
XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 10. SZÁM – OKTÓBERXXII. ÉVFOLYAM, 2012. 10. SZÁM – OKTÓBER

Pavlicsek Zsolt

FOHÁSZ HAZÁNKÉRT
Istenem tudd, hogy segíthess!
Szorongva esdem ki figyelmed:
imát milliót hozzád eresztek,
Súlyos bajommal Téged kereslek!

Hûvös õszben megborzongva
Emlékezem bús vértanúkra,
Nemes ügyért bátran kiállókra,
Hazánkért áldozatot adókra.

Nem születtem híres hõsnek
Hálás vagyok minden õsnek
Kik szabadságunkért küzdöttek
Megtorlást gyakran elszenvedtek.

Magyar földön magyar vagyok
Magyarul írok és olvasok
Anyanyelvemen muszáj beszélnem,
Hazámban kell mindhalálig élnem!

Önbecsülésünket kell életre rázni!
Önzõ idegent nem szabad szolgálni,
Erõt tilos érdemtelenre fecsérelni,
Hazát, nyelvet, lelket bûn lecserélni.

Legyen hited, s lesz hozzá országod,
A régi igazságot, óh miért nem látod?
Földön fekve kiterítve, ha bénán várod,
Alamizsnát osztó kezét kinek áldod?

Emeld fel fejedet büszke nép,
Ne viseld tétlenül világnak szégyenét!
Szabadulást minden gaztól tenned,
Észre kell venned drága nemzetem!

Árvaságod felejtsd, törekedj magasra,
Égig érjen e gyönyörû kis haza!
Felforgatni mi romlott, lángolva –
merészen,
Hittel szálljunk a mindenható elébe!

Uram! Megküzdök sötét árnyaimmal,
Elkergetem hun-táltos szárnyaimmal
Ha kell belesírom az összes õsi rögbe,
Szép Kárpát hazánkat õrizd meg örökre!
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Beszámoló a 2012. szeptember 12-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. szeptember 12-i képviselõ-testületi ülésén 5 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi
László József, Szilasy László, Szõke Imre Andor) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta a módosított napirendet az alábbiak szerint.

Napirend
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetés-
ének I. félévi teljesítésérõl szóló beszámoló megtárgyalása
2. Közkonyhai szolgáltatás tárgyában kiírt közbeszerzési eljá-
rással kapcsolatos döntéshozatal
3. Egyebek
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a módo-
sított 2. számú melléklettel elfogadta Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérõl
szóló beszámolót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással a helyi
önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában
közétkeztetési szolgáltatás biztosítása tárgyában 2012. novem-
ber 1-jétõl 2013. augusztus 31-ig terjedõ idõtartamra megbízta
az EU-FORCE 08 KFT.-t (1037 Budapest, Kolostor u. 11.) a
perkátai konyha üzemeltetésével, a közbeszerzési eljárásban
tett vállalási feltételekkel megegyezõen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 0355/43
és 0355/42 hrsz-ú ingatlan más célú hasznosítása (belterületbe
vonása) tárgyában az alábbiakat határozta meg:
* A perkátai 0355/43 helyrajzi számú külterületi ingatlanból a
326 m2 nagyságú legelõ mûvelési ágú alrészlet végleges mûve-
lésbõl való kivonásának célja: az ingatlanban található udvar
bõvítése során füves pihenõhely kialakítása (idényjelleggel mû-
anyag kerti bútorok elhelyezése).
A perkátai 0355/42 helyrajzi számú külterületi ingatlanban ta-
lálható 610 m2 nagyságú, b) legelõ mûvelési ágú alrészlet végle-
ges mûvelésbõl való kivonásának a célja: az ingatlanon jelenleg

udvarként nyilvántartott, több mint 10 éve létesült szennyvíz-
tisztító telep bõvítése füves védõsáv kialakításával, melyen ke-
resztül a telep megközelíthetõsége gyalogosan biztosított lesz.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Ma-
gyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a további-
akban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2012. évi tá-
mogatására.
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a
megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2012. évi támogatásá-
nak igényléséhez a fenti törvény alapján a következõ nyilatko-
zatot tette.
1. I.
A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén
1000 fõ, vagy a feletti.
1. II.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérõl döntött és
2012. évben ilyen jogcímen 22 350 ezer forint összegû bevételt
szerez.
1. III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy
módosított költségvetési rendeletét 33 463 ezer forint összegû
mûködési célú hiánnyal fogadta el.
2. IV.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezõ könyvvizs-
gálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló el-
fogadta.
1. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 3
igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogad-
ta Somogyi Balázs polgármester úr Szõke Imre képviselõ úr ré-
szére adott tájékoztatóját Erdõs Károly telefonszámlájára és az
önkormányzat flottás telefonjainak számlájára vonatkozóan.

Nemzeti gyásznap – Október 6.
1849. augusztus 13-án véget ért az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, a magyar fõsereg Világos mellett az orosz haderõ elõtt
– az aradi haditanács határozata alapján – letette a fegyvert. Az osztrákok példát kívántak statuálni, véres megtorlás következett
Haynau rémuralma alatt.
Augusztus 22-én Ormay Auffenberg Nor-
bert ezredest felakasztották, Kazinczy Lajos
ezredest október 5-én lõtték fõbe, majd ok-
tóber 6-án Aradon kivégezték Lázár Vilmos
ezredest és gróf Dessewffy Arisztid, Kiss
Ernõ, Schweidel József, lovag Pöltenberg
Ernõ, Török Ignác, Láhner György, Kné-
zich Károly, Nagysándor József, gróf Lei-
ningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos,
Damjanich János, gróf Vécsey Károly tá-
bornokokat.
Batthyány Lajost, az elsõ magyar felelõs
kormány miniszterelnökét ugyanezen a na-
pon kivégezték Pesten.
Október hatodikát, az aradi vértanúkra em-
lékezve 2001-ben a magyar nemzet gyász-
napjává nyilvánították.

Bogó Anikó



2012. október PERKÁTAI HÍREK HIRDETÉS / KÖZÖSSÉG 3

FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF FEJÉR COUNTY

HANDELS- UND INDUSTRIEKAMMER KOMITAT FEJÉR
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara tagja

Member of the International
Chamber of Commerce

H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Levélcím: H-8050 Székesfehérvár, Pf.: 357.

Tel.: (22) 510-310, fax.: (22) 510-312
Honlap: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu

Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Vállalkozás Vezetõ!

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozás-fejlesztési prog-
ramsorozatot indított útjára. Üzletfejlesztési fórumokat, személyre-vál-
lalkozásra szabott tanácsadásokat szervez a megye több településén. A
programsorozat eddigi állomásai többek között Sárbogárd, Mór, Bicske,
Csákvár, Gárdony, Enying, Polgárdi voltak, s további városokba, telepü-
lésekre is „házhoz visszük” szolgáltatásainkat.

Tisztelettel meghívjuk Önt és a témában illetékes munkatársait
programunkra:

„Kérdezze a szakértõket hitelekrõl, pályázatokról,
üzletfejlesztési lehetõségekrõl!”

Idõpont: 2012. október 24-én (szerda)
10.00–12.00 óra.

Helyszín: polgármesteri hivatal díszterme.
(Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.)

Házigazda: Szõke Erzsébet,
Pusztaszabolcs város alpolgármestere.

Rendezvényünkre tisztelettel és szeretettel hívjuk Pusztaszabolcs és a
környezõ települések – Adony, Beloiannisz, Besnyõ, Iváncsa, Kulcs,
Perkáta, Rácalmás, Szabadegyháza, Zichyújfalu – mûködõ vagy akár tel-
jesen induló vállalkozásainak képviselõit, könyvelõket, érdeklõdõket.

A program keretében hitelekrõl, pályázati lehetõségekrõl és a piaci kap-
csolatépítés egy sajátos lehetõségérõl lesz szó; számos fontos, hasznos
információt kínálunk az érdeklõdõ vállalkozóknak:

A pénzügyi tanácsadás bemutatja azokat a pénzügyi konstrukciókat,
melyek a kamaránál egyszerûen, kedvezõ kamatfeltételekkel igényelhe-
tõk. Széchenyi Kártya termékeket, az Agrár Széchenyi Kártyát az Új
Széchenyi Hitel Program akár a legkisebb, akár a teljesen kezdõ vállal-
kozások által is eredményesen igényelhetõ mikrohitel termékeit, továb-
bá a vissza nem térítendõ támogatással kombinált mikrohitel (GOP
2011-2.1.1/M) programot.

A pályázati és innovációs tanácsadás során tájékoztatást kapnak a mik-
ro- és kisvállalkozások számára elérhetõ, legkeresettebb pályázatokról,
valamint az Új Széchenyi Terv érvényben lévõ és vállalkozóink által leg-
keresettebb pályázatairól.

Szó lesz a kamara keretein belül mûködõ – brüsszeli hátterû – Enterprise
Europe Network információs irodánk tevékenységérõl, az üzleti
adatbázisokról és egyéb szolgáltatásairól, melyek a vállalkozások
mûködését segítik többek között térítésmentes partner-, illetve techno-
lógia kereséssel, kínálással.

A rendezvény térítésmentes, de a részvétel feltétele az elõzetes on-line
jelentkezés.

Információ:

Erdõsné Sz. Zsuzsa, (22) 510-314, zsuzsa.erdos@fmkik.hu,
Szabadosné H. Gyöngyi (22) 510-317, gyongyi.szabados@fmkik.hu

ISO 9001:2008
Tanúsítvány regisztrációs száma:
17328-2007-AQ-BUD-UKAS/Rev.1
Felnõttképzési nyilvántartási szám:

07-0045-06
Intézményi-akkreditációs
lajstromszám: AL-1300

A perkátai polgárõrség hírei
Az utóbbi hetekben is sok feladatunk akadt, melyeket igyek-
szünk tisztességgel ellátni Perkáta érdekében.
Szeptember elején a búcsúi rendezvényeket segítettük, benne a
felvonulásokat. Kiemelt feladatunk volt a szüreti felvonulás
biztosítása.
Az óvodakezdés és iskolakezdés miatt megnövekedett a gyer-
mekek mozgása az oktatási-nevelési intézményeinknél, melyre
az országos sulirendõr-akcióhoz kapcsolódó polgárõri jelenlé-
tünk társult. Lehetõségeink szerint próbáltuk támogatni, elõse-
gíteni a biztonságos közlekedés megvalósulását. Eredménynek
könyvelhetõ el, hogy e területeken nem történt baleset az el-
múlt másfél hónapban.
Kérünk minden iskola és óvoda közelében közlekedõt, hogy
jármûvével továbbra is óvatosan haladjon ezeken a környéke-
ken (is), vigyázzunk a gyakran figyelmetlen gyerekekre!
Mindezek mellett folyamatosan járõrözünk Perkáta egész terü-
letén. Közösségi feladatok segítéséhez a továbbiakban is szá-
míthatnak ránk. A hozzánk forduló magánszemélyeken is szí-
vesen segítünk legjobb tudásunk szerint. Folyamatos célunk a
tisztességes állampolgárok védelme és segítése. Mi nem csupán
beszélünk Perkátán az összefogásról, hanem önkéntesen te-
szünk is érte!
Kérünk minden civil szervezetet, ha bármilyen programban,
akcióban szeretnének egyesületünkkel együttmûködni, akkor
elõtte idõben és pontosan egyeztessünk minden részletet, ne
kerüljünk kölcsönösen méltatlan helyzetbe a nem egyértelmû-
en tisztázott tervek miatt!
A riasztórendszert mûködtetõ boltok tulajdonosaitól, üzemel-
tetõitõl kérjük, tegyenek ki üzletük ajtójára vagy ablakára egy
olyan telefonos elérhetõséget, amelyen hívhatóak, ha riasztó-
rendszerük megszólal éjszaka, ugyanis a közelben lakók pihe-
nését nagyon zavarja az indokolatlanul sokáig szóló „riasztás”.
A terménybetakarítások és a fakitermelések aktuális idõszaká-
ban hangsúlyosan kérünk minden szállítást végzõ személyt,
hogy tudja igazolni a szállított anyagok eredetét (írásban), mi-
vel ezeket az anyagmozgatásokat a rendõrséggel együttmûköd-
ve fokozottan ellenõrizzük!
Jó szándékkal figyelmeztetünk mindenkit, aki a mozgó faáru-
soktól szeretne fát vásárolni, hogy csakis számla ellenében ve-
gyen fát, ezzel elkerülhetik a késõbbi kellemtelenségeket az
eredet esetleges rendõrségi igazolásakor.
A jövõben is éjjel–nappal hívható a 06 (30) 621 0387-es telefon-
számunk, forduljanak hozzánk bizalommal!

Szerkesztette: Pavlicsek Zsolt

A Leopard-Box Harcmûvészet
A Perkáta SE szakosztályaként folyamatosan mûködteti önvé-
delmi, harcmûvészeti edzéseit a tornateremben gyerekek és fel-
nõttek részére egyaránt.

Edzések kedd napokon 16 órakor kezdõdnek. Felnõtt csoport
részére külön edzésidõpontokat adunk.
Jó kondíció, önnevelés, hatékony önvédelem! Versenyzésre vá-
gyóknak thai-box, kung-fu, kínai box, kick-box, ökölvívás,
kempo, MMA, K1, ökölvívás versenyekre szakmai felkészítés!

Jelentkezés és további információ az iskolában
Pavlicsek Zsolt vezetõ mestertõl kérhetõ
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba
Általános Mûvelõdési

Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményegység
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522-350

Október

Októberben nemzeti
történelmünk, önfelál-
dozásból és hazaszere-
tetbõl példát mutató hõ-
seire emlékezünk. 1849.
október 6-án kivégzett,
mártír katonákra emlé-
keztünk.

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, az aradi „ti-
zenhármak”, akik a halált választották a megalkuvás helyett. 56
éve örök példaként szolgálnak minden magyar ember elõtt.

1956. október 23.

Az újság megjelenését követõen emlékezünk meg 1956-os for-
radalom és szabadságharc történéseire. 2102. október 19-én
délelõtt iskolai szinten, október 23-án 16 órától községi szinten
a Faluházban. Az eseményrõl a következõ számban számolunk
be.

Október eseményei

Az októberi hónap során a szokásos események történtek. Pa-
pírgyûjtés, kutyatalálkozó, pályázati szakkörök, melyekrõl bõ-
vebben a szakkörvezetõk számolnak be. Újra elindult a kézilab-
da oktatás, együttmûködve a dunaújvárosi kézilabda akadémi-
ával. Az akadémia szervezési, szerkezeti és anyagi segítséget
nyújt a perkátai kézilabda oktatás számára. Az õszi szünet:
2012. október 29-tõl november 4-ig tart.

Szilasy László ÁMK igazgató

Ügyeskedünk

Perkáta múltja, a mi jövõnk alapja, pályaorientációs, részképes-
ség-fejlesztõ szakkört indítottunk a tanulásban akadályozott
gyermekek részére. A foglalkozások a Perkáta–Nagykará-
csony–Aba Általános Mûvelõdési Központ, „A jövõ a jelenben

rejtõzik”,TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 pályázat keretein
belül, a mûvelõdési ház szervezésében zajlanak.
A foglalkozásokat Jákliné Pe-
rei Erika és Szöllõsiné Móker
Ágnes vezetik. A gyermeke-
ket megismertetjük Perkáta
kincseivel, kézmûves öröksé-
geivel. Többféle kézmûves
technikát tanulunk meg a fog-
lalkozássorozat keretében.
Meglátogatjuk a továbbtanu-
lás szempontjából fontos kö-
zépiskolákat, segítséget nyújtva a majdani pályaválasztáshoz.
Megismerkedünk olyan mesterekkel, akik bemutatják szakmá-
juk szépségeit, fortélyait. Idõközönként megmutatjuk a szülõk-
nek és az érdeklõdõknek, mit tanultunk, mennyit ügyesedtünk
az eltelt foglalkozások alatt. A gyerekek azon kívül, hogy jó
hangulatú foglalkozásokon vesznek részt, a mindennapi élet-
ben használható praktikus tudásra is szert tesznek.

Jákliné Perei Erika gyógypedagógus

Ismerkedés a könyvtárral

Felfedezõ kalandtúrák a könyvtárban elnevezésû szakkörünk
keretén belül, kéthetente könyvtári foglalkozásokat tartunk a
tanulásban akadályozott gyermekek számára.
A tevékenységünk célja, hogy elõsegítsük a gyermekek megfe-
lelõ információszerzési lehetõségét, megtanulják használni a
könyvtár adta lehetõségeket.

Alapvetõ ismereteket sze-
rezzenek a könyvtárhasz-
nálat szabályairól, lehetõ-
ségeirõl. Igény alakuljon
ki a rendszeres könyvtár-
látogatásra, olvasásra. Cé-
lunk az olvasáskultúra fej-
lesztése, a könyvtári szol-
gáltatások népszerûsítése.
A foglalkozásokon egy-
egy téma köré kiépített já-

tékos ismeretszerzési feladatokkal dolgozunk. Majd a gyûjtött
információkat rendszerezzük, feldolgozzuk. A jó hangulatú, ér-
dekes foglalkozások a Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központ, „Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes
olvasni”, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 nyertes pályázata
jóvoltából valósíthatjuk meg.

Jákliné Perei Erika gyógypedagógus

Irodalmi kör a kastélyban

Szeptember végén elindult az olvasás megszerettetése érdeké-
ben mûködõ irodalmi projektünk, mely az „Ötvenhat ok, ami-
ért érdemes olvasni Perkátán” elnevezésû, TÁMOP-3.2.4.
A-11/1-2012-0040 azonosítójú sikeres pályázatunk által szerve-
zõdik.
Az elsõ foglalkozásokon már tartalmas és érdekes munkákat
tudhatunk magunk mögött, önmeghatározásunk mellett meg-
szerveztük másfél éves munkánkat, megterveztük a pályázat ál-
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tal lehetõvé vált író-olvasó találkozók témaköreit, megkezdtük
a tervezett írók, költõk és elõadómûvészek felkérését. Mind-
emellett folyamatos fõ programként beszélgetünk prózai és
lírai mûvekrõl, aktuális eseményekrõl és saját írásainkról is.
Várunk minden irodalom és költészet iránt érdeklõdõ felnõttet
a folyamatosan találkozó irodalomkedvelõk lelkes csapatába!
Jövõ decemberig színvonalas rendezvények és rendszeres szak-

mai klubprogramok várnak a résztvevõkre!
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket elsõ nyílt rendezvényünkre
október 25-én a Faluházba 17 órára, amikor Nemere István író,
„korunk Jókaija”, a legtöbb könyvet írt magyar ember lesz a
vendégünk író-olvasó találkozó keretében. A találkozó után az
író dedikálást tart, melyhez könyveibõl a helyszínen lehet vásá-
rolni. Rendezvényünkön a részvétel díjtalan.
November végére várjuk Perkátára Moldova György írót is, aki
író-olvasó találkozó keretében beszél életérõl, mûveirõl, majd
vásárlással egybekötött dedikálást tart. Decemberben pedig
egy Örkény-délutánra várjuk az irodalomkedvelõket!

Pavlicsek Zsolt szakkörvezetõ

Könyvmolyképzõ foglalkozás

Szeptemberben indult a Könyvmolyképzõ foglalkozás az ,,Öt-
venhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” TÁMOP-
3.2.4.A-11/1-2012-0040 pályázat keretein belül. Cél a könyvtár-
ismeret bõvítése, gyakorlása; a könyvtárhasználattal megvaló-
sítandó olvasási kompetencia fejlesztése. Csak erre építve válik
lehetõvé az önálló ismeretszerzés és tanulás, ezzel szoros össze-
függésben az élethosszig tartó tanulás képessége és az arra való
igény. Így képessé válnak a gyermekek önállóan és másokkal
együttmûködve a verbális és nem verbális kommunikáció esz-
közeinek és kódjainak, a különbözõ információhordozók üze-
neteinek a megértésére és feldolgozására és a legkülönbözõbb
céllal létrejött szövegek megértésére, elemzésére, kritikai fel-
dolgozására. Egy témakört több foglalkozáson járunk körül.
Drámapedagógiai, kooperatív és projekt módszerrel dolgozzuk
fel az adott szövegeket, a könyvek és az internet segítségével pe-
dig tovább bõvítjük ismereteinket. A szeptemberi foglalkozáso-
kon a magyar népmese napja alkalmából a mesék fajtáival,
jellemzõivel foglalkoztunk. A szakkörre járó gyerekek nagyon
érdeklõdõk, ügyesek és nyitottak a mesékre.

Vátkainé Boda Ildikó szakkörvezetõ

Pletykáta szakkör

,,A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071
pályázat adott lehetõséget arra, hogy elinduljon ez a szakkör. A
gyerekekkel szeretném megismertetni a népi kultúrát és a helyi
népszokásokat, néphagyományokat. A hagyományok és érté-
kek megismerése, megbecsülése és átadása nagyon fontos fel-
adatunk. A szülõkkel, nagyszülõkkel folytatott beszélgetések
során megismerhetjük a perkátai emberek életét. Az internet
használatával is sok új ismeretet szerezhetünk a helyi szokások-
ról és nevezetességekrõl. A szeptemberi foglalkozásokon egy-
mással ismerkedtünk elõször meg, különféle kapcsolatteremtõ
és csoportépítõ játékokkal.

Vátkainé Boda Ildikó szakkörvezetõ

Felforgatók!

Az Új Széchenyi Terv, TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódje-
lû, „Építõ közösségek” – közmûvelõdési intézmények a kreatív
iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elõsegítõ új
tanulási formák szolgálatában „A jövõ a jelenben rejtõzik”
címû pályázat, mely az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 29 656 974
forint 100 %-os támogatással.

2012. szeptember 25-én kezdetét vette a Felforgatók!, valamint
a DokumentÕr szakkör megvalósítása. A tanulók érdeklõdés-
sel hallgatták mindazt, amit a film kialakulásáról tudni érde-
mes. Megismerkedtek a filmtörténet fõbb irányzataival, techni-
kai, illetve társadalmi hátterével.

Bepillantottak a némafilmek világába, megismerkedtek a film
mûfajaival, híres színészekkel, valamint színésznõkkel. Olyan
alapismeretekkel lettek gazdagabbak, melyet a késõbbiek fo-
lyamán el tudnak mélyíteni.

Gyöngyösi Edit, Szombat Katalin szakkörvezetõk

Könyvbúvárok

Az Új Széchenyi Terv keretében indul a TÁMOP-3.2.4.A-
11/1-2012-0040 kódszámú, „Tudásdepó Expressz” – A könyvtá-
ri hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsí-
tése az élethosszig tartó tanulás érdekében, ,,Ötvenhat ok, ami-
ért Perkátán érdemes olvasni” címû pályázat, mely az Európai
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Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg 38 779 761 forint 100 %-os támogatással.
2012. szeptember 20-án került megrendezésre a Könyvbúvárok
elsõ szakköre, ahol az alsó tagozat tanulói vettek részt. A gyere-
kek megismerkedtek a katalógusokkal, kölcsönzési lehetõsé-
gekkel. Megtekintették a fellelhetõ folyóiratokat, könyveket,
lexikonokat. A tanultakat ügyesen alkalmazták a gyakorlatban.

Meghallgattak egy tanulságos mesét, amely rávilágított arra,
hogy a könyvek nem csupán díszek a polcokon, hanem hasznos
ismereteket szerzésére is alkalmasak. Kíváncsian és érdeklõdve
forgatták a könyveket. Egy nagyon hasznos és kellemes délu-
tánt tudhatunk magunk mögött.

Gyöngyösi Edit, Szombat Katalin szakkörvezetõk

Klasszikus és kortárs magyar irodalom
a könyvtárban

Az Új Széchenyi Terv keretében indul a TÁMOP-3.2.4.A-
11/1-2012-0040 kódszámú, „Tudásdepó Expressz” – A könyvtá-
ri hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsí-
tése az élethosszig tartó tanulás érdekében, ,,Ötvenhat ok, ami-
ért Perkátán érdemes olvasni” címû pályázat, mely az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg 38 779 761 forint 100 %-os támogatással.

Ezen pályázat részeként került megrendezésre 2012. szeptem-
ber 20-án az elsõ „Klasszikus és kortárs magyar irodalom a
könyvtárban” elnevezésû szakköri foglalkozás, amin a 7. és 8.
évfolyamos tanulók vettek részt. A gyerekek megismerkedtek a
katalógusokkal, kölcsönzési lehetõségekkel, felfrissítették tu-
dásukat a könyvtárhasználattal kapcsolatban.

A második foglalkozásra szeptember 27-én került sor. A téma a
19. századi magyar irodalom volt. A gyerekek nagyon élvezték a
foglalkozást, melynek alaphangulatát a Ki kicsoda a magyar
irodalomban? címû társasjáték adta meg. Páros munkában Pe-
tõfi Sándorral kapcsolatos feladatlapot töltöttek ki, mely tartal-
mazta többek között a költõ verseinek felismerését képek/pik-
togramok alapján. Úgy gondolom, mindkét délután igazán
hasznos és egyben szórakoztató volt a gyerekek számára.

Takács Dóra szakkörvezetõ

1849. október 6-ára emlékeztünk!

Miután Világosnál letették a fegyvert, befejezõdött az 1848-49-
-es szabadságharc. A császári haditörvényszék ítélete alapján,
Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy
ezredesét, akik a bukás után kerültek az osztrákok fogságába.
Batthyány Lajost, az elsõ magyar felelõs kormány miniszterel-
nökét ugyanezen a napon végezték ki Pesten.
2012. október 5-én iskolánk tanulói is lerótták kegyeletüket a
szabadságharc hõsei elõtt. A gyerekek osztályonként vonultak
le az aulában felállított tabló elé, a pedagógusok segítségével
felelevenítették az akkor történteket, majd virágokat és mécse-
seket helyeztek el a hõsök képei elé.
A tabló ingyenes elkészítését ezúton is szeretnénk megköszön-
ni a dekorMaxx Kft.-nek, valamint Orbán Zsolt tanár úrnak.

Takács Dóra történelem tanárnõ

Mi vagyunk az 1. b-sek!
Szeptember 3-án életünk új nagy eseménye várt ránk! Meg-
kezdtük az általános iskolát! 21-en kerültünk az 1. b osztályba,
11 lány és 10 kisfiú. Már a tanévnyitón szépen bemutatkoztunk,
Noémi és Patrícia képviselte osztályunkat a versmondásukkal.
Az iskola és a tanító nénik, Kriszti néni és Edit néni már nem
voltak ismeretlenek számunkra, mivel tavasszal már együtt jó
hangulatú iskola elõkészítõ foglalkozáson vettünk részt 5 alka-
lommal.
Elkezdõdött a tanulás a szép kis osztályunkban!
Nagyon sok mindent megtanultunk már, az iskolai szabályokat,
szokásokat, az eszközök helyét, az ebédelés menetét, ami nem
olyan könnyû ám, egyensúlyozni a tálcákkal 6-7 évesen! Már túl
vagyunk az elõkészítõ idõszakon, megismerkedtünk a vonalele-
mekkel, már betûket tanulunk írni, olvasni és 5-ig tudunk már
számolni is! Ági nénivel már német mondókát is tanultunk. So-
kat festettünk, rajzoltunk a két hónap alatt, nagyon szeretjük a
színezõket! De persze a legjobb az ebéd utáni játékidõ, ilyenkor
a kastélykerti játszótéren szívunk friss levegõt, homokozunk,
hintázunk, focizunk. Délutánonként szakkörökön is részt ve-
szünk. 5 tanuló hittanra jár, 1 kislány zeneiskolába, 3 gyermek
színjátszó szakkörre, 5 kislány kézilabdára, 2 kisfiú focira és 12-
-en énekkarra.

Októberben a volt óvó nénijeinket várjuk bemutató óráinkra,
hogy megmutassuk mennyit okosodtunk az óta, mióta véget ér-
tek a szép óvodai évek.
Nagyon sok munka vár még ránk és persze a sok színes iskolai
program. Szeretnénk büszkeségei lenni a Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskolának!

1. b osztály
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A mûvelõdési ház hírei
2012. október 23-án 16 órától a Faluházban emlékezünk meg az 1956-os forradalomról, majd október 25-én szintén a Faluházba
egy másik rendezvényre hívjuk az idõseket. Az idõsek világnapja alkalmából rendezett programunk részeként a Sárbogárdi Fúvós-
zenekar koncertjére is szeretettel várjuk a szépkorúakat. A Sárbogárdi Fúvószenekar koncertje a Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ
Egyesület támogatásával valósul meg.
2012. november 14-én, a magyar népköltészet és népdal hete alkalmából szervezett rendezvényünkre szeretettel várjuk Önt és
kedves családját! A három rendezvény részletes programját olvashatják itt, az újságban.
A nyár folyamán és szeptemberben a mûvelõdési ház részére több felajánlás is érkezett. Egy hatalmas szobafenyõt ajánlott fel Ha-
lasi György. Könyveket adományozott Pápai Tibor és Mészáros Péterné. Molnár Imréné ismeretterjesztõ DVD-ket ajándékozott
könyvtárunknak.
Köszönjük szépen a felajánlásokat!

Bogó Anikó

Pályázatok

2012 szeptemberében a mûvelõdési házban két jelentõs pályá-
zat megvalósítása kezdõdött, az Új Széchenyi Terv, TÁMOP-
3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódjelû, „Építõ közösségek” – A jövõ a
jelenben rejtõzik címû pályázat –, mely az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-
sul meg 29 656 974 forint 100 %-os támogatással. Szintén az Új
Széchenyi Terv keretében indul a TÁMOP-3.2.4. A-
11/1-2012-0040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz” – Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes olvasni címû pályázat –, mely az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg 38 779 761 forint 100 %-os
támogatással.
A jövõ a jelenben rejtõzik címû pályázat tizenegy szakkörében
az elméleti szakaszokon vannak túl a diákok. A következõ hó-
napokban, gyakorlatban is elsajátíthatják a kézmûves mestersé-
gek alapjait, forgathatnak kisfilmeket és színpadi elõadásokat
készíthetnek.
2012. november 6-án 16 órai kezdettel a Felforgatók! szakkör
vendégelõadója lesz a Fejér Televízió szakmai igazgatója, So-
mos Zoltán. Az elõadás a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
lesz.
„Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” címû könyvtá-
ri pályázatban 2012. szeptemberben 20 alkalommal voltak szak-
köri foglalkozások. Októberben 34 alkalommal várjuk az ér-
deklõdõket.
Szakács Lászlóné „Internet Fiesta” címmel indított számítógé-
pes tanfolyamot. Turnusonként 4-4 alkalommal várja az érdek-
lõdõket. A „Haladunk a korral” – nyugdíjas olvasók részére in-
dított elsõ turnus október 24-én fejezõdik be. Novemberben
már az „Állásvadászat az interneten!” – foglalkozás nyújt segít-
séget az álláskeresõ felnõtteknek. Idõpontok: november 5-én,
12-én, 19-én és 26-án, 16:15-tõl 17:45-ig.
Pavlicsek Zsolt által szervezett irodalmi kör meghívására, októ-
ber 25-én író-olvasó találkozóra érkezik Nemere István író. No-
vember 21-én, 16 órától 19 óráig az irodalmi kör ismét várja az
anyanyelvünk, a szépirodalom és a költészet iránt érdeklõdõ
felnõtteket.
Bogó Anikó – középiskolás tanulóknak szervezett, Secunder
források… – programjának célja, hogy könyvtári környezetben
a történelem érdekességeire, a különbözõ megközelítésmó-
dokra hívja fel a figyelmet. Októberben két alkalommal a szak-
kör vendége Horváth Béla történész, aki október 9-én a hon-
foglalásról, október 30-án pedig Géza és István király uralkodá-
sáról tart elõadást. November 6-án és 20-án szintén lesz foglal-
kozás a középiskolások számára. Idõpont: 16–18 óra.
Horváthné Horgos Judit és Hegedûs Gabriella, 10-13 éves fel-
sõs tanulóknak szóló olvasásnépszerûsítõ programjai közül a
„Magyarország felfedezése a könyvtárban”, november 6-án be-
mutatja a házi kedvenceinket. November 13-án, Klép Sándor
madárfotós tart elõadást Fejér megye madár és állatvilágáról. A
foglalkozások 14 órától 15.30-ig tartanak. „A magyarság nép-
mûvészete” szakkör vendége lesz november 7-én és 14-én,

Kálnay Adél írónõ. Az elõadásra meghívást kapnak a nagykará-
csonyi felsõ tagozatos diákok és kísérõik is.

Molnár József könyvtárhasználatra irányuló, Digitális és infor-
mációkeresési kompetenciákat fejlesztõ, legközelebbi foglal-
kozása október 19-én, 13 órától 14:30-ig, majd november 9-én,
14-tõl 15:30-ig lesz.

Az egyházi év néprajza c. foglalkozásra járó, 4-5-6. évfolyamos
tanulók az egyházi év jelentõsebb ünnepeivel ismerkednek
meg, miközben elsajátítják a hagyományokhoz kapcsolódó
könyvtárhasználati ismereteket is. Októberben: 24-én, novem-
berben: 21-én és 28-án, 14 órától 15:30-ig várja a gyermekeket
Toldi Hajnal és Lászlóné Szabó Edit. November 21-én Denke
Antalné tanítónõ lesz a vendégünk, aki az adventi néphagyo-
mányokról, és az adventhoz kapcsolódó lakásdíszítésrõl, ~ de-
korációkról tart elõadást.

Vátkainé Boda Ildikó „Könyvmolyképzõ” foglalkozásai októ-
berben: 25-én, november elsõ felében pedig 9-én és 15-én lesz,
15:30–17 óráig. A foglalkozásokon kiemelt szerepet kap a
könyvtárhasználattal megvalósítandó olvasási kompetencia fej-
lesztése.

„Felfedezõ kalandtúrára” hívja a gyermekeket Jákliné Perei
Erika, gyógypedagógus. Október 27-én a „világûr hete” jegyé-
ben zajlik a délelõtti program, vendégek és elõadó közremûkö-
désével. November 12-én ismét találkoznak a „felfedezõk” 14
órától 15:30-ig.

A klasszikus és kortárs irodalmat kedvelteti meg a felsõs tanu-
lók körében Takács Dóra tanárnõ. Október 25-én Radnóti
Miklós életérõl, november 15-én pedig Karinthy Frigyesrõl
hallhatnak és olvashatnak a tanulók. A foglalkozások 14 órától
15:30-ig tartanak.

A „Könyvbúvárok” Szombat Katalin és Gyöngyösi Edit peda-
gógusok irányításával, november 15-én (14–15:30) a Minden-
szentek napjához kapcsolódóan kapnak feladatokat.

Kárász Ferencné és Rónás Ferencné óvodásoknak tart délelõtti
elfoglaltságot, október 25-én, Csukás István meséjéhez kapcso-
lódóan. November 8-án ismét meghívják a gyermekeket a
könyvtárba, „A gomba” címû foglalkozásukra.

Cseréné Marczal Zsuzsanna és Nagy Rita óvónõk november
15-én fogadják a könyvtárban a kisgyermekeket, a „De jó a
dió…” c. programjukra.

Lászlóné Szabó Edit a „Kis Olvasókör” 6-8 éves tagjai számára
szervez foglalkozást. Cél: A könyvekkel való „jó barátság” ki-
alakítása, az olvasás megszerettetése, és az olvasási készség ki-
alakítása. A következõ foglalkozás november 19-én, 14 órától
15:30-ig tart.

Várunk a szakkörökre minden érdeklõdõt! Jelentkezni lehet a
foglalkozásvezetõknél.

Lászlóné Szabó Edit és Bogó Anikó
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KÍNA KINCSEI 46.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

EGY MODERN JÁTÉK
A MÚLTTAL ÖTVÖZVE

A kínai eredetû Rouliqou
(nyugati nevén MediBall)
az õsi tai chi gyakorlatok
körkörös mozdulatain
alapuló labdajáték. Ha-
sonlít a teniszre és a tol-
laslabdára, mert ebben is
ütõket használnak. Az
ütõ egy gumifelszínbõl áll,
amihez tartozik egy ho-
mokkal töltött labda. A
játék közben tett mozdu-
latok lényege, hogy a lab-
da ne ütõdjön az ütõhöz,
hanem a tai chi erõt hasz-
nálva kövesse az ütõ moz-
gását, így alkotva körkö-
rös mozdulatokat. Amikor a labda eléri az ütõt, ez a körkörös
mozgás nemcsak felgyorsítja a labdát, hanem a mozdulatsor
közben az ütõhöz tapad. A labdát nem vissza kell tehát csak úgy
erõbõl ütni, hanem egyfajta körkörös mozdulattal el kell kapni,
és visszalendíteni. Kínában már évekkel ezelõtt nagy népszerû-
ségnek örvendett. A parkokban magam is sok idõst és fiatalt
láttam, akik nyakatekert ügyes mozdulatokkal rendszeresen
gyakorolnak párban, de akár egyedül is.
Szerintük könnyen megtanulható az egész – szerintem elõbb
azért rá kell „érezni” a lágy, köríves mozdulatok minél kecse-
sebb végzésére, ami a tai chi filozófiáját és kifinomult mozdula-
tait ismerõ kínaiaknak nyilván egyszerûbb feladat. Népszerû-
ségét bizonyítja, hogy Kínában már nemzeti sporttá vált, hiszen
e mozgások az egészségre és az életkedvre jótékony hatással
bírnak. A MediBall megmozgatja az egész testet, egyformán
edzi a nyakat, vállat, derekat és lábakat, fejleszti a divergens és a
mozgáskreativitást. Rendszeres gyakorlásával jótékony hatást
fejt ki a magas vérnyomás, cukorbetegség, trombózis, a máj zsí-
ros degenerációjának megelõzésében. A régebben idõsebbeket
érintõ betegségek ma már a fiatalabb generációkat is érintik. A
kevés mozgás, a sok étel, a felhalmozódott zsír és az anyagcsere
felborulása mind veszélyeztetik a szív- és érrendszert, vesét,
májat. A tai chi segít az embereknek finoman, de teljes mérték-
ben megoldani problémáikat, megküzdeni mindennapi gondja-
ikkal. A MediBall gyakorlása közben az ember a saját módján
megtanulja élvezni a mozgást, a zenét, és merít a boldogságból,
amit a játék gyakorlása okoz. A nyugati és a kínai orvosok mind
egyetértenek azzal, hogy a boldogság a legjobb elixír a hosszú,
egészséges élethez. A Rouliqou (zsulicsjü) feltalálója prof. Bai
Rong, aki sokszori kísérletezés után, 1991-ben szabadalmaztat-
ta találmányát.

Kínai szakkör és verseny Perkátán
Elindult az iskolai kínai szakkörünk, melyen a kínai nyelv és
kultúra érdekességeivel ismerkednek a gyerekek.
Kína klubunk a perkátai középiskolások és felnõttek részére
ismét kiírja a „Ki mit tud Kínáról?” vetélkedõjét, melynek
fordulói november elején kezdõdnek, a döntõ kora tavasszal
várható.
A legjobbak kínai témájú tárgynyereményekért versenyez-
hetnek, továbbá a legjobb középiskolás és a legjobb 8. osz-
tályos perkátai tanuló utazási lehetõséget nyer a 2013 ta-
vaszán Kínába utazó perkátai ifjúsági delegációban.
Információk kérhetõek Pavlicsek Zsolt klubvezetõtõl.

A PerKE Perkátai Irodalmi
Kör hírei

„Az irodalom, a költészet feladata összehozni az embereket olvasási
élményeik megosztása által, hogy kitekinthessenek ügyes-bajos min-
dennapjaikból és felemelni a lelkeket, gazdagítani a szíveket...”
Várunk minden irodalom és költészet iránt érdeklõdõ felnõttet
a folyamatosan találkozó irodalom-kedvelõk lelkes csapatába!
Jövõ decemberig az „56 ok, amiért érdemes olvasni Perkátán”
elnevezésû, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 azonosítójú sike-
res pályázat által színvonalas rendezvények és rendszeres szak-
mai klubprogramok várnak a résztvevõkre. Foglalkozásainkon
rendszeresen beszélgetünk prózai és lírai mûvekrõl, aktuális
eseményekrõl és saját írásainkról is.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket elsõ nyílt rendezvényünkre
október 25-én a Faluházba (régebben mozi) 16 óra 30 percre,
amikor Nemere István író, „korunk Jókaija”, a legtöbb könyvet
írt magyar ember lesz a vendégünk író-olvasó találkozó kereté-
ben. A találkozó után az író dedikálást tart, melyhez könyveibõl
a helyszínen lehet vásárolni. Rendezvényünkön a részvétel díj-
talan.
November végére várjuk Perkátára Moldova György írót is, aki
író-olvasó találkozó keretében beszél életérõl, mûveirõl, majd
vásárlással egybekötött dedikálást tart.
Csatlakozni Pavlicsek Zsoltnál vagy a mûvelõdési ház mun-
katársainál való jelentkezéssel lehet!

ALKOTÓI FELHÍVÁS
Perkátai versírók, költõk, szépírók,

novellákat alkotók!

Ne tartsátok fiókban elkészült munkáitokat!
Ne legyetek bátortalanok és kishitûek, hiszen leírt szavaito-
kat embertársaitoknak szánjátok!
Alkalmas írásaitok nyomdai kiadásra kerülhetnek a közeljö-
võben megjelenõ PERKÁTAI ANTOLÓGIÁBAN!
Ne hagyjátok ki ezt az ingyenes megjelenési lehetõséget!

Szeretettel várja írásaitokat: Pavlicsek Zsolt irodalmi szerkesztõ

A magyar népköltészet és
magyar népdal napja

Perkátán
2012. november 14-én,

a Faluházban a magyar népköltészet és népdal hete alkalmá-
ból szervezett rendezvényünkre szeretettel várjuk Önt és
kedves családját!

„Népet csak egészében lehet megismerni.
A nép dalát is csak az érti meg igazán,
Aki ismeri szokásait, ruházatát, ételét
Építkezését, egész életét…”

Kodály Zoltán
Program:
16.00 Köszöntõ
16.10 Rozmaring Énekkar – mezõföldi, perkátai népdalok
16.30 Kálnay Adél – A magyar népköltészetrõl
17.30 Általános Iskolások fellépése
18.00 Százszorszép Tánccsoport fellépése
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Idõsek világnapja 2012
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt
az idõsek világnapja alkalmából szervezett rendezvényére!

Idõpont: 2012. október 25. (csütörtök)
Helyszín: Faluház (Perkáta, Szabadság tér 11.)

Program:

16.30 Somogyi Balázs polgármester úr köszöntõje

16.35 Csacsogók Játszóház mûsora

16.50 Nemere István elõadása

18.00 Sárbogárdi Fúvószenekar koncertje

Szeretettel várjuk a perkátai szépkorúakat!

Somogyi Balázs

Fülöp Irén:
Szeressük az öregeket!

Megyek az utcán,
Figyelem az embereket.
Gyakran látok õszhajú,
Idõs néniket.

Elgondolkodom azon,
Hogy õk már mennyi mindent
Megértek,
És nem veszítették el a hitüket!

Túlélték a háborút,
Gyerekeket neveltek,
Sokszor aggódtak értük,
Féltették õket!

Most már az unokákat várják!
Vajon meglátogatják-e Õket?
Bekopog-e hozzájuk valaki?
Hogy megkérdezze:
Mire van szükséged, Mami?!

Szerezzünk nekik örömteli perceket!
Mert megérdemlik, hogy szeressük Õket!
Hisz a nagymami fõztje a legfinomabb!
Ahogyan a kalácsot dagasztja,
A rétestésztát nyújtja!
Olyan szépen csak Õ tudja!

Hiszen már megtanulta gyermekkorában,
Hogyan kell búzát õrölni és keleszteni a tésztát
A nagy teknõben.
Hogyan kell szép pirosra megsütni a kenyeret
A kemencében.

Szeretnek mesélni sokat a múltból!
Amikor õk voltak fiatalok, elmondják,
Hogyan zajlott az élet akkor.

Hallgassuk meg õket!
Beszélgessünk velük!
Sok jó bölcs tanácsot tudnak adni nekünk.

A nagymama akkor a legboldogabb,
Amikor a gyermekeit látja!
Büszkeség tölti el, amikor ránéz
A kis unokákra!

Látogassuk meg õket gyakrabban,
Míg élnek!
Most kell nekik a kedves szó!
Mert lehet, hogy már
Holnap késõ lesz!!!

50. házassági évforduló

Kovács Lajos prímás és
Kovács Lajosné (Kovács Katalin)

2012. október 8-án ünnepelték
50. házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból sok szeretettel köszönti õket
lányuk, Kati, az unokájuk, Melike és Jani,
kisveje, Janika, Szandi és Attika unokáik.
Lányuk, Éva és vejük, Gábor,
fiuk, Lali és menyük, Kitti.

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.”

Goethe

Szerkesztõségi közlemény
Tisztelt Olvasóink!

Keményedik az õsz, egyre hidegebb a levegõ, egyre jobban fázunk.
Nincs mese, fûteni kell! Készülnünk kell a télre, a melegséget már csu-
pán belülrõl remélhetjük.
Október hónapban és november elején a történelmi és a személyes em-
lékezésekre „figyelmezünk”, mely óhatatlanul az elmúlás gondolatait is
elõhívja belõlünk. Tiszteljük az idõseket, októberben õket is ünnepel-
jük. Mellette persze aktivitásunk magas fokú, teljes gõzzel robognak
közintézményeink, benne számtalan hasznos szabadidõ-eltöltési lehe-
tõséggel.
Csatlakozzanak bátran, amely program megnyerte tetszésüket!
Várjuk írásaikat, hirdetéseiket, kéréseiket, közérdekû híradásaikat, tu-
dósításaikat a helyi eseményekrõl!
Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési
Iroda és a szerkesztõség tagjai.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2012. november 10.
Tisztelettel:

a szerkesztõség
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Perkátáról indult...
Riport perkátai származású emberekrõl 3.

Pavlicsek Zsolt rovata

E havi riportalanyom jól megérdemelt
nyugdíjas éveit élvezi, közelítve a nyolca-
dik x-hez is, készséges lendülettel számol
be tartalmas és tanulságos életpályájá-
ról.
Virtuális vendégem Dukai Ferenc, aki az
alkalmazott mûszaki területen töltötte
munkás évtizedeit.
– Kérem, meséljen családjáról, gyermek-
koráról, korai perkátai élményeirõl!
– Székesfehérvárott születtem a Fejér
Megyei Szent György Kórházban 1935.
szeptember 15-én. Perkátára, ahol él-
tünk, pár hét után kerültem haza. Édes-
apám Dukai Lajos gépészkovács mester
volt, édesanyám háztartásbeli volt. Test-
véreim, a 11 évvel idõsebb nõvérem, Ilo-
na és a 9 évvel idõsebb bátyám, Lajos

László. Óvodába az apácákhoz jártam.
Az iskola nyolc osztályát megosztva, de
folyamatosan végeztem el. Az elsõ négy
osztályt az ún. elemiben (ekkor ért ide a
háború), az ötödiket és a hatodikat ma-
gánúton végeztem. A magánúton végzett
osztályvizsgákat Gyönkön (Tolna me-
gye) a református gimnáziumban tettem
le. A hetedik és a nyolcadik osztályt már
az „általános” iskolában jártam Perká-
tán, és kitûnõ bizonyítvánnyal végeztem
1949-ben. A felsõ négy osztály alatt ma-
gánúton latint tanultam, amelybõl szin-
tén Gyönkön vizsgáztam. Harmadikos
koromtól ministráltam és két alkalom-
mal Shvoy Lajos püspök úrnak is. Elõször
a kórusszentelésnél a háború után, majd
késõbb, saját bérmálásomkor is.
– Mi minden érdekelte kamaszként, milyen
pályát választott?
– Érdekelt általában az elektromosság,
némi segítséggel 12 éves koromban de-
tektoros rádiót szerkesztettem, amely ak-
kor természetesen titokban maradt. A
háború után, 1946-47-ben cserkész vol-
tam, de a szervezetet betiltották. Az úttö-
rõség kimaradt az életembõl. Sport terü-
letén röplabdát és futballt játszottam. Az

iskola focicsapatában az országos egyfor-
dulós bajnokságban csoportbajnokságot
nyertünk. A nyolcadik általános elvégzé-
se után a székesfehérvári gépipari techni-
kumba jelentkeztem felvételre, de
„egyéb” származásom miatt elutasítot-
tak. Egy évet kihagyva, a székesfehérvári
József Attila Gimnáziumba nyertem fel-
vételt, ahová remek tanítóim közül az
egyik (máig sem tudtam meg ki volt) tud-
tom nélkül beíratott. Így kezdtem gimná-
ziumi tanulmányaimat 1950 õszén, na-
ponta busszal bejárva Székesfehérvárra.
Ekkor év végén egy váratlan dolog tör-
tént. Édesapám úgy döntött, hogy elköl-
tözünk a községbõl, és 1951. január else-
jén estefelé Balatonalmádiba érkeztünk
apám testvéröccséhez. Balatonalmádiból
jártam be vonattal a gimnáziumba négy
éven át. Harmadikos és negyedikes ko-

romban, a balatonalmádi
futballcsapatban már iga-
zolt játékos voltam a be-
vonulásomig. A gimnázi-
umi nyári szünetekben
minden évben dolgoz-
tam. Az elsõ szünetben
Perkátán nagybátyám-
nál, Dukai Antalnál segí-
tettem a kovácsmûhely-
ben, a következõ két is-
kolai szünetben, Bala-
tonalmádiban a MA-
SZOBAL-nál (Magyar
Szovjet Bauxit Kutató
Vállalat) dolgoztam.

– Érték sérelmek ebbõl az idõszakból?
– Az egyik negatív eset, amikor „egyéb
származásom” miatt nem vettek fel a gé-
pipari technikumba. Egy másik sérel-
mem az, hogy ebben az idõszakban elvet-
ték a cséplõgépünket, amely apám test-
véröccsével, Dukai Gyulával volt közös,
és a mai napig sem adtak érte kárpótlást
semmilyen formában…
– Mi történt a középiskolai évek után?
Gondolom, jött a katonaság.
– Az érettségi után, 1954-ben, Almádi-
ban egy kisiparoshoz szerzõdtem rádió-
mûszerész és villanyszerelõ inasnak két
évre. Ipariskolába nem kellett járnom,
mert érettségim volt. A két év tanulóidõ-
bõl csak 16 hónap lett, mert megkaptam a
sorkatonai behívómat. Sikeresen (né-
gyesre) levizsgáztam a tanult szakmákból
és egy hét múlva, 1955. november 10-én
már angyalbõrbe bújtam (Veszprémben
a Honi Légvédelem Hadosztály Törzs-
ben). Elõször távírászként szolgáltam,
majd 1956. május 5-én a szakmámnak
megfelelõen a hírmûhelybe vezényeltek.
Itt „mûködtem” leszerelésemig, 1957 no-
vemberéig.

– Ekkortól kezdõdhetett a nagybetûs mun-
kás élete?
– A leszerelés után egy héttel felvételt
nyertem Székesfehérvárott, késõbbi ne-
vén a Videotonba mûszerészként. A
gyárban ebben az idõben folyt a rádió-
gyártás, de foglalkoztak már a tévégyár-
tás gondolatával. 1958 novemberében si-
keresen zártam egy tévészerelésre felké-
szítõ tanfolyamot, mely alapján a tévé-
üzem végszereldéjébe kerültem. Ekkor
már gyártottuk a Videoton elsõ tévétípu-
sát, a „Munkácsy” televíziót. Az 1960-as
év végén átkerültem mûszaki (alkalma-
zotti) állományba és csoportvezetõi kine-
vezést kaptam a végszerelde mûszerész
részlegnél. 1963 tavaszán a „Kékes” TV
gyártószalagon az egyik mûszak mûveze-
tõje lettem. Ebben évben végeztem a
Híradásipari Technikumban.
– Esedékes volt már a családalapítás is.
– Igen, ez év, vagyis 1963. június 29-én há-
zasodtam. Feleségem, Szokó Magdolna
polgárdi születésû. Ekkor járt a Közgaz-
dasági Technikum harmadik osztályába.
Két gyermekünk született, az elsõ Tama-
ra, 1964. szeptemberben, a második,
Krisztina 1970. decemberben. Tamara
kétdiplomás mérnök. Jelenleg Kanadá-
ban él, számítógépes programfejlesztõ.
Krisztina kereskedelmi és közgazdasági
technikumi végzettséggel könyvelõ. Je-
lenleg az unokám gondozásával és neve-
lésével foglalkozik. Feleségem a techni-
kum elvégzése után a MÁV Utasellátó-

Unokaöcsémmel 2010-ben

Szánkózás
1940-ben, legelöl

ülök

Perkátán a család 1950-ben



2012. október PERKÁTAI HÍREK INTERJÚ 11

hoz került, két évig terv-statisztikus volt,
utána, a korengedményes nyugdíjazásá-
ig, ami 1993-ban következett be, munka-
ügyi elõadóként dolgozott. Tizenhat éve
ülnök Székesfehérvárott a Munkaügyi
Bíróságon. Egy 55 m2-es, kétszobás pa-
nellakásban élünk. Ha megérjük, 2013-
ban leszünk 50 éves házasok.
– Elmondásából észrevehetõ, nagyon sze-
rette a híradásipari technikát. Hogyan ala-
kult további pályafutása?
– A technika fejlõdött, és 1964-ben elkez-
dõdött a nyomtatott áramkörös készülé-
kek gyártása. A Kékes gyártószalag meg-
szûnt, én a gyár minõségellenõrzõ fõosz-
tályára kerültem csoportvezetõnek. Eb-
ben a munkakörben dolgoztam koren-
gedményes nyugdíjazásomig, ami 1990.
december 1-jén következett be.

– Hogyan fejlõdött ez a dinamikus elektro-
nikai ágazat ezekben az évtizedekben?
– A változás folyamatos és dinamikus, hi-
szen az elektroncsöves technológiától a
nyomtatott áramkörökön át eljutottunk
a mikrochipekig. A 70-es évektõl a tévé-
és rádiókészülékeket már külföldre is
szállítottuk. A csoportomban mûszerész,
technikus és egy villamos üzemmérnök is
dolgozott. A 70-es években nekem is fej-
lõdnöm kellett, és még két szakmát sze-
reztem.
– Milyen szakmákat tanult meg pályája so-
rán?
– A következõ szakmákat gyûjtöttem
össze: rádió-mûszerész, villanyszerelõ,
tévémûszerész, híradásipari technikus,
autóvillamossági szerelõ és mozigépész.
– Mely szakmai sikereire büszke leginkább?
– A 80-as évek elején pár munkatársam-
mal több újítást is adtunk be a tévégyár-
tással kapcsolatban, és ennek eredmé-
nyeként 1983-ban újítási bronzérmet
kaptunk és némi anyagi jutalmat is. A Vi-
deotonban több alkalommal kaptam „ki-
váló dolgozó” kitüntetést és megkaptam
a 35 éves törzsgárda érmet és jutalmat is.
– Nyugdíjasként nem kellett kiegészítõ
munkát vállalnia?
– Sajnos kellett… Annak ellenére, hogy a
33 évbõl 30 évet vezetõként dolgoztam,

nagyon kevés lett a nyugdíjam. A fizeté-
sem pótlásaként 1987-ben másodállás-
ban egy kisszövetkezetnek éjszakai ára-
mot kapcsoló órák javítását végeztem.
1992-ben kisvállalkozóként kezdtem dol-
gozni otthon. Az engedélyem háztartási
kisgépek, rádiók, lemezjátszók, magnó-
készülékek, elektromos játékok javításá-
ra és villanyszerelésre szólt. Ezt a tevé-
kenységemet 1996 végéig folytattam.
Azóta „csak” nyugdíjas vagyok.
– Milyen közéleti, társadalmi tevékeny-
ségekben volt aktív?
– A 80-as évek közepén már az is választ-
ható volt tanácstagnak, aki nem volt tagja
a „pártnak”, így lettem az egyik szomszé-
dom javaslatára a lakókörzetemben ta-
nácstag 1985-tõl 1990-ig Székesfehérvá-
rott, ahol 2000-ben alakult meg az Orszá-

gos Nyugdíjas Polgári Egyesület, ennek
alapításától tagja vagyok. Rendkívüli
események, karácsony, húsvét, kirándu-
lás alkalmával fényképeket és videofelvé-
teleket készítünk egy társammal, és abból
év végén filmet készítek és azt dvd-re
írom. 2002-tõl minden választás és szava-
zás alkalmával szavazatszámláló bizott-
sági tag vagyok a FIDESZ delegáltja-
ként.

– Mivel foglalkozik szívesen szabadidejé-
ben, hobbiként?

– Ha van szabadidõm, akkor olvasok,
rejtvényt fejtek és este a számítógép elõtt
ülve a levelezõtársaimtól kapott diafil-
meket – amelyek a világ minden tájáról
készültek – küldöm tovább több mint 50
levelezõtársamnak, kivéve, akitõl kap-
tam (köztük van perkátai is).

– Milyen gyakran látogat haza Perkátára?
– A Perkátáról való elköltözésem óta ke-
vés alkalommal tértem vissza. Az elsõ
1959-ben a 10 éves osztálytalálkozó volt.
Késõbb eseményhez nem kötött látoga-
tások voltak. Osztálytalálkozóra jöttünk
össze 2005, 2007 és utoljára 2009-ben.
Ugyanebben az évben meghívást kaptam
a Perkátáról elszármazottak találkozójá-
ra. Ezen és a 2010-es, valamint a 2011-es
találkozókon is részt vettem. Újra van
kapcsolatom Perkátával és a perkátai is-
merõsökkel!
– Milyenek a mostani benyomásai, haza-
látogatásai kapcsán Perkátáról, a perkátai-
akról, a település fejlõdésérõl?
– Perkátáról 1951-ben elkerültem. Ah-
hoz képest rengeteget fejlõdött a község.
Ezt elsõsorban az új, megnyitott utcák-
ban épült szép házak és a régi utcák útjai-
nak modernné válásában látom. Köves
vagy betonos utak vannak ott, ahol gyer-
mekkoromban csak földutak voltak. A
perkátaiak közül csak keveset ismertem
most, az elszármazottak találkozóján. De
a második találkozó után, úgy tûnt, mint-
ha egy „nagy család” lennénk.
– Mit csinálna esetleg másképp, ha újra
kezdhetné? Más irányokat venne-e fel?
– Elégedett vagyok az életutammal a
munkát illetõen. Kitûzött terveim, célja-
im nem voltak, mindig az aktuális fel-
adatra koncentráltam. A gyermekeim jó
tanulók voltak. Soha nem fogyasztottak
alkoholt és nem dohányoztak. Ezt tõ-
lünk, szülõktõl sem látták, mint ahogy a
feleségem és én a szüleinktõl sem.
– Mi minden okozott és okoz az Ön szá-
mára boldogságot?
– A legnagyobb boldogságom az idén
egyéves egyetlen unokám, Alexandra
Anna! Boldoggá tesz az is, hogy a Kana-
dában élõ gyermekem programfejlesztõ
munkáját elismerik és jutalmazzák. Vele
minden héten meghatározott napon és
idõben skype-on beszélünk.
– Milyen tanácsokat, útmutatást adna a
mai ifjaknak egy hasonlóan eredményes,
sikeres életpálya felépítéséhez?
– A mostani fiataloknak sajnos nemigen
tudok tanácsot adni. Az én fiatalságom
idején teljesen más körülmények voltak,
mint a jelenben. Talán annyit, hogy tanul-
janak, és ha mód van rá, több szakmát sa-
játítsanak el. A rokonszakmák elméleti
anyagai nem határolódnak el élesen egy-
mástól. Ezt gyakorlatból tudom. Óva-
kodjanak az egészséget tönkretevõ alko-
hol, cigaretta- és a kábítószer-fogyasztás-
tól. Nem szükséges vagánykodni és a má-
sikon túltenni ezekben a dolgokban.
Egy „utolsó áramköréig” mûszaki érdek-
lõdésû embert ismerhettünk meg, aki azon-
ban érzékenyen reagált a társadalmi prob-
lémákra is. Köszönöm Dukai Ferencnek –
aki a mai napig aktívan használja az elekt-
ronika vívmányait, így a számítógépet és
internetet is –, hogy közzétette élete törté-
netét! További aktív, egészségben megélt
nyugdíjas éveket kívánunk számára!

Csoportkép, általános iskola 8. osztály, 1949. Én a kép felsõ jobbszélen.

Osztálytalálkozó
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Mozaikok magyar múltunkból I.
„A történelem az élet tanítómestere”

Bevezetõ

Aki valamelyest követi a történettudomány publikált eredményeit, bizonyára tudja, hogy
több évtizedig nem mindenben azt tanították nekünk, ami a pontos valóság múltunkról.
Sok kisebb-nagyobb csúsztatás, elhallgatás, ideológiai „hozzáigazítás” – õszintén kimond-
va, hazugság – került be tankönyveinkbe, és bizony ez által gondolatainkba is. Ebben a ro-
vatban arra törekednek a szerzõk, hogy bemutassák a valóságot, a valószínûbb múltat, az
eltörölni szándékolt dicsõbb õsi múltat és közelmúltat. A 40 év feletti generációknak külö-
nösen furcsa és új lesz néhány olyan tény, amelyet másképp ültettek fejünkbe a 60-as,
70-es, 80-as években… Kérjük, olvassák nyitott szívvel és érdeklõdve, hiszen minden hivat-
kozott tény tudományos kutatás eredménye, mi csupán szerkesztve adjuk közzé!

Õstörténetünk átalakítása 1.
Egész finnugor õstörténetünket 1821-
ben találták ki.

Kutatóink megtalálták a bécsi kancellári-
ának azt a leiratát, amelyben fölkérik az
osztrák történészeket, hogy a rebellis ma-
gyaroknak egy olyan õstörténetet írja-
nak, amelyre nem büszkék. Ekkor talál-
ták ki azt a bohócságot (ma már annak
vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy
õseink valahol az Ob folyó alsó folyása
mentén, az Uráltól keletre együtt éltek a
finnekkel. Hál’ Istennek, a finnek 2003-
ban átírták tankönyveiket. Az új finn tör-
ténelemtankönyvek így kezdõdnek: „Ed-
dig az volt a nézet, hogy a magyarokkal
rokonok vagyunk. Mára kiderült: barát-
ság van, de genetika nincs.” Ennyi. Õszin-
ték. Fenti mondatok Kiszely Istvántól
származnak, s az alábbiakban is e jeles
magyarságkutató nagy közönségsikernek
örvendõ elõadásának szerkesztett, rövi-
dített változatát olvashatják. (Szomorú
aktualitást ad a tény, hogy idén augusz-
tusban Kiszely István professzor hirtelen
elhunyt.)

„Nagy alapkutatásom az volt, hogy a múl-
tat hozzuk össze a jelennel. A csontké-
mia, a csontpatológia alapján a csontból
meg kellett állapítani, hogy hány éves,
milyen betegsége volt, milyen vércso-
portba tartozott. Késõbb a nagy mito-
kondriális DNS-kutatást végeztük egy je-
lentõs nemzetközi kutatócsoporttal.
Amikor Kína nyitott a világ felé, 1967-
ben kaptam egy kínai útlevelet. Eljuthat-
tam oda, ahova európai ember nagyon
nehezen juthat el. Azt a feltárást folytat-
tam, amit Stein Aurélnak, 1915-ben
kényszerûségbõl abba kellett hagynia.
Azkanában találtam 1200 olyan embert,
amilyenek mi vagyunk, magyarok. Ha egy
biológustól azt kérdezik, hogy hol keresi
a magyarság eredetét, õseit, akkor vála-
sza egyértelmû: ott, ahol olyan emberek
éltek és ma is olyanok élnek, mint mi. Ott
kell keresni a magyarokat, ahonnan szár-
maznak. A magyarságeredetrõl szóló tör-
ténelmünk politika volt! Monarchikus
politika. A mai napig a magyarságnak a

Monarchia politikáját és a Monarchia
történelmét tanítják. Egy nyurga kortár-
sunkat idézem: „Hazudtunk éjjel, hazud-
tunk reggel és hazudtunk este”. Ennek az
embernek teljesen igaza van. Hazudtak
reggel, éjjel és este. A nappalt kifelejtet-
te. Ez a hazugság határozza meg a mo-
narchiabeli magyar történelmet is. A Mo-
narchia elmélete szerint õseink átkelnek
az Ural-hegységen, majd ott éltek gyûjtö-
getõ, halászó életmódot. Hogy mennyi
ideig, azt nem tudják. Onnan valamilyen
oknál fogva õseink lemennek Levedi
törzsterületére, ahol több száz évet kell
tartózkodnunk. Nekünk mindent az oro-
szoktól, a szlávoktól kellett megtanul-
nunk: a mezõgazdaságot, az állattartást,
a szõlõmûvelést. A hithû monarchikusok
négy-, öt-, hatszáz éves ott-tartózkodást
írnak. Akkor megjelennek délrõl a csú-
nya arabok, ugye, mert nekünk hátba
támadt népnek kellett lenni! (Hál’ Isten-
nek az arabok errõl semmit nem tudnak.)

Onnan bekényszerülnek a Kárpát-me-
dence elõterébe. Az osztrák történészek
nem tudták, hogy mennyi ideig voltak ott
a magyarok. Mi pontosan tudjuk: negy-
venöt évig. Jöttek a csúnya besenyõk, és
hátba támadták a magyarok õseit, akik
asszonyainkat, barmainkat hátrahagyva,
betódultak a Kárpát-medencébe, mert
más választásuk nem volt. Európában
egyedüli népként sokasodtunk harminc-
szorosára.

Kérem, ha a pudingnak a próbája az,
hogy megeszik, a magyar õstörténetnek a
próbája az, hogy ezerszáz év után har-
mincszorosára megsokasodva tudtunk
megmaradni. Meg tudtuk tartani nyel-
vünket, meg tudtuk tartani élettani tulaj-
donságainkat, szellemi, tárgyi kultúrán-
kat, táncvilágunkat, mesevilágunkat,
népmûvészetünket, hitvilágunkat. A
honfoglalás idején a mai Franciaország
területén hétmillió ember élt, és ma
Franciaországban csak ötvennyolc milli-
óan vannak. Kilencszeresére sem tudtak
sokasodni. Mi egy idegen világba érkez-
tünk. Egy más világból jövet meg tudtunk

harmincszorosára sokasodni. Ezt a cso-
dát egyetlen európai nép nem tudta meg-
tenni. Gondolják végig! Mi, amikor beér-
keztünk Európába, idegenek voltunk és –
fogadjuk már el – most is idegenek va-
gyunk. Minden európai nép indoeurópai:
a skandináv, a francia, az angol, az ibériai,
az itáliai, a görög, a szláv mind indoeuró-
pai. Mi egy másik világból jöttünk, és en-
nek a kultúrának minden részét meg tud-
tuk tartani. Nemrég egy etruszk temetõt
dolgoztunk fel Olaszországban, utána az
olasz kollégáimmal elmentünk egy piz-
zériába. Megkérdezi tõlem az olasz kollé-
gám, hogy tudom-e, mi a különbség az
olaszok és a magyarok között? Valami
közhelyet mondtam. Azt mondta: „Amit
ön itt lát, az semmi nem olasz. Mi átvet-
tünk mindent. Átvettük a föníciaiaktól, a
görögöktõl, az illírektõl, venétektõl. Itt
semmi nem itáliai. Itt ülünk az asztalnál.
Ott a milánói dóm. A gótikát Franciaor-
szágból vettük át. Az asztalon itt a terítõ.
Az elsõ szövést a kínaiak végezték el. Itt
van a paszta, a tészta, ami Itáliának a jel-
legzetessége. Az elsõ tésztát Telekur-
gesztánban négyezer éve találták fel. Ott,
ahol önök éltek. Mi van a pizzában? Van
tészta. Mi lepényt ettünk. Önök behozták
a kovászt. Van rajta paradicsom. Kö-
zép-Amerikából vettük át. Van rajta for-
maggio sajt. A szarvasmarhát, a juhot és a
kecskét ott háziasították, ahonnan önök
származnak. De mi mindent átvettünk,
magunkévá tettük és kifejlesztettük.
Önök egy sokkal magasabb kultúrából
érkeztek, mint amilyen Európa kultúrája,
és a történelem folyamán csak vesztettek,
csak koptak, csak adtak. Kérem, önök
többet adtak a világnak és Európának,
mint amennyit kaptak belõle, vagy
tõlük.” Olasz kollégám szavaira elgon-
dolkoztam. Jézus Mária! Hát ez az olasz
ismeri a magyar õstörténetet.
Ismeri azt a csodát, amit mi véghezvit-
tünk?”
A magyarságot a hunoktól a kunokig szá-
mítjuk. Errõl majd legközelebb.

Rovatvezetõ: a HUN
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A hagyományõrzõ lovasokról
Perkátán az utóbbi években egyre többen
lovagolnak, a helyi díjugratók és a fogat-
hajtók nagyszerû eredményekkel büsz-
kélkedhetnek, errõl mindig olvashatunk
itt a Perkátai Hírek hasábjain. A lovas
sport versenyzõi mellett van egy csapat,
akikre szintén büszkék lehetünk.

A falu rendezvényein – hagyományokhoz
híven – március 15-én, augusztus 20-án és
a szüreti felvonuláson nagy létszámban
találkozhattunk az idei évben is a hagyo-
mányõrzõ lovasokkal.

A csapat egyik tagját, Horváth Istvánt,
Pehát kérdezem a helyi lovas életrõl, ter-
vekrõl, a környezõ településekkel ápolt
kapcsolatukról.

B. A.: – Mikortól lovagoltok közösen?

H. I.: – 2010-ben éledt újjá Perkátán a lo-
vas élet ezen formája. Orbán Brigitta már
elõtte is „fertõzte” a gyerekeket és felnõt-
teket ezzel a csodálatos szabadidõs tevé-
kenységgel, majd Gecseg János kedvel-
tette meg velünk a lovas „hagyományõr-
zést”. 2010 óta minden évben megszer-
vezzük a szüreti felvonulást, mely évrõl
évre egyre nagyobb méreteket ölt.

B. A.: – A rendezvényeken való részvétel
mellett hogyan töltitek szabadidõtöket?

H. I.: – Túrákat szervezünk 15-20 lovas-
sal, legutóbb a hantosi horgásztóhoz
mentünk. Földutakon haladva csiga túrá-
ban (lassú menet) elõször Hantoson áll-
tunk meg, majd megérkeztünk a horgász-
tóhoz, ahol ebéddel vártak minket. A tó-
gazda lehetõséget biztosított a lovak für-
detésére, a jó hangulatú nap után mint-
egy 30 km-t lovagolva tértünk haza. A
falu környékén, a határban kisebb-na-
gyobb csapattal rendszeresen lovago-
lunk.

B. A.: – Mennyi idõt vesz igénybe a lovakkal
való foglalkozás?

H. I.: – A lovas ember családtagjának szá-
mítja a lovait, mindennapos tevékenység
a velük való törõdés. Itt nincs szabadnap,
mindig kell velük foglalkozni, felelõsség-
gel tartozunk az állatainkért.

B. A.: – Mik szerepelnek a jövõbeni tervei-
tek közt?

H. I.: – Célunk, hogy minél több ember-
rel, gyerekkel megismertessük a lovaglás
örömeit. Tudatosítani az emberekben,
hogy a lovak nem csak kellékek, hanem
társak, akik meghálálják a törõdést. Aki
ezt az életformát választja, annak tudni
kell, hogy a ló nem egy legó, amit belete-
szünk a dobozba, és két hét múlva elõve-
szünk!

Lovas park létesítését tervezzük a vízház
melletti területen, ahol majd közös prog-
ramokat szeretnénk megvalósítani, egy
közösségi teret létrehozni. A pálya mi-

elõbbi megvalósításához folyamatosan
keressük a támogatókat.
Lovas tabló készítését tervezzük, ahol a
perkátai lovasok, lovas gazdák képeit
gyûjtenénk össze.
A környezõ településeken élõ lovasokkal
a meglévõ jó kapcsolatot igyekszünk fo-
lyamatosan ápolni és bõvíteni. Most õsz-
szel Seregélyes, Seregélyes-Szõlõhegy,
Pusztaszabolcs, Hantos, Nagykarácsony,
Szabadegyháza, Baracs és Sárosd szüreti
felvonulásain vettünk részt.
Jövõre szeretnénk egy lovas fesztivált –
lovas bemutatók, programok, elõadások
és a nap zárásaként egy country bál –
szervezni és ezzel a helyi lovas életet to-
vább erõsíteni.
Aki csatlakozni szeretne a hagyományõr-
zõ lovasok csapatához, szeretettel várjuk
köreinkbe, nem bánja meg!

Bogó Anikó

Világbajnoki 3. hely
Szeptember 18–24. között,
Budaörsön rendezték meg a
Veterán Birkózó Világbaj-
nokságot, melynek perkátai
résztvevõje is volt. Tokodi Já-
nos, a Dunaferr SE birkózója,
C korcsoportban, 76 kg-ban,
nagyon jó birkózásokkal elju-
tott a bronzmérkõzésig, ahol
az amerikai Horton ellen 4:3
arányra vezetett, amikor az el-
lenfélsérülés miatt feladta a
küzdelmet, így a dobogó har-
madik fokára léphetett fel. Köszönjük Tokodi Janinak ezt a hatalmas
élményt, melyet átélhettünk a csarnokban. A magyar versenyzõknek
csak gratulálni lehet a küzdeni akarásukért, nagy segítség volt szá-
mukra a fantasztikus magyar közönség.

Orbán Brigitta



14 LOVAS HÍREK / HIRDETÉSEK PERKÁTAI HÍREK 2012. október

Lovas hírek
Szeptember hónapban megint
mind a három szakágban képvi-
seltük községünket. Fogathaj-
tóink szerepeltek a Nemzeti
Vágtán, majd az év legrango-
sabb versenyén, az országos baj-
nokságon mérettették meg ma-
gukat. A Nemzeti Vágta a Hõ-
sök terén megrendezett orszá-
gos lovas rendezvény, melynek
keretében került sor egy olyan
versenyre, melyen a régi római
kori versenyt idézték fel korhû
fogatokkal. Ilyen fogat segéd-
hajtója lehetett ifj. Horváth Ár-
pád. 2 hét múlva az országos
bajnokság következett. A há-
romnapos verseny nagy izgal-
makat hozott. A díjhajtás na-
gyon jól sikerült, majd a 2. nap
maratonja úgyszintén. Hatal-
mas küzdelmet láthattunk az
igen nehéz pályán, melyet még tetõzött a homokos talaj. A harmadik nap akadályhaj-
tása már kevésbé volt sikeres, sajnos a szerencse nem volt a Horváth team mellett. Az
egyéni összetett 11. hely mellett azért csapatban sikerült a dobogó 3. fokára lépnie a
perkátai párosnak. Díjugratásban Gubicza Anett és Rosta Renáta startoltak. Mind-
ketten sportszerûen vették az akadályokat, és vitték jó hírét a Perkáta SE-nek. Gyer-
mekversenyen Horváth Fanni indult, aki szintén sportszerûen, szépen teljesítette
élete második díjugrató pályáját.

Szeptember hónapban hagyományõrzõ lovasaink ellátogattak szomszédos települé-
sekre – Seregélyes, Pusztaszabolcs, Seregélyes-Szõlõhegy, Nagykarácsony –, ahol
részt vettek a szüreti felvonulásokon.

Szeptember 15. – Székesfehérvár: díjugrató-verseny

Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kategória (40 induló): 1 hibapont, 10.
hely.

Szeptember 15. – Dunaharaszti: díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Fanni, Aranyos kupa „110 cm-es” kategória (32 induló): 14 hibapont,
28. hely.

Szeptember 15. – Budapest, Hõsök tere, Nemzeti Vágta: fogathajtó-verseny,
elõdöntõ

Kalmár László–ifj. Horváth Árpád kisbéri félvér lovakkal, római kori biga futam: 2.
hely. Több elõdöntõ futam is volt. Az elért idõeredményükkel bejutottak a 4 fõs
döntõbe.

Szeptember 16. – Ráckeve: gyermekverseny

Horváth Fanni – Bokréta, díjugratás, kezdõ lovas „70 cm-es” kategória (22 induló):
hibátlan, 6.8 stíluspont, 7. hely.

Szeptember 16. – Budapest, Hõsök tere, Nemzeti Vágta: fogathajtó verseny, döntõ

Kalmár László–ifj. Horváth Árpád kisbéri félvér lovakkal, római kori biga futam: 2.
hely.

Szeptember 29. – Simonpuszta: díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es” kategória (26 induló): 4 hibapont, 18. hely.

Rosta Renáta – Fanni, C/2 „110 cm-es” kategória (31 induló): 8 hibapont, 23. hely.

Szeptember 28-29-30. – Hetényegyháza: B-kategóriás Fogathajtó Országos Baj-
nokság

Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád – Cápa II.-Kobra-Bongó, B kategóriás kettes-
fogathajtó döntõ (17 induló): díjhajtás 60.37 hibapont, 5. hely; maraton 56.5 hibapont,
6. hely; akadályhajtás 14. hely. A három nap összesített eredménye alapján 148.71 hi-
baponttal a 11. helyen végeztek. Csapatversenyben, a Felsõ-Dunántúl csapatával a 3.
helyet szerezték meg.

Orbán Brigitta

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!

06 (30) 232 5337

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfe-
leit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai
polgármesteri hivatalban tartja minden hét-
fõn 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 szer-
zõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot tele-
fonon nála rendeljék meg. Szombati és va-
sárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap
stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri
egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûsza-
ki megosztását, telekalakítást, tulajdonkö-
zösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a tulajdoni la-
pon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek
megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél
segítséget tudjon nyújtani.

Egy oldal: 20.000 Ft+áfa

Fél oldal: 10.000 Ft+áfa

Negyed oldal: 5.000 Ft+áfa

Egy hatod oldal: 3.500 Ft+áfa

Egy nyolcad oldal: 2.500 Ft+áfa

Gyászjelentések,
köszönetnyilvánítások, köszöntõk:

1.000 Ft+áfa/alkalom.
A társadalmi célú hirdetések
negyed oldalig díjmentesek.

Kedvezmények:
2-5 megjelenés: 15 %,
5-9 megjelenés: 25 %,

10 és felette: 40 %
Helyi hirdetõknek állandó

20 % kedvezmény.
Felár: színes hirdetés igénylése

esetén 20 %.
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GOLGOTA TEMETKEZÉSI KFT.

Ügyelet éjjel-nappal:
06-30-709-2231, 06-20-460-7151

Cím: Perkáta, Engels Frigyes út 2. Szabóné Judit (06-30-456-2659)

Teljes körû temetkezési szolgáltatás és ügyintézés

* temetkezési kellékek széles körû választéka (koporsós és urnás temetéshez)

* elhunyt-szállítás, hamvasztás (3 napon belül), sírásás, hantolás, kriptaépítés

* ravatalozás, temetés, anyakönyvezés (ingyenes)

* hétvégi és ünnepnapi temetés (felár nélkül!)

* koszorúrendelés helyben

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
20 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



16 HITÉLET PERKÁTAI HÍREK 2012. október

PERKÁTAI HÍREK — Lapalapító: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: szerkesztõbizottság
E-mail: ujperkataihirek@gmail.com, telefon: 06 (25) 522 320. Az anyagok leadási határideje a szerkesztõbizottság által meghirdetett ak-
tuális idõpont (lásd. mindig a lapban). Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., e-mail:
bogardesvideke@gmail.com Nyilvántartási szám: B/PHF/879/F/92 ISSN: 2062-6819

EGYHÁZ-HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Megkezdõdött a Hit éve. Egyházmegyénkben ok-
tóber 10-én – Prohászka Ottokár születésének
154. évfordulóján – nyitotta meg Székesfehérvá-
ron a Jó Pásztor templomban (Prohászka emlék-
templomban) Antal püspök atyánk e fontos évet.
Prohászka Ottokár püspököt joggal nevezhetjük a
„hit emberének”, aki töretlen hitével, az egyház
iránti szeretetével irányt ad nekünk a kegyelmi
esztendõben is.
A Hit évének célja egyrészt önmagunk jobb elmé-
lyedése hitünk lényegében, másrészt a katolikus
hit szélesebb körû és mélyebb megismertetése
mindenkivel.
A Hit éve az általános válság korszakába illeszke-
dik bele, amely a hitet sem kíméli meg. A hit vál-
ságának drámai kifejezõdése egy antropológiai
válságnak, amelyben az ember magára maradt,
cél nélkül él a világban. Kortársaink közül sokan
nem érzékelik Isten hiányát. A Hit éve olyan segí-
tõ útvonal, amelyet a keresztény közösség kínál
fel mindazoknak, akik ismét szeretnének találkoz-
ni Istennel.
A plébániahivatal telefonos elérhetõsége:
30/861-2621. Személyesen általában a hétköz-
nap délelõtti órák a hivatalos fogadási idõpontok,
melyektõl eltérni telefonos egyeztetéssel lehet.
Kis hittanosaink Hajni nénivel készülnek a tavaszi
elsõáldozásra, a nagyobbak Zsolti bácsival ké-
szülnek a bérmálásra. Aki még szeretne bekap-
csolódni a felkészülésekbe, azok sürgõsen ve-
gyék fel a kapcsolatot az érintett hitoktatóval!
Szeptember 30-án szentírás vasárnapját ünne-
peltük, amikor is különös figyelemmel fordultunk
szent könyvünkhöz, a Bibliához.
Hálás köszönetünk mindazoknak, akik már befi-
zették idei önkéntes egyházi hozzájárulásukat. A
dolgozó felnõttnek 3500 Ft/év, nem aktív fel-
nõttnek (nyugdíjas, munkanélküli) 2500 Ft/év.
Nagyobb összegekkel is támogató egyházközsé-
günk, mely adományokat hálásan fogadunk. A
befizetést segítõ sárga csekkek kérhetõek a plé-
bánián vagy bármely egyházközségi munkatárs-
tól. A befizetések a templom és a plébániahivatal
fenntartását segítik.

Október második hétvégéjén Perkátán is megtar-
tottuk a „72 óra kompromisszum nélkül” nemzet-
közi önkéntes ifjúsági akcióprogramot, melynek
célja az önkéntes segítség saját környezetünk-
ben, önzetlenül jót tenni a rászoruló embertársa-
inkkal, szebbé tenni környezetünket értelmes
munkavégzésekkel. Az összegyûlt közel 30 fiatal
és felnõtt a temetõben az egyházi sírokat tisztítot-
ta meg, valamint a templomban és a plébánia-
kertben végzett hasznos munkálatokat. Köszönet
minden résztvevõnek és szervezõnek! (Képein-
ken a szorgos csapat látható.)
Október 21-e missziós vasárnap. Ilyenkor azokért
imádkozunk különösen, akik most ismertetik meg
a világgal Jézus örömhírét, azaz a világ olyan tája-
in vállalnak egyházi szolgálatot, ahová eddig még
nem jutott el hitünk tanítása.
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön, reggel 8
órakor lesz szentmise, melyet nemzetünkért, ha-
zánkért és meghalt hõseinkért ajánlunk fel.
Az október végi óravisszaállítástól kezdve az esti
szentmisék kezdési idõpontja 17 óra.
November 1. Mindenszentek ünnepe lesz. A
templomban 17 órakor lesz a szentmise.
November 2-án reggel 8 órakor a templomban
lesz a halottak napi szentmise egyházközségünk
elhunyt lelkipásztoraiért, szerzeteseiért, tanítói-
ért, minden meghalt testvérünk lelki üdvéért a te-
metõkápolnában 15 órakor kezdõdik. A plébá-
nos atya felkérésre szívesen végez sírkövek meg-
áldását a szentmise után.

November 5-én Szent Imre herceg ünnepe lesz.
November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ün-
nepe lesz. November 25-én Krisztus király ünne-
pe, az egyházi év utolsó vasárnapja lesz.
Október a Szûzanya hónapja. Szentmiséinken li-
tániákkal, imádságokkal is tisztelgünk Rózsafüzér
Királynõje elõtt.
A rózsafüzér imádkozása során az Üdvözlégy Má-
ria imádságot sokszor elmondjuk. Nem azért,
mert nem tudunk újat mondani, hanem azért,
mert akit szeretünk, azt sokszor szólítjuk. Aki min-
dig segít, azt bármikor tudjuk szólítani. Szûz Mária
és a szentek ide tartoznak. Mi, akik még ehhez a
téridõ világhoz vagyunk kötve, nem tudunk min-
dig segíteni, akármennyire is akarnánk. Kötnek
bennünket az anyagvilág korlátjai és megfognak
bûneink, gyengeségeink.
Aki viszont õszintén törekszik az életszentségre,
annak egyre több helyen érezhetõ a hatása.
Olyan, mintha ott volna, no nem fizikailag, hanem
lelkileg. Máriát mindig hívhatjuk, mert mindig kell
a segítsége. Ma nagy baja a világunknak, hogy
nem kellenek az emberek, fölöslegesek. S akik er-
rõl tehetnek, azoknak súlyos a felelõsségük. Mi-
nél önzõbbek vagyunk, annál több ember lesz szá-
munkra fölösleges, sõt kifejezetten úgy fogjuk
érezni, hogy akadályozzák elõrehaladásunkat. Jé-
zusnak és az õt követõ embereknek, élükön Szûz
Máriával, mindenki kell. Csak Jézus által leszünk
fontosak a világnak

Fohász a Szûzanyához

Rózsafüzér Királynéja,
imánk segítséged hívja, –
sajgó lelkünk gyógyítója
Légy szívünknek szószólója!

Szent Fiadnál közbenjárónk,
Jó Atyánknál békebírónk!
Esd ki nekünk szelídséggel,
Alázatos lelkiséggel!

Szentolvasó minden szeme
reményünknek igazgyöngye!
Te megértõ drága Anyánk,
Hû palástod borítsad ránk!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs


