON
VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
Megfelelõ számú érdeklõdés esetén,
2011 tavaszán–nyarán (késõbb véglegesedõ idõpontokban) az alábbi zarándokutakat szervezzük meg híveink és az érdeklõdõ jelentkezõk számára:
1. Jézus nyomában a SZENTFÖLDÖN,
ahol végiglátogatjuk az evangéliumi
szent helyeket rövid kitekintéssel Egyiptomba is.
2. A SZÛZANYA jelenéseinek felkeresése: Lourdes (Franciaország), Santiago
de Compostela (Spanyolország) és Fatima (Portugália) meglátogatása.
Bõvebb tájékoztatás és jelentkezés Pavlicsek Zsolt szervezõnél.
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2 hónapja új formában mûködik a község hivatalos weboldala.
Nagy öröm számunkra, hogy elhalmoznak minket meghívással, írásokkal, cikkekkel, képekkel. Így a Perkátai Hírek is
még színesebbé, sokoldalúbbá válik.
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, valamit 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 továbbra is a perkataihirek@index.hu email címre.
Telefonon is várjuk megkeresésüket, eseményre történõ
meghívójukat: 06-30-903-8467
Helyesírási korrektúrát továbbra, tartalmit csak a jogszabályokba ütközõ esetekben végzünk a beérkezett írásoknál.
A szerkesztés jogát fenntartjuk.

NOVEMBER–DECEMBER

Szombat Mihály
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és
Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!
Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a fogyasztónak kell megfizetnie. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
* a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõrizzék;
* a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról;
* az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek
vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg;
* víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el, a
belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.
Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését szolgáltatási
területünkön lakossági és intézményi fogyasztóinknak bejelentés alapján
díjtalanul elvégezzük. Közületi fogyasztóink részére megrendelés alapján,
díjazás ellenében végezzük el a munkát.
Balatonbozsok, Csõsz, Füle, Enying, Kabókapuszta és Polgárdi településen élõ fogyasztóink kõszárhegyi üzemmérnökségünket a
40/200-344-es telefonszámon,
Aba és Aba-Bodakajtor, Hantos, Igar, Igar-Vámpuszta, Igar-Vámszõlõhegy Káloz, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Mezõszilas, Nagylók,
Perkáta, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Felsõkörtvélyes, Soponya, Szabadegyháza, Szabadhídvég, Sárbogárd, Sárszentmiklós,
Rétszilas, Kislók, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Cece,
Sáregres és Vajta településen élõ fogyasztóink sárbogárdi üzemmérnökségünket a
25/460-101-es telefonszámon érhetik el.
A bejelentést/megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRT.

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
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 János-Berkes
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
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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KÍNA KINCSEI 25. — Pavlicsek Zsolt állandó rovata

A 2010. évi VILÁGKIÁLLÍTÁS SHANGHAIBAN
Kína újabb modernkori csodát és csúcsminõséget adott a világnak a 2 évvel ezelõtti olimpia után. Az Expo 2010 mind méreteiben, mind adataiban, mind pedig technikai színvonalában túlszárnyalt minden korábbi világeseményt. Minden korábbinál
több pénzt költöttek rá (többet mint a pekingi olimpiára), az
eddigi legnagyobb területen helyezkedik el (5,28 négyzetkilométeren), az eddigi legtöbb résztvevõ kiállítóval (189 ország és
50 feletti nemzetközi szervezet) büszkélkedhet és a legtöbb látogatóval (több mint 73 millió fõ) dicsekedhet.
A fél évig tartó rendezvény (2010. május 1-jétõl október 31-ig)
egyszerre jelzi Kína megnövekedett fontosságát a világban
(már a világ második legerõsebb gazdaságáról van szó) és
Shanghai – mintegy 20 milliós lakosságának – különleges szerepét országán belül és kívül.
A kínaiak ismét gigantikust rendeztek: Nagyobb területet alakítottak ki az EXPO megrendezésére a városon belül (!!!), mint
Budapestünk V. és VI. kerülete együttesen… Ehhez építettek 6
új metróvonalat (!!!), kiképeztek több mint másfél millió (!!!)
önkéntes segítõt, több ezer új taxit és buszt állítottak be, a város
teljes közvilágítását energiatakarékosra cserélték le.
Mottó: Better City, Better Life. Jobb város, jobb élet…
Kínai fordítás szerint: „A város, mely az életet még szebbé teszi”, ami jelzi a világkiállítás tematikáját, a környezetbarát városi élettér kialakítását a fenntartható fejlõdés jegyében.
Az expo logója a természet zöld színében pompázó 3 egymás
kezét fogó ember, mely a kínai „világ” írásjegyre hasonlít, és a
tervezõk szerint a szûk 3 tagú családot és egyben az emberiség
nagy családját is jelenti. A rendezvény kabalafigurája a „tenger

kincsének” fordítható Haibao figura, mely vidám „emberként”
világoskék színben jelzi a tenger közelségét is.
Az országok önálló vagy közös pavilonokban álltak ki a világ
elé. A legnagyobb érdeklõdés természetesen a házigazda bemutatkozását kísérte. A vörös színû, fordított piramis alakú
épület a Kelet Koronája nevet viseli, és igen impozáns jelképévé vált a világkiállításnak. Emellett Kína minden tartománya is
önálló egységként mutatkozott be, kiemelve turisztikai jellegzetességeiket. Minden ország igyekezett bemutatni nemzeti
kincseit, értékeit, ezzel érdekes sokszínûséget mutatott a látogatóknak.

Mi, magyarok a Gömböc nevû találmány köré építettük ezer
négyzetméteres pavilonunkat, ami kiváltotta a vitát a látványos
országbemutatás helyett a rafináltabb, jelképerejû koncepció
és az „egy elem a több téma helyett” megvalósítása miatt. A
pénzügyi problémákon túllépve érdemes megismerkednünk a
tervezési ezüstérmet nyert magyar pavilonnal, melynek építészete a magyar bölcsességre mutat rá, és gondolkodásra készteti
a látogatókat a könnyed látványelemek helyett. Hazánk jelmondata: „Harmónia, kreativitás, vendégszeretet”. A pavilon
fagerenda típusú építészeti megoldása a természetességet sugallja, és a le-fel mozgó farudak fény-, hang- és mozgáseffektjeikkel az erdõk növekedéseit és kipusztulásait jelképezik.
A GÖMBÖC egy olyan homogén (azonos anyagú) test, melynek mindössze egy stabil és egy instabil egyensúlyi pontja van.
Kitalálói Domokos Gábor és Várkonyi Péter.
A Gömböc a kettõs harmónia és egyensúly jelképe. Bármilyen
kiinduló helyzetbõl mindig ugyanabba a stabil állapotba tér
vissza. Hasonló a „keljfeljancsihoz” csak amíg az a benne lévõ
ellensúly miatt áll mindig vissza eredeti állapotába, addig a
Gömböc „egyszerûen” a különleges formája miatt áll vissza. Átvitt értelemben pedig, ahogyan a Gömböc is, úgy Magyarország
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Pavlicsek Zsolt

Várakozásban
Igaz Advent: nagy ígéret,
Úgy kellene, ám így élek.
Megérintõ köd-alkalom,
Erõt vehetsz önmagadon.
Igaz Advent: dús szeretet,
Hibáid jóvá teheted…
Remegtetõ csendkeresés
is mindig talpra áll! Szoros hasonlósága van a kínai jin-jang (ellentétek egységének szimbóluma) elméletével, hiszen
mindkettõ a harmóniára és az egyensúlyra törekvést jelképezi.
Az expo hangulata minden szempontból tükrözte Kína nagyságát. A rengeteg türelmesen sorban álló ember minden pavilonnál, a kínaiak hazai „expo-útleveles” pecsétgyûjtögetése, az udvarias, de határozott rendezõk, a minden igényt kielégítõ kiszolgáló rendszer (a mosdóktól és vízvételi helyektõl az éttermeken és rendszeres többhelyszínes szórakoztató mûsorokon
át az elektromos buszokig, a belsõ – 3 megállót tartalmazó – helyi metróig minden az elképesztõ világszínvonalat mutatta. A
sokat bírált magyar pavilon valóban nem a hagyományos csillogó bemutatók elvét követte, de a koncepció szakmai körökben
igen sikeres volt. Kár, hogy pavilonunk csak rövid idõre tudta
lekötni az egyszerû látogatókat, akik így a gyors megtekintés és
fényképek után rohantak tovább (még az egyértelmû üzenet
unikumos és pálinkás üvegek sem tartották sok ideig a helyszí-

Angyal-csodás elmélyülés…
Igaz Advent: hû bizalom,
Átsegít a gond-viharon.
Elkísér élet-hidadon,
Fentrõl kapott bõ irgalom.
Igaz Advent: hûség-ima,
Befogadva nincs több hiba.
Átkaroló két puha kéz,
Úr vezette megérkezés.
Áldott Advent Betleheme,
Beengedjük kegyelmedet!

nen a vendégeket, talán ha kínálgatás is lett volna…). Ha az
egyetlen magyar vendéglátó nem mesélt volna részletesen a
koncepcióról, magam is 10 perc után elrohantam volna az
„érdekesebb” pavilonokhoz. Sajnos, bõ információk híján nem
tudtak igazán elmélyedni a betérõ kíváncsiak a jól kigondolt
MAGYAR üzenet értelmezésén.

Újra eljön világ-csoda:
Mindannyiunk karácsonya!
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Erkel Ferenc
(1810-1893)
Gyulán született 1810. november 7-én.
Szülõháza, az Apor tér 7. szám alatti
klasszicista stílusú épület ma is áll, benne
az Erkel Ferenc Emlékmúzeumot rendezték be.
A város zenei életében fontos szerepet
töltött be karnagyként és tanítóként Erkel József (1787-1855). Amikor nõsülésre adta a fejét, az uradalmi tiszt lányát,
Ruttkay Klára Teréziát (1790-1865) vette nõül. Házasságukból két leánygyermek és nyolc fiúgyermek született. A másodszülött Ferenc a fiúk közt a legidõsebb volt.
A kisfiú a németgyulai és magyargyulai
elemi iskolákban kezdte tanulmányait. A
zene természetes részét képezte életének, hiszen apja és nagyapja is jól képzett
zenész volt. Ferenc ügyesen zongorázott
és a tudományát be is mutatta a gyulai
közönségnek.
Nagyváradon, majd a pozsonyi bencéseknél végezte gimnáziumi tanulmányait.
Zenei képzése jó kezekbe került a kiváló
zenepedagógus hírében álló Klein Henriknél. A zeneelméleti és zongoratanulmányok mellett életre szóló zenei élmények, hatások érték: a verbunkos zene,
Bihari János hegedûjátéka, Liszt Ferenc
virtuóz zongorajátéka.
Zenei képzettségével és szép emlékeivel
18 évesen felkerekedett, hogy Csáky Kálmán grófnál Kolozsvárott zongoratanár
legyen. Az ott töltött évek alatt barátságot kötött Heinisch Józseffel és megismerkedett a magyar opera elsõ, áttörést
jelentõ, de mégiscsak kezdetleges alkotásaival. Erkel eközben tanított és fejlesztette magát.
1834-ben lehetõsége nyílt bemutatni zongoratudását a pesti Nemzeti Kaszinóban.
Igen pozitív kritikákat, kifejezetten dicsérõ szavakat kapott elõadása. Kis kitérõvel visszatért a fõvárosba. 1835-tõl karnagyi állást vállalt a Budai Magyar Színjátszó Társulatnál. 25 évesen már operát
is vezényelt. Következõ évben átszerzõdött a pesti Német Színházhoz, onnan viszont áthívták az idõközben felépült Pesti
Magyar Színházhoz. 1838-tól már ott dolgozott karmesterként. Az elsõ hónapokban népszerû külföldi szerzõk mûveit vezényelte, de megérezvén a magyar közönség óhaját maga is komponálni kezdett. Magánélete is átalakulóban volt.
1839-ben házasságot kötött Adler Adéllal.
1840-ben elkészült Bátori Mária címû
operájával. Ezzel a magyar operatörténetben megszületett az elsõ magyar nemzeti opera. A siker és a vágy, hogy még tökéletesebbet alkosson, további komponálásra ösztönözte Erkelt. Nemzeti Színházi állásával révbe ért. Egyre közismer-

tebb, egyre népszerûbb szereplõje lett a
magyar zenei életnek. Az operatörténet
szempontjából igazán jelentõs Erkel-mûvek (Hunyadi László, Bánk bán) ezután
keletkeztek.
Erkel életmûve több más szempontból is
fontos. Amikor Bartay András pályázatot írt ki Vörösmarty Mihály Szózatának
megzenésítésére, Erkelt a bírálóbizottságba hívta, ezért a zeneszerzõ nem indulhatott a megmérettetésen. Zenét viszont õ is komponált a Szózathoz, amit a
pályázaton kívül késõbb be is mutatott.
Nem volt akkora siker, mint a pályadíjat
elnyert Egressy Béni mûve, de a nemzeti
zenék komponálása szempontjából jelentõséggel bírt. Néhány hónappal késõbb Bartay András Kölcsey Hymnusának megzenésítésére is pályadíjat tûzött
ki. A népes bírálóbizottságban Erkel nem
szerepelt, ezért – jeligésen, mint a többi
pályázó – beküldhette õ is alkotását, ami
végül méltán nyerte el a magyar közönség
tetszését. Ma is Erkel alkotása a hivatalos
magyar Himnusz zenéje. Ismerve a politikai helyzetet, látva, hogy a magyar az
Osztrák-Magyar Monarchia elnyomottja, elképzelhetjük a nép életérzését. Feltételezhetõen Erkel Ferenc is hasonlóan
érzett. Nem valószínû, hogy nagyon ösztökélni kellett volna arra, hogy a Hymnushoz zenét komponáljon, hiszen a
Szózat esetében még pályázaton kívül is
megtette. Az ünnepségeken énekelt császárhimnusz egy nemzeti érzésekkel teli
magyar zeneszerzõ lelkét meglehetõsen
bánthatta.
Erkel nemzeti operái is azt mutatják,
hogy a zenét, mint egy csendes kulturális
forradalom eszközét fel lehet használni
az idegen elnyomás ellen. A Hunyadi
László 1844. január 27-i bemutatója ezért
is volt különleges alkalom.
Erkel közéleti tevékenysége jelentõs volt.
1853-ban néhány kiváló muzsikussal életre hívták a Filharmóniai Társaságot.
Közben a Pesti Sakk-kör létrehozásán is
fáradozott, de az még váratott magára.
Ami magánéletét illeti, rövid idõ alatt elveszítette édesapját, lányát, Ilonát és
öccsét, Józsefet. Házassága felbomlott,
felesége visszaköltözött Gyulára. Abból
az idõszakból a fuvolamûvész-zeneszerzõ Doppler testvérekkel közösen komponált Erzsébet címû operáját említhetjük
meg, amelynek bemutatójára 1857-ben
került sor. Erkel a II. felvonást készítette.
Következõ operáján hosszú ideig dolgozott, majd 1861. március 9-én végül bemutatták. Ez a mûve a Bánk bán volt. Az
anekdoták szerint Erkel egy fa alatt komponálta az operát. A fa már-már élettelen
maradványa Gyulán a néhai kastélyparkban (ma a Várfürdõ területe) található.

1862-ben bemutatták vígoperáját, a Saroltát. Következõ operája a kiegyezés
évében bemutatott Dózsa György nem
aratott viharos sikert.
A magyarországi zenei élet kiválóságai
sokszor határainkon túl képezték magukat. Erre a problémára gyógyírként hatott a Zeneakadémia megnyitása 1875.
október 14-én. A színvonalas hazai zeneoktatást célul kitûzõ intézmény elnöke
Liszt Ferenc, elsõ igazgatója Erkel Ferenc lett.
Erkel 1874-ben elkészült következõ operájával. A Brankovics György bemutatójára a Nemzeti Színházban került sor. Az
1880-ban befejezett Névtelen hõsökére
szintén, de már nem sokat kellett várni
arra, hogy az operának saját kõszínháza
legyen.
A Magyar Királyi Operaház 1884-es
megnyitója új korszakot nyitott a magyar
operajátszás történetében. Az István király címû operát 1885. március 15-én már
a klasszikus zene új fellegvárában mutatták be. Ezt a mûvet nem szokás Erkel Ferenc önállóan készített operái közé sorolni, hiszen az – addigra már érett zeneszerzõvé vált – gyermekei, Elek (18431893) és fõleg Gyula (1842-1909) komponálták jelentõs részét. Erkel házasságában 9 gyermek született. Negyedik fia,
Sándor (1846-1900) kora egyik legnagyobb karmestere lett.
Az öregedõ Erkel lemondott a Zeneakadémia igazgatói posztjáról, majd tanári
állásáról. A zongoramûvész-karmester
80. születésnapján még utoljára fellépett.
A barátok és vetélytársak lassan mind elmentek. Neki az a szerencse jutott, hogy a
XIX. század java részét megélhette. Zenész fiakat nevelt, a zenéért élt és tett is,
amit tehetett.
Operákon kívül karmûveket, dalokat, kísérõzenéket, zongoradarabokat, zenekari mûveket is komponált. Gazdag életmûve példaértékû.
1893. június 15-én hunyt el. Szülõvárosában szobrot állítottak emlékére.
Forrás: www.filharmonia.com

2010. november PERKÁTAI HÍREK

HIRDETÉSEK

Régi pénzeket, régi érméket vennék!
Vásárolnék továbbá olyan régi tárgyakat (régiségeket),
amiket már nem értékelnek vagy nem használnak.
Cím: Perkáta, Damjanich u. 52.
Telefon: 06-30-204-6433
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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.

AUTÓVEZETÉSI
TANFOLYAM
INDUL
A KASTÉLYBAN!
* KEDVEZMÉNYEK *
JELENTKEZNI
LEHET
A KÖNYVTÁRBAN:

25/522-320

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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LOVAS HÍREK

LOVAS HÍREK
Október hónapban az országos bajnokságoké volt a fõszerep. Mindhárom
gyermek ügyességi versenyzõnk bejutott az országos döntõbe. A megmérettetés nem volt egyszerû, két napon keresztül helyt kellett állni a lovasoknak és a lovaknak egyaránt, és mi a lovainkat mindkét nap utaztattuk
Perkáta és a versenyhelyszín között, ami szintén energiát vett el az állatoktól, de a magas bokszdíj miatt ez elkerülhetetlen volt számunkra. A kezdõ kategóriában Kukucska Fanni és Frida képviselték községünket. A páros már
a megszokott módon kitûnõen szerepelt, Fanni mindkét nap tökéletesen
végrehajtotta, amit kértem tõle, és így teljesen hibátlanul fejezte be a kétnapos versengést. Az elõtte végzõk csak idõben elõzték meg, de mentségünkre legyen mondva, hogy az ügyességi akadályok között a pónilovak
könnyebben elférnek, mint Frida, aki nagy ló, így gyorsabban tudnak haladni, de ennek ellenére, ez sem volt akadály a legfiatalabb versenyzõnknek, hiszen fantasztikus összhang van a ló és közte, mely nem véletlen, a rengeteg
gyakorlás meghozta az eredményét. Míg más 10 éves gyermek játszik a tanulás után, õ lovat tisztít, és utána keményen és kitartóan gyakorol, persze
ehhez szükség van a szülõkre is, akik mindenben támogatják. Ez nemcsak
Kukucska Fannira igaz, hanem a másik két versenyzõre, Horváth Fannira és
Kun Virágra is, akik a könnyû kategóriában hirdették a Perkáta SE nevét. Kun
Virág pónijával versenyzett. A szombati napon rendkívüli teljesítménnyel a
mezõny elején végeztek, de sajnos a vasárnapi napon becsúszott egy fránya
ellenszegülés, ami sokba került Kun Virágnak és Foltos Mátyásnak. Ez is
része a versenyzésnek, és ezt is meg kell tanulni leküzdeni, de ennek ellenére
így is elõkelõ helyen fejezték be a bajnokságot. Horváth Fanni és Bokréta
az idén kezdtek versenyezni, sõt Fanni az idén kezdett lovagolni, és az utolsó
bajnoki fordulón sikerült bejutniuk a döntõbe, ami már önmagában hatalmas
teljesítmény volt a párostól. A döntõben tisztességesen helytálltak, sportszerû versenyzéssel öregbítették Perkáta jó hírét. Személy szerint én köszönöm a gyermekeknek az egész éves munkájukat, és a szülõknek a hozzáállásukat, partnerségüket. Nagyon jó volt együtt dolgozni veletek!
2010-ben, díjugratásban, Gubicza Anett az Aranyos Kupa sorozatba nevezett, és nem akármilyen eredményt ért el, õ is bejutott a kupasorozat döntõjébe, ahol Fakos Vikivel versengett. Most õt idézem, hogyan vélekedik a
versenyrõl:
„Sikerült teljesítenem az AK minõsülési feltételeit, s így a legjobb 24 lovas
között részt vehettem a 120 cm-es magasságon kiírt döntõn. Két nagyon
technikás pályát kellett lovagolni. A pályák nehézségét mutatja, hogy csupán 15 lovas tudta õket teljesíteni. 1-1 verõhibával az elõkelõ 8. helyen sikerült végeznem. Legfiatalabb, s egyben legtapasztalatlanabb versenyzõként
úgy érzem sikerült tisztességesen helyt állnom, melyben hatalmas szerepet
játszott szüleim kitartó támogatása. Egyúttal csalódottság tölt el, hogy rutinom hiányába nem tudtam kihozni magamból a maximumot.”
Gratulálok Anettnek, az ország 24 legjobb AK lovasa közé bekerülni nem
semmi, szerintem, ne legyél csalódott.
A B kategóriás Kettes Fogathajtó Országos Bajnokság döntõjén is szerepeltek perkátaiak, ahova a 2010-es versenyévad kvalifikáló versenyein szerzett
pontok alapján, a 4 legjobb eredményt figyelembe véve a legtöbb pontot
gyûjtõ 20 versenyzõ kerülhetett be. A Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád
páros hatalmasat alakított a három napos megmérettetésen. Az elsõ nap
díjhajtása nagyon jól sikerült. Szenyor és Pluto Füles az év legjobban sikerült programjában közremûködtek. A második nap Bonifáccal is jól kezdõdött, de sajnos az utolsó szakasz egyik akadályában hibázott a csapat, nem
megfelelõ kapun haladtak át, melyért súlyos hibapontokat kaptak. Már Virágnál írtam, ilyen van, csak most rosszkor, rossz helyen produkálta a Horváth team. Ilyet én még nem is láttam tõlük, most ha nincs ez a baki, akkor

Horváth Fanni Bokrétával

Kukucska Fanni Fridával
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2010 B kategóriás országos bajnokait köszönthetném, ami azt jelentené,
hogy 2011-tõl a fogat jogosult lett volna részt venni az A kategóriás versenyeken, ahol az ország legjobb fogathajtói szerepelnek, ennél magasabb kategória nincs a fogathajtásban, de ez nem sikerült. Egy balszerencsésen
végzõdõ nap után a csapat ismét rajthoz állt. A harmadik napra megint hozták a fiúk és lovaik a legjobb formájukat, és náluk nem volt jobb, mindenkit
maguk mögé utasítottak. Látatlanban is gratulálok a fogatosainknak. Remélem egyszer élõben is szurkolhatok nektek, nem lesz egy idõben a fogathajtó
és a gyermek ügyességi döntõ.
Október 1-2-3. – Zánka: B kategóriás Kettes Fogathajtó Országos Bajnokság
Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád–Pluto Füles-Szenyor-Bonifác (24 induló):
díjhajtás 4. hely, maraton 20. hely, akadályhajtás 1. hely. A három nap
összesített eredménye alapján a 10. helyen végeztek.
Október 2. – Kisbábolna: díjugrató verseny
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/2 „110 cm-es” kategória (19 induló): 6 hibapont, 10. hely. Gubicza Anett – Fakos Viki, B/3 „120 cm-es” kategória (18 induló): hibátlan, 3. hely. Ezzel 108 minõsítõ pontot szerzett.
Október 2. – Mór: edzés jellegû díjugrató verseny
Tokodi Nikolett – Maximus, „90 cm-es” kategória (15 induló): hibátlan, 3.
hely.
Október 3. – Dunaharaszti: díjugrató verseny
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100 cm-es” kategória (44 induló): 4 hibapont, 34. hely. Rosta Renáta – Hermina, B/2ifi „110 cm-es” kategória (19 induló): alappálya hibátlan, összevetés 4 hibapont, 7 stíluspont, 4. hely. Ezzel
36 minõsítõ pontot szerzett.
Október 2 -3. – Páty: Gyermek ügyességi országos döntõ
Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi kategória 11 éves korig (42 induló): elsõ nap hibátlan, 18. hely, második nap hibátlan, 14. hely. A két nap
összesített eredménye alapján az OB végeredménye 12. hely.
Kun Virág – Foltos Mátyás, könnyû ügyességi kategória 18 éves korig (46 induló): elsõ nap hibátlan, 8. hely, második nap 4 hibapont, 30. hely. A két nap
összesített eredménye alapján az OB végeredménye 17. hely. Horváth Fanni
– Bokréta, könnyû ügyességi kategória 18 éves korig (46 induló): elsõ nap
17 hibapont, 41. hely, második nap 13 hibapont, 44. hely. A két nap összesített eredménye alapján az OB végeredménye 42. hely.
Október 9. – Páty: Aranyos Kupa Felnõtt Díjugrató országos döntõ
Gubicza Anett – Fakos Viki, AK „120 cm-es” kategória (24 induló): elsõ pálya
4 hibapont, második pálya 4 hibapont, 8. hely.
Október 16. – Simonpuszta: díjugrató verseny
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100 cm-es” kategória (39 induló): hibátlan,
9. hely. Gubicza Anett – A La Pouty, Aranyos Kupa „110 cm-es” kategória ( 7
induló): 4 hibapont, 4. hely. Ezzel 3 AK pontot szerzett. Rosta Renáta – Hermina, B/2ifi „110 cm-es” kategória (21 induló): 17 hibapont, 21. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110 cm-es” kategória (34 induló): hibátlan,
8. hely.
Október 24. – Ócsa: díjugrató verseny
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100 cm-es” kategória (56 induló): 4 hibapont, 38. hely. Rosta Renáta – Hermina, B/2ifi „110 cm-es” kategória (27 induló): 4 hibapont, 6.9 stíluspont, 15 hely.
Október 30. – Csömör: díjugrató verseny
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100 cm-es” kategória (27 induló): hibátlan,
1. hely. Ezzel 36 minõsítõ pontot szerezett. Rosta Renáta – Hermina, B/2ifi
„110 cm-es” kategória (11 induló): hibátlan, 7.2 stíluspont, 4. hely.
Orbán Brigitta
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