XX. ÉVFOLYAM, 2010. 9. SZÁM — SZEPTEMBER

Vége a nyárnak, kezdõdik az õsz és Perkáta ismét sok látnivalót kínált
szeptember elsõ napjaira. Két sikeres rendezvényrõl is beszámolunk. A
langyos idõjárás és a színes programok sokakat csábított a programokra. A hagyományos Kisboldogasszony napi búcsú és a hagyományteremtõ Technikatörténeti kiállítás is igencsak jól sikerült.
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Beszámoló a 2010. augusztus 13-i
képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2010. augusztus 13-i képviselõ-testületi ülésén 10 képviselõ (Somogyi
Balázs polgármester, Tóth Ferenc alpolgármester, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László, Bogó Ferenc László, Bogóné Plasek Krisztina, Ujfalusi Pál, Pavlicsek Nándor, Mosonyi György, Szilasy László képviselõ-testületi tagok) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjává Virág Györgynét, Siba Árpádnét
és Sági Józsefnét, póttagjává Hegedüs Gabriellát és Toldi Hajnal Rózát, a perkátai 002. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjává Mazán Esztert választotta.

Beszámoló a 2010. augusztus 23-i
képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 2010. augusztus 23-ai
képviselõ-testületi ülésén 11 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc, Rajcsányi László, Horváth Judit,
Bogóné Plasek Krisztina, Mosonyi
György, Lehóczki Ádám, Bogó Ferenc
László, Pavlicsek Nándor, Ujfalusi Pál,
Szilasy László képviselõ-testületi tagok)
volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül
egyetértett a Tanulói laptop, informatikai eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal második napirendi pontként való
felvételével.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint:

NAPIREND
* Egyszerû közzétételes közbeszerzési eljárás kiírása Perkátai Életút Projekt építési kivitelezési munkálatainak kiírásával
kapcsolatos döntéshozatal
* Tanulói laptop, informatikai eszközök
beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal
* Perkáta sportpályafejlesztés
* Egyebek
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül megállapította, hogy a Perkáta Nagyközség
területén településközpontú sétány, díszkút létesítése, illetve köztéri játszótér és
parkok felújítása tárgyában lefolytatott
egyszerû közbeszerzési eljárás során benyújtott négy árajánlat, a Laurus-Duo
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Pannon Park Forest Kft., a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztõ Kft. és a Timpanon P+P Kft. ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetõleg az ajánlat-

tételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és az ajánlattevõkkel szemben
kizáró ok nem áll fenn. A képviselõ-testület a közbeszerzési eljárást érvényesnek
és eredményesnek nyilvánította.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Perkáta Nagyközség területén településközpontú sétány, díszkút létesítése, illetve köztéri játszótér és parkok felújítása
tárgyában, a kivitelezõ kiválasztása érdekében lefolytatott egyszerû közbeszerzési eljárás nyertesének a Laurus-Duo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hirdette
ki. A képviselõ-testület elfogadta a Laurus-Duo Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. 25 900 000 Ft+áfa összegû árajánlatát, a vállalt jótállás 72 hónapos idõtartamát és a határidõ elõtti elõteljesítés 32
napos mértékét.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül megállapította, hogy a „Tanulói laptop, informatikai eszközök beszerzése” tárgyában
lefolytatott közbeszerzési eljárás során
az Albacomp RI Rendszerintegrációs
Kft. által benyújtott árajánlat megfelel az
ajánlattételi felhívásban, illetõleg az
ajánlattételi dokumentációban, valamint
a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és az ajánlattevõvel szemben kizáró ok nem áll fenn. Ak-testület a
közbeszerzési eljárást érvényesnek nyilvánította.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
„Tanulói laptop, informatikai eszközök
beszerzése” tárgyában a szállító kiválasztása érdekében lefolytatott közbeszerzési
eljárást eredménytelennek nyilvánította,
mivel az ajánlattevõ 17 356 000 Ft+áfa
összegû árajánlata 1 240 000 Ft-tal meghaladja az Önkormányzat költségvetési
rendeletében a pályázati kiírásban szereplõ eszközök beszerzésére biztosított

20 455 000 Ft összegû bruttó elõirányzat
mértékét, így a tervezett gazdasági esemény finanszírozására nincs meg a megfelelõ fedezet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
„Tanulói laptop, informatikai eszközök
beszerzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását követõen ugyanezen tárgyban
új, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításáról döntött.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 4
nem szavazattal és tartózkodás nélkül a
Perkáta sportpálya egyszeri felújítására,
anyagbeszerzésére (150 m3 folyami homok) és a gépbeszerzésére (fûnyíró traktor, szóró kocsi, gyepszellõztetõ, locsoló
kocsi tömlõvel, nyomásfokozó szivattyú)
biztosítja a 3 498 400 Ft+áfa összegû forrást, a FÜK célfeladatok céltartalék kiadási elõirányzata terhére.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
1473/2 hrsz-ú, 1000 m2 nagyságú építési
telket visszavásárolja Orgoványi Viktor
(szül.: Budapest 1975. 04. 25., anyja:
Pásztor Gizella) és Orgoványi Blanka
(szül.: Adamsky Blanka Budapest, 1981.
03. 13., anyja: Gallai Márta) 2431 Perkáta, Tanácsház u. 3. szám alatti lakosoktól bruttó 400 000 Ft összegért, melyet a
feladattal nem terhelt tartalék terhére
biztosít.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képezõ 2 hrsz-ú, 109 m2 nagyságú közterület
forgalomképessé nyilvánításához, majd
azt követõen Molnárné Vadász Ildikó
(szül.: Dunaújváros, 1974. 08. 02., anyja:
Szekeres Anna) 2431 Perkáta, György
Gy. u. 60. szám alatti lakos számára történõ értékesítéséhez.
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Választási
segédlet
Az alábbi pár sorral igyekszünk segíteni azoknak, akiknek nem egyértelmû
az új választási rendszer.

VÁLASZTÁS
Lapunk hasábjain bemutatjuk az októberi helyhatósági választások
polgármester és képviselõjelöltjeit ABC sorrendben.
A jelölteknek kiküldött levélben képviselõjelölteknek 2000,
polgármesterjelölteknek 3000 karakternyi lehetõséget ajánlottunk.

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ELNÖKE

Szép napot Perkáta!

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕK ÉS
POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT

Laki Ferencnek hívnak, 51 éves vagyok, vállalkozó. Értelmiségi családból származom. Édesanyám 50 évig tanított
Nagyvenyimen, édesapám tûzoltóparancsnok volt Dunaújvárosban. Családommal 5 éve élünk Perkátán, megszoktunk, megszerettünk itt, azóta kísérem figyelemmel a falu
életét. Makacs, kitartó, szókimondó ember vagyok. Elsõsorban nem a politika érdekel, inkább az itt élõk sorsa. Polgármesternek kell lennem, hogy segíteni tudjak a falunak és lakóinak. Bízom magamban és az élettapasztalatomban. Kérem szíves támogatásukat.

2010. OKTÓBER 3-RA
(VASÁRNAPRA)
TÛZTE KI.
A szavazás reggel 6.00-tól 19.00-ig
tart.
A 2010 évi L. törvény változásokat eszközölt a választási rendszerben.
Perkátára az alábbi jellemzõk vonatkoznak: A 10 000 vagy ennél kevesebb
lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselõk száma (1000-5000 lakosig – ez év január
1-jei adat alapján) 6 fõ.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2010. június
16-ig tartózkodási helyet létesített,
igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást ajánlott levélben
2010. szeptember 28-ig, személyesen
vagy meghatalmazott útján 2010.
október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a
lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Az egyéni listán képviselõk azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható
képviselõk száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlõség esetén sorsolással fogják
megállapítani, hogy az egyenlõ számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik
szerez mandátumot.
Ezzel egy idõben kialakul a megyei
közgyûlés összetétele is.
A megyei listák a leadott szavazatok
arányában, egy meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz. (a számítási módot most itt nem
részletezzük)
A választási eredményeket az októberi számunkban részletesen ismertetjük, elõtte pedig olvasható lesz a
www.perkata.hu oldalon is.
Szombat Mihály

Forrás: Magyar Közlöny,
www.valasztas.hu
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Somogyi Balázs
(PÖPE-FIDESZ-KDNP)
polgármesterjelölt
2006-ban, majd 2007-ben a perkátai polgárok szavazatukkal megtisztelve polgármesterré választottak, és Perkátát egy új irányba állították. Fiatal korom ellenére bíztak bennem, illetve a velem közösen induló képviselõjelöltekben. A nagy horderejû
döntéseink mindegyikérõl kiderült, hogy életképes
és a falu javát szolgáló változtatások voltak. A pályázatírás, a faluüzemeltetés munkacsoporttá szervezése és a kötvénykibocsátás teremtette meg az alapját az elmúlt évek eredményeinek, de ez kevés lett volna, ha nem
dolgoznak sokan az eredmények eléréséért, a projektek megvalósításáért. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik ezért dolgoztak, a hivatal munkatársainak, pedagógusoknak, gazdaságisoknak, egészségügyi dolgozóknak és civileknek.
5 km új út és járdák építése, 2 utca felújítása, az orvosi rendelõ és fogorvosi rendelõ
felújítása, az Egészségügyi Szûrõvizsgálati Hét, a hamarosan kezdõdõ szociális központ felújítása mind a lakosság jobb ellátását szolgálja. Az iskolai felújítások, a
nyílászárócsere, az óvodai fûtéskorszerûsítés és az új óvoda akadálymentesítése, a pedagógusok képzése, a folyamatban levõ pályázatok és eszközbeszerzések (160 tanulói
laptop, digitális táblák) mind a magasabb színvonalú oktatást tudják Perkátán elõsegíteni. A parkok, ligetek építésével szebbé tettük a falut, hamarosan elkezdõdik a sétány építése. Újra bevezettük a perkátai felsõoktatási hallgatók támogatását, a Bursa
Hungaricát. Létrehoztuk a közterületek gondozására a faluüzemeltetési csoportot.
Maximalizáltuk a szociális és oktatási társulásokon keresztül lehívható állami támogatásokat. Rendõrségi irodát hoztunk létre, hogy a közbiztonság erõsödjön, most már
3 rendõr szolgál Perkátán. Támogattuk a civil szervezeteket, pezsdítve a közösségi
életet, hogy rendezvényeket tudjanak szervezni. A gazdasági válság idején, munkahelyeket hoztunk létre, még a tsz-bõl elbocsátottakból is vettünk fel. Csökkentettük az
iparûzési adó mértékét a perkátai vállalkozások támogatására. A PÖPÉ-s képviselõjelöltek 2002 óta nem vették fel tiszteletdíjukat, hogy könnyítsék a falu helyzetét, majd
õk a 2007-es gyõzelem után eltörölték a tiszteletdíjat.
Megkezdett út elején vagyunk, tovább kell dolgoznunk, számtalan feladatunk van: a
vízelvezetõ rendszer teljes felújítása, az útépítések folytatása, a Kastély és kertje teljes
felújítása és hasznosítása, önkormányzati bérlakásprogram, a tömegközlekedés javítása, bölcsõde létrehozása egyben az óvoda bõvítése, a kulturális lehetõségek bõvítése, munkahelyteremtõ beruházások és ipari terület létrehozása. Ezeken a területeken
kell elõrelépnünk, mindegyikkel foglalkoztunk, némelyikben pályázatot is adtunk be,
de tovább kell dolgoznunk megvalósításukért. Többségük az állami szerepvállaláson
is múlik, kapcsolatainkat a falu érdekében kell hasznosítanunk. Ha munkával elért
megoldásokat szeretnének, ha a megkezdett út folytatását szeretnék, akkor kérem a
választáson támogassák a velem közösen PÖPE vagy PÖPE-FIDESZ-KDNP színekben induló jelölteket!
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KÉPVISELÕJELÖLTEK
Bógó Ferenc (PÖPE-FIDESZ-KDNP) képviselõjelölt
51 éves perkátai születésû lakos vagyok, két felnõtt gyermek édesapja és 3 éve boldog nagypapaként élek falunkban. Családi vállalkozásban egy élelmiszerüzletet mûködtetünk, immár 20 éve. Legmagasabb iskolai végzettségem építõipari szakközépiskola.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatásával lehetõvé tette számomra, hogy
ismét képviselõjelölt lehessek. Nagyon jól esik bizalmuk. Idén is, mint 3 évvel ezelõtt a
PÖPE-FIDESZ-KDNP jelöltjeként indulok. Az elmúlt idõszakban képviselõi feladataimat
a testületi munka mellett a szociális és egészségügyi, valamint az ügyrendi bizottságban
végeztem.
Véleményem szeriont falunkban elindult egyfajta dinamikus fejlõdés, amit munkámmal a
jövõben is segíteni szeretnék. Célom továbbra is a tisztességes munkavégzés, õszinteség és
nyitottság mindenre, ami településünk fejlõdését elõbbre viszi.
Kérem, jöjjenek el szavazni és döntsenek belátásuk szerint!

Kovács Ferenc (PÖPE-FIDESZ-KDNP) képviselõjelölt
Vállalkozó vagyok, a perkátai Damjanich utcában élek családommal. 2007 óta tagja vagyok
a pénzügyi bizottságnak. Megismerkedhettem a falu közintézményeinek állapotával, és saját szakterületemen számos projektet készítettem elõ, az óvoda fûtéskorszerûsítésétõl a
kastély kazáncseréjéig, sõt több perkátai pályázat elõkészítésben is szerepet vállaltam. Szintén a bizottság tagjaként megismerhettem az önkormányzat és intézményei mûködését.
Örömmel vállaltam a választáson az újraindulást, mert úgy érzem, hogy folytatni kell a megkezdett folyamatokat, az elkezdett munkát. Látom és vallom, ahogy mindenki Perkátán,
hogy sok minden valósult meg az elmúlt években, megmozdult valami. Emellett tudom,
hogy számos ötlet van, amit a faluért meg kell valósítani. Számos megkezdett projekt van,
amit véghez kell vinni. Ehhez kérem a támogatásukat. Kérem, hogy szavazatukkal segítsenek és mellettem Somogyi Balázst és a velünk induló képviselõjelölteket is.

Rajcsányi László József (PÖPE-FIDESZ-KDNP) képviselõjelölt
63 éves, perkátai születésû nyugdíjas vagyok.
A Polgári Összefogás Perkátáért Egyesületben több mint tíz éve, Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testületében három éve dolgozok azért, hogy községünk az itt
élõ polgárok számára otthonosabbá váljon. Továbbra is meggyõzõdésem, hogy az vállaljon
képviselõséget, aki Perkátát otthonának tekinti, ezért bármit kész megtenni, s mindezt józanul, a mai politikai lehetõségek keretein belül teszi, s alázattal, szeretettel, emberként szolgálja a közjót. Undorító, ostoba cirkusz, amit manapság egyes emberek követnek el. Gyerekes tettekben élik ki feltûnési viszketegségüket, ahelyett, hogy értelmes és építõ munkát végeznének a közösség érdekében. Kérem, hogy mellettem támogassák a velem közösen
induló Somogyi Balázs polgármesterjelöltet és képviselõjelölteket.
Köszönet az ajánlásokért, köszönet a bizalomért.

Szilasy László (PÖPE-FIDESZ-KDNP) képviselõjelölt
25 éve élek Perkátán és tanítok a helyi általános iskolában, jelenleg a Perkáta-Nagykarácsony ÁMK intézményvezetõjeként, egyben az iskola igazgatójaként dolgozom. Elsõdleges
célom, hogy a perkátai szülõk fontosnak tartsák, hogy Perkátán járassák óvodába és általános iskolába a gyermekeiket. Településvezetõkként és pedagógusokként mindent el kell
követnünk szakmailag és infrastrukturális szinten, hogy a perkátai gyermekek minél magasabb színvonalú oktatási-nevelési programot kapjanak. Képviselõként és pedagógusként is
azon dolgoztam és szeretnék dolgozni, hogy ezt elérjük. Az elmúlt idõkben számos pályázattal és az oktatási társulással tudtunk kiegészítõ forrásokat hozni az intézménybe. Az elmúlt két évben közel 100 millió forintos pályázati eredménnyel több területen tudtunk fejleszteni, az eszközfejlesztésen keresztül, a kompetencia pályázaton és a pedagógusok képzésen túl az akadálymentesítésig, és közel 90 millió forintnyi pályázati támogatásunk van
elbírálás alatt. 2009-ben hoztuk létre a kistérségben is egyedálló módon oktatási társulásunkat Nagykarácsonnyal, amelynek Perkáta a székhelye.
2006-2007 között, majd újra 2008-tól voltam képviselõ. 2008-ig az oktatási, kulturális és
sportbizottság tagjaként tevékenykedtem, jelenleg a szociális és egészségügyi bizottság elnöke vagyok. Kérem, hogy támogassák
további munkánkat szavazatukkal, amelyet magam mellett képviselõjelölt társaimmal és Somogyi Balázzsal szeretnénk folytatni.
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KÉPVISELÕJELÖLTEK
Szõke Imre – Jobbik
50 éves vállalkozó vagyok. Családommal 14 éve élek a faluban, megismertem a falu
életét, és politikai sokszínûségét, valamint az itt lakó embereket. Sok falusit nevezhetek barátomnak, jó ismerõsömnek.
Büszke vagyok rá, hogy a falu befogadott engem és családomat. Édesanyám is itt él.
Szeretnék tenni a faluért. Ahhoz, hogy tenni tudjak, be kell kerülnöm a testületbe.
Ezen törekvést a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM képviselõjelöltjeként, a ti illetve az Önök támogatásával szeretném elérni.
Kérek mindenkit, támogasson ezen törekvésemben. Köszönöm.

Dr. Tóth Ferenc (PÖPE) képviselõjelölt
26 éve élek gyógyszerészként Perkátán, feleségem tanítónõ. Az utóbbi nyolc évben
Önök három alkalommal választottak meg képviselõnek. Mindez szeretetet és a szakértelem egyfajta elismerését jelenti számomra. Természetes, hogy ezért nagyon hálás
vagyok, ami további szolgálatra sarkall.
Az elmúlt három évben sok méltatlan támadás, csúsztatásos rágalom ért, amit közszereplõhöz méltó higgadtsággal viseltem. Úgy vélem, ha annyira rosszul tettük volna dolgunkat, akkor rengeteg képviselõjelölt indult volna ellenünk. Mivel nem ez történt, a
megkezdett munka pozitív visszaigazolását látom benne. De ezen felül az Önök bölcs
döntését is kérem. Hitelt adhatnak a vádaknak és akkor másra voksolnak, vagy elfogadják eddigi tevékenységemet és támogatnak.
Ígérni csak azt tudom, amit eddig is tettem. Alpolgármesterként – amely tisztségre négy év alatt képviselõ társaim kétszer is megválasztottak – tiszteletdíjamról lemondva, több millió forinttal gazdagítottam a falut. Továbbra is vallom, hogy közfeladatot ingyen és alázattal kell vállalni. Ahogy eddig is, igyekszem legjobb tudásom szerint, minden tapasztalatom felhasználásával, tisztességgel és becsülettel segíteni az önkormányzati munka minden területét.
Bár nem titok, hogy polgári, keresztény, konzervatív értékrendem alapján jelenleg a kormányzó pártszövetség híve és támogatója
vagyok, de csak a PÖPE támogatását kértem. Amennyiben megtisztelnek szavazatukkal, kérem Somogyi Balázst és csapatának
többi tagját is támogassák.

Ujfalusi Pál (PÖPE) képviselõjelölt
46 éves perkátai születésû vállalkozó vagyok. 3 gyermekem és 2 unokám van. Idén 20
éves a faipari vállalkozásom.
2007 óta vagyok képviselõ, tagja vagyok pénzügyi, valamint a területfejlesztési albizottságnak. Néhány siker, amire büszke vagyok: több perkátai utca pormentesítését sikerült végrehajtani, létrehoztuk az „újszülöttek ligetét”, felújítottuk a selymespusztai
haranglábat, ahol évrõl-évre nagy sikerû folklór mûsort tartunk.
Úgy gondolom, Perkáta rálépett egy jó, a fejlõdést jelentõ útra, ahol munkával és hozzáértéssel további sikereket tudunk elérni.
Képviselõi munkámmal a jövõben is a közjót szeretném szolgálni. Újbóli megválasztásom esetén továbbra is kezdeményezni fogom többek között az utak pormentesítését,
szilárd burkolat létrehozását. Kiemelten fontosnak tartom az uniós források maximális kihasználását községünk fejlõdéséhez.
Kérem, jöjjenek el szavazni, és tiszteljenek meg ismét bizalmukkal!
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Közös
dolgaink
A 2006-os választások óta eltelt 4 év. Közben az élet persze nem
állt meg, ugyanúgy éltük mindennapjainkat a mi kedves kis falunkban, Perkátán. Lakók jöttek-mentek, gyerekek születtek és
szeretteink haltak meg, házak épültek és koptak el, bizonyos
életszakaszok követték egymást. Néha jobb kedvûek voltunk,
boldogabbak, néha pedig meggyötört bennünket a sors. De élni
lehet Perkátán. Lehetett sok-sok évvel ezelõtt is, és lehet még
sok-sok év múlva is. Hogy élhetõbb-e az élet most 2010-ben,
mint néhány évvel ezelõtt, azt mindenki maga érzi a saját bõrén.
A különbözõ vélemények és lehetõségek értékelése adja az élet
sokszínûségét.
Viszont most egy választási ciklus végéhez értünk. Eljött az ideje, hogy az elmúlt idõszakról számot adjunk, értékeljünk.
Amikor önkormányzati képviselõnek jelentkeztünk, tele vágyakkal és tervekkel, a legfõbb célunk az volt, hogy a perkátai
embereknek olyan lakóhelye legyen, ahol mindenki megtalálja
a maga igényei és lehetõségei szerinti boldogulást. Közben nem
elfeledve a helyi szokásokat, értékeket, haladni a modernizációval, de mindig megtartani a pénzügyi stabilitást. Az emberek
nagyon különbözõek és nehéz feladat megfelelni mindenkinek.
Perkáta település a Mezõföld egyik nagyközsége, és úgy érezzük, hogy ennek a jellegének meg is felel. Bizony néha sáros és
poros, néha gazos, néha pletykás, utazni kell a munkahelyekre
annak, akit a helyi mezõgazdaság nem tud foglalkoztatni, nincs
minden héten koncert és színház, és nincs pláza és nincs kórház.
Ha lenne, akkor az már nem Perkáta lenne. Természetesen
igyekeztünk azon dolgozni több ciklus alatt, hogy minél több
közmû szolgálja a falu lakóinak kényelmét, minél több szolgáltatás legyen helyben elérhetõ. Sajnos a 2006-os választási kampányban nagyon rossz kritikákat kapott Perkáta. A fõ vádpont
az volt, hogy mennyire elmaradott a környezõ településekhez
képest. Érdekes, hogy napjainkban ugyanezt olvashatjuk a környékbeli települések kampány-írásaiban is. Adony városának
vezetõit most éppen a kötvénykibocsátás miatt támadják a
jobboldali jelöltek. Ugyanaz a cselekedet egyik helyen bûn, 10
kilométerrel errébb pedig egekig magasztalt dicsõség? Nem
értjük a helyzetet. Negatív kritikát kapott akkor minden, az oktatás, a kultúra, a szociális szféra és még sorolhatnánk tovább.
Pedig az általános iskolát helyben elvégzõ diákjaink is megállják a helyüket a továbbtanulásban, és mennyivel többet nyújt
egy családias kis iskola, mint egy nagy városi iskola. Kevés
település büszkélkedhet olyan jól felszerelt könyvtárral, közösségi színterekkel, színház-teremmel, iskolaudvarral, mint Perkáta. Természetesen voltak hiányosságok, és vannak is.
Szóval 2006-ban és 2007-ben is a változásra szavaztak Perkáta
választó polgárai. Nagyon sok szavazatot kaptunk mi is Önöktõl, ami azt jelezte számunkra, hogy az általunk képviselt értékrend is fontos Perkáta számára. Igyekeztünk a testület munkájába bekapcsolódva együttmûködni. Sok esetben nem tudtunk
meggyõzõen érvelni, hogy a többségi szavazás a mi véleményünket tükrözze. Ezekrõl az eseményekrõl Önök is tudnak, hiszen a Krónikákban – melyet a saját pénzünkbõl adtunk ki –
igyekeztünk mindig részletesen beszámolni a mi álláspontunkról is. Ehhez nagyon sok támogatást kaptunk a mögöttünk álló
egyesülettõl. Az elmondható, hogy egy-egy publikáció után voltak eredményeink. A legutóbbi újságunkat követõen az önkormányzat megalkotta éves közbeszerzési tervét, közbeszerzési
szabályzatot fogadott el, a Perkátai Hírek új szerkesztõ bizottságát legalább utólag megválasztották. A képviselõ úr, aki
összeférhetetlenül volt a sportegyesület elnöke: ideiglenesen
szünetelteti elnöki tisztségét a választásokig, bár a bíróság hivatalos nyilvántartásában még az Õ neve szerepel. Az ÁMK alap
dokumentumai korrigálásra kerültek, és még sorolhatnánk…

Sajnos Perkáta hivatalos honlapja máig sem üzemel, és eddig
hiába került be javaslatunkra a költségvetésbe a helyi televízió
kiépítése, a végrehajtás még várat magára. Utóbbi idõben többször hallhattuk, hogy nem tiszteltük eléggé Gyõry Terézia grófnõ emlékét, 60 évig szóba sem került. Valóban nem volt külön
faluünnep, de a levéltári dokumentumok alapján emlékét
rögzíti a Perkáta története címû könyv, valamint 2003-ban emléktáblát helyezett el tiszteletére az önkormányzat, az óvoda
125 éves évfordulója alkalmából. Elõdeink tisztelete mindannyiunk számára fontos. Az igaz, hogy túlzásokba nem estünk.
Testvértelepülési kapcsolataink hosszú évek óta mûködnek, lehetõséget adva sok perkátainak az utazásra, új barátságok kialakítására. Korábban is, és jelenleg is az önkormányzat és a civilek összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy a kapcsolat
mûködjön. Mindegy, hogy milyen nevet adunk neki. Talán a kínai kapcsolat az, amely csak egy-két családot érint az önkormányzati és mezõgazdasági cég kapcsolatán kívül. A Kínába látogató két utolsó delegáció tagjai sem a képviselõ-testületbõl
kerültek ki. Hogy milyen széleskörû tárgyalásokat folytattak
Kínában, azt nem tudjuk, hiszen a testület nem bízta meg õket
konkrét feladatokkal. Perkátának még nincs erre vonatkozó
koncepciója. Legalábbis önkormányzati szinten nincs.
Az egészségmegõrzést korábban is fontosnak tartották képviselõink és az egészségügyi szolgáltatók egyaránt. Csak mindig a
lehetõségek függvényében van mód azokat szervezni. Emlékezzenek, hogy rendszeresen volt helyben tüdõszûrés és nõgyógyászati szûrés is! Napjainkban sajnos nincs lehetõség a tüdõszûrés helyi megszervezésére, de van lehetõség más vizsgálatok elvégzésére. Sajnálatos, hogy a képviselõ úr, aki oly nagyot alkotott ezen a területen 2008-ban, miután lemondott elnöki posztjáról, a 2009-ben szervezett „egészséghét” egyetlen percén sem
vett részt.
Úgy gondoljuk, indokolatlanul sok pénzbe kerül a jelenlegi faluüzemeltetés. A drágán lízingelt munkagép többször volt és
van szervizben, így még külön bérmunkásokat fizetünk az önkormányzat által alkalmazott nem kevés emberen kívül. Aztán
több munkagép is beszerzésre került, melyek sorsát már követni sem tudjuk. Tervek nélkül, szervezetlenül és kellõ szakértelem hiányában kapunk bele árokásásba, vízelvezetésbe, útépítésbe, járdarakásba. A faluüzemeltetés kezébe adott sok-sok
pénz valahogy nem hozza a várt eredményt. Hiányzik a minõségi munka. De mindenkire rábízzuk, értékelje maga, hogy
mennyire rendezett vagy éppen rendezetlen a mi kis falunk!
Nem értjük, hogy egy elvégzett aszfaltút építése után, melyhez
hozzátartozik az útpadka létrehozása is, miért kell még hetekkel utána padkát építeni, követ hordani a mi munkásainknak?
Nem értjük, hogy a salakból, térkövekbõl miért kerül magánemberek udvarába? Nem értjük, hogy a nagy munkagéppel miért a fiatal, munkaképes telektulajdonosok kertjében vágják a
gyomot és miért nem az idõsekében? Nem értjük, hogy az
önkormányzat által támogatott nagy rendezvények plakátjaira,
meghívóira miért csak a civilek neve kerül rá, mint rendezõ, és
az önkormányzaté pedig nem?
Perkáta azon ritka települések közé tartozott 2007. december
31-én, amelynek nem volt hitelállománya. Hisszük, hogy Perkáta a korábbi évek ésszerû tervezésének és szigorú gazdálkodásának köszönhette ezt. Nem lett „világváros”, de hisszük,
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hogy a közmûvesítést követõen, nagy lehetõségek elõtt állt. A
csatornahitel lejárta után mindenképpen további nagy fejlesztések következtek volna a falu életében. Sajnos, ma már nem
mondhatjuk el, hogy most is nagy lehetõségek elõtt áll Perkáta.
A felvett hitel felhasználását mi már nem tudtuk nyomon követni, pedig ott ültünk a képviselõ-testületben. Egy biztos: a felvett
hitel az eredeti tervektõl eltérõ ütemben és nem visszatérülõ
vagy termelõ beruházásokba kerül(t) felhasználásra. Az idei
évben elmaradt mind a negyedéves, mind a féléves beszámoló a
kötvénykibocsátásból származó pénz felhasználásáról. Pedig
errõl a pénzfelhasználásról elvileg negyedévenként kellene tájékoztatást kapnunk. A képviselõ-testület éves munkaterv szerint dolgozna törvényileg, amely az idei évben kissé felborult.
Idõnként az idõpont változott, néha a tervezett téma volt más.
Így például hiába kérte a képviselõ-testület a szociális szolgáltató beszámolóját a januári soros ülésre, ez a beszámoló elmaradt. Valamint az augusztusi ülésre tervezett féléves költségvetési beszámoló sem valósult meg. Vajon miért került át a Perkáta pénzügyi gazdálkodásáról szóló beszámoló a szeptemberi
ülésre? Lehet, hogy a kampány miatt? Hogy már ne legyen lehetõség az észrevételek megtételére?
Nagyon bosszantó érzés, ha felismerjük azt, hogy elszalasztottunk valamit. Felelõsen, tudatosan gondolkodó ember ilyenkor
felméri lehetõségeit és adott helyzetét a jövõbeli terveihez igazítja. Mi nem szavaztuk meg a kötvény kibocsátását. Hisszük,
hogy a kötvénykibocsátásból származó pénz felhasználását, befektetését azoknak kell felelõsen végig vinni, majd elszámolni
vele, akik megszavazták! Ha tényleg okos döntés volt, akkor az
legyen az õ sikerük majd. Magánemberként mindenki tudja,
hogy mit jelent 2010-ben hitellel rendelkezni. Úgy gondoljuk,
hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a falu életét,
gazdálkodását becsületes döntések, szabályozások meghozásával segítsük. Szerintünk sok esetben lehetett volna ésszerûbb,
hasznosabb, olcsóbb megoldást találni problémák megoldására, de négyen kevesek voltunk igazunk bizonyítására. Nagyon
sokszor fogadtuk el a többség véleményét, és születtek egyhangú döntések is. Nem mi vizsgáztunk rosszul kompromisszumkészségbõl!
Ezért úgy döntöttünk, hogy a következõ önkormányzati választáson nem indulunk képviselõnek. Természetesen továbbra is
igyekszünk tenni Perkátáért a civil élet keretei között, mert szeretjük Perkátát, és a szívünkön viseljük a sorsát. A hangunkat is
hallatni fogjuk, csak más keretek között.
Kedves Perkátai Választók! Köszönjük az eddigi bizalmukat,
segítségüket, támogatásukat! Reméljük, hogy Perkáta ezután is
egy élhetõ, felvirágzó település lesz, hisz mindannyian itt fogunk élni holnap is.
A következõ, a falu által megválasztott képviselõ-testületnek jó
munkát kívánunk!
Perkáta, 2010. augusztus 31.
Tisztelettel: Bogóné Plasek Krisztina, Horváth Judit,
Lehóczki Ádám, Mosonyi György
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Mozgalmas nyárutón vagyunk túl, hiszen augusztus 20-án,
Szent István királyunk ünnepén megszegtük és kiosztottuk az új
kenyeret, majd részt vettünk a falunapon. Augusztus 21-én
megrendeztük az idei Egyházközségi Családi Karitász Napunkat. A szentmise után tanúságtételek, elõadások, énekek és
gyermekek mûsora volt, majd családok közötti vidám játékos
vetélkedõkkel folytattuk a templomkertben a délutánt. A nap
zárásaként uzsonnával és ruhák, cipõk, iskolakezdési felszerelések kiosztásával kedveskedtünk a nagy számban megjelent érdeklõdõknek. Köszönet minden jószándékú segítõnek, adományozónak, szervezõnek, szereplõnek.
Szeptember 4-én, szombaton a templomkertben jubileumi ünnepi kulturális mûsorokkal és szentmisével tartottuk templomunk idei szabadtéri búcsúját. Köszönet a Polgári Összefogás
Perkátáért Egyesület aktív tagságának a rendezvény szokásos
magas színvonalú szervezéséért és lebonyolításáért.
A tanév kezdetétõl beindultak a hittanórák az óvodában és az
iskolában a tanórákhoz kapcsolódóan minden évfolyam számára. A hitoktatást Toldi Róza Hajnal, Jákliné Rajcsányi Rozália
és Pavlicsek Zsolt hitoktatók végzik a helyi plébános felügyelete
mellett.
A középiskolások számára délutáni idõpontban biztosítjuk a
hittan foglalkozásokat. Októbertõl felnõtteknek külön csoportot is indítunk hitismereti alapok, felkészítõk és továbbképzõ
szinteken egyaránt. Várjuk az érdeklõdõk jelentkezését!
Kiemelten hirdetjük, hogy elkezdõdik a legközelebbi (2012ben esedékes) bérmálásra való felkészítõ, melyre a jelenleg legalább 6. osztályos tanulók jelentkezhetnek. 2 év hittantanulási
felkészülés kötelezõ a bérmálás szentségéhez járuláshoz. Jelentkezés a plébános atyánál és Pavlicsek Zsolt felkészítõ hitoktatónál.
Október a Szûzanya hónapja: október 7-én Rózsafüzér királynõje napja, október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepe, október 24-én missziós vasárnap lesz. Külön hirdetjük és várjuk a
14-30 év közötti fiatalok jelentkezését, az október 16-án szombaton megrendezésre kerülõ „72 óra kompromisszumok nélkül” elnevezésû nemzetközi önkéntes ifjúság akcióprogram
perkátai megvalósítására, melyben a helyi fiatalok helyi szinten
végeznek segítõ, karitatív munkákat. Mi Perkátán a templom,
templomkert, temetõkápolna és temetõi, plébániai kétkezi feladatokra várjuk a fiatalok jelentkezését, akiket Toldi Hajnalka
és az egyházközségi ifjúsági munkacsoport szervez és vezet.
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

PAX VOBIS!
Biblikus katekézis indul falunkban római katolikus plébánián. Mindenekelõtt az újszövetségi szentírási részeket szeretnénk új, érthetõbb fényben megvilágítani, a ma embere számára élhetõbbé tenni. A kurzusokon bárki elmondhatja
gondolatait, véleményét. Természetesen nemcsak hívõket
várunk, hanem mindenkit, akit egy kicsit is érdekel keresztény gyökerünk múltja, és a világ máig egyik legnépszerûbb
könyve, a Szent Biblia.
Az elsõ alkalom 2010. október 7-én, csütörtök este 18.00-kor
lesz a plébánián, ahol megbeszélhetjük, melyik alkalom lenne a legmegfelelõbb mindnyájunk számára.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Érdeklõdni lehet: jesaiah_asam@yahoo.com
06/70-306-2043

8

KÖZÖSSÉG / KÖZÜGYEK

PERKÁTAI HÍREK 2010. szeptember

Ha szeptember, akkor búcsú – Perkátán
Idén 11. alkalommal került megrendezésre községünkben a Kisboldogasszony
búcsú.
A 11 év talán egy kis visszaemlékezésre is
feljogosít bennünket. A Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület 1998-as megalakulását követõen 2000-ben látott neki,
hogy a templomkert elnyerje mai formáját. 10 éve Szerváciusz Tibor tervei alapján állították a milleniumi évfordulóra az
„Élet Fáját”, addig nem látott összefogással és adományok segítségével.
Az idei program szeptember 4-én, szombaton délután kezdõdött. A Szikla együttes ezúttal is közös éneklésre biztatta a
népes közönséget. Ismét viszontláthattuk, hallhattuk a dunaföldvári Annamatia nõi kórust, valamint a dégi néptánccsoport elõadását. Természetesen nem

maradhatott el a hagyományos szabadtéri szentmise sem.
Somogyi Balász polgármester megnyitó
beszédében kiemelte a hagyományteremtõ rendezvény közösségkovácsoló
hatását és köszönettel fordult mindazokhoz, akik munkájukkal hozzájárultak az
eseményhez. Beszédében visszatekintett
az elmúlt idõszakra is, kiemelte a Polgári
Összefogás Perkátáért Egyesület áldozatos tevékenységét, amely nem csak itt, hanem a község számos pontján, pillanatában megmutatkozott.
A rendezvényen részt vett L. Simon László, a térség országgyûlési képviselõje is,
aki szintén méltatta a hagyománnyá vált
eseménysorozatot. Elmondta, példaértékû az az esemény, ahol kultúra, fejlõdés
és polgári összefogás találkozik.

Lapzárta után
Utolsó rendes közgyûlését szeptember 15-én,
17 órai kezdettel tartotta Perkáta képviselõ-testülete. Így, 13 fõvel most látjuk utoljára
a képviselõket. Az új
testület már 6 fõvel fog
felállni a választásokat
követõen.
A testületi ülésrõl jövõ
havi számunkban részletesen is beszámolunk.

Szombat Mihály

Szombat Mihály
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KÍNA KINCSEI 23. Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Természeti értékek Kínában 5.
Különleges hegyek 1.
TAISHAN-hegy
Kelet-Kínában Shandong (Santung) tartományban található az
5 szent hegy egyikeként tisztelt 1550 méter magas Taishanhegy. Nagy becsben tartott és nagyon tisztelt hegy, mivel a hagyomány szerint e hegy istene irányítja az emberi sorsot: a születést, a halált, a gazdagságot és a megbecsülés megoszlását is.
A hegy csúcsáról káprázatos a napkelte, gyönyörû az esti színek
kavalkádja, elláthatunk a Sárga-folyam aranyszalagjáig. Minden hajnalban sok turista várja itt a felhõtengerbõl felbukkanó
Napot. Lélegzetelállító kilátásban lehet része annak, aki a 7200
kõlépcsõfok megmászásával felkapaszkodik ide a Déli Ég Kapujához, de már az úton számtalan nagyszerû pihenõ-kilátópont található. Az ókortól mutattak be itt áldozatokat az Ég-

nek. Mára a Taishan-t beépítették templomokkal, kolostorokkal, szentélyekkel, útjait kõlapokkal rakták ki, kapukat, lépcsõket építettek és temérdek szoborral látták el. A Taishan közelében található Qufu városa, ahol Konfuciusz élt, s ahol testét is
nyugszik. Ennek is köszönhetõen a Taishan az ország vallásos
életének egyik központjává vált, a legkedveltebb zarándok helyek egyike.
Egy kínai közmondás szerint, ha a Taishan-hegy stabil, akkor a
világ is stabil. E vélekedés alapján érthetõ, hogy minden kínai
császár imádkozott itt, és templomokat emeltek a hegy lábánál
és tetején is. A hegy különleges helyet foglal el a kínaiak szívében, mely 1990 óta a világörökség része.
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Perkáta–Nagykarácsony Általános
Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményegység
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350

Tanévkezdés – Szeptember
A perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási intézményben szeptember 1-jén elkezdõdött a
tanév. Az idõjárásnak „köszönhetõen” az iskola földszinti aulájában ünnepélyes keretek között indult el az ide tanév. Ugyanebben az idõben a nagykarácsonyi Vörösmarty Általános Iskola
tanulói és pedagógusai is elkezdték a tanévet. Reményeim szerint kipihenten, megújult erõvel kezdte meg diák, pedagógus az
új tanévet. Természetesen iskolánk legfiatalabb tanulói szüleik
kíséretében érkeztek az elsõ tanítási napra. Megható és örömteli érzés volt látni a kicsiny gyermekek szemében a megilletõdöttséget, Ági néni, Edit néni és Marika néni anyai gondoskodását.

Az idei évben is közel 600 gyermek nevelését, oktatását vállaljuk magunkra, melyet a hozzánk járó gyermekek szüleinek
megtisztelõ bizalmának köszönhetünk.
A nyár folyamán intézményeink felkészültek az idei tanévre, a
szokásos felújításokat elvégeztük. Jelen idõszakban várjuk,
hogy lezáruljon a tanulói laptopok beszerzésének folyamata és
a tanév során átadhassuk a gyermekek számára a taneszközöket. Az idei év fõ célkitûzése, hasonlóan az elõzõ évekhez: az

óvodába és az iskolába járó gyermekek kellõ módon készülhessenek fel a következõ év kihívásaira. Célunk, hogy az elõzõ évhez hasonlóan tovább fejleszthessük pedagógiai módszereinket, bõvíthessük az intézmény által szervezett foglalkozásokat.
Az idei évben az óvodában két új óvónõ érkezett intézményünkbe: Reng Edina Szabadegyházáról és Németh Dóra Ba-

racsról. Az iskolába egy új pedagógus érkezett: Vas Vera magyar-történelem szakos tanárnõ. Eredményes pedagógiai munkát kívánok mind a hármójuknak, s hogy szeressék meg településünket, az itt élõ családokat, mert ez lehet az alapja szakmai
sikerüknek!
Kívánom a gyermekeknek, szülõknek, pedagógusoknak egyaránt, hogy eredményes tanévet zárhassunk 2011. június 15-én!

Szilasy László ÁMK igazgató
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Programsoroló 2010
SZEPTEMBER

Dunaújvárosi programok
Szeptember 6. 17 órától október 4-ig
Tûzzománc kiállítás
a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában
a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola iparmûvészeti
tagozatos tanulóinak munkáiból
25/402-601, dkik@dkik.hu
Szeptember 10-tõl október 22-ig „Együttállás” c. kiállítás
Dunaújvárosi Tárlat
Kortárs Mûvészeti Intézet
25/412-220, info@ica-d.hu, www.ica-d.hu
Szeptember 22. Autómentes Világnap Dunaújvárosban
Dunaújváros belterületén
25/412-211, www.dunaujvaros.hu
Szeptember 29. Diákolimpikonok köszöntése
Városháza „C” szárnya, 25/412-211

Kistérségi programok
Szeptember 25. 19 óra Orgonahangverseny-sorozat
Pusztaszabolcs, Szent Imre templom
30/335-6417, www.barokkorgona.hu, balna@datatrans.hu
Szeptember 4. 16 órától Kisboldogasszony Búcsú és Jubileumi Emlékmûsor
Perkáta, Templomkert, www.perkata.eu
Szeptember 13-20. Õszi tárlat
Adony
25/504-530, www.4kadony.hu, 4kadony@4kadony.hu
Szeptember 24-26. VII. Rácalmási Tökfesztivál
Rácalmás, Jankovich-kúria Rendezvény- és
Turisztikai Központ
20/932-9307, http://faluvedok.uw.hu/
Szeptember 25. Õszi Estek I. – helytörténeti gyûjtemény,
templomi koncertek
Adony
25/504-530, www.4kadony.hu, 4kadony@4kadony.hu
Szeptember 25. Szüreti felvonulás és bál
Besnyõ egész területe
25/233-095, www.besnyo.hu
Szeptember 25. Szüreti felvonulás és bál
Elõszállás
30/372-5367, www.eloszallas.hu
Szeptember 25. Szüreti felvonulás és bál
Kisapostag
25/506-580, hivatal@kisapostag.fejer.hu
http://kisapostag.hu
Szeptember 30. Magyar Népmese Napja
Ráckeresztúr, Kastélyterem
20/589-3780, kupig2@freemail.hu

A részletes programokért érdeklõdjön a rendezvény
megadott elérhetõségein, illetve a dunaújvárosi Tourinform
irodában: 25/500-148, dunaujvaros@touirnform.hu
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Ismét információs
szupersztrádán
a www.perkata.hu
Reményeink szerint mikor e sorokat olvassák, ismét üzemel
Perkáta község hivatalos honlapja, a www.perkata.hu, megújult
formában.
Természetesen egy színvonalas, naprakész weboldalt csak Önökkel együtt tudunk sikeresen mûködtetni.
Miben is kérjük a segítségüket?
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.
Írjanak a fórumba, használják a programnaptárt, jelezzék felénk
véleményüket!
Küldjenek meghívót, ha jeles eseményre készülnek, és mi lehetõségeink szerint bemutatjuk, beszámolunk róla.
Ezzel egy idõben a Perkátai Híreket is szeretnénk kicsit „megreformálni”. Közel 2 és fél év alatt kialakult és remélhetõleg megszokottá vált a lap arculata. Köszönetünket fejezzük ki mindazok
felé, akik idõt áldoztak, hogy írásaikkal is szebbé, színesebbé váljék az újság.
Õket továbbra is arra kérjük, küldjék továbbra is az „anyagot”.
Azonban nem elégszünk meg ennyivel, a többieket, másokat is
arra bíztatunk, ragadjanak tollat (vagy billentyûzetet) és küldjék el
írásaikat hozzánk.
Az újság hasábjain megjelenõ cikkek mindegyike megtekinthetõ
lesz a weboldalon is, akár több hónapra visszamenõleg, sok esetben pedig – mivel gyakorlatilag korlátlan lehetõségek adódtak –
sokkal terjedelmesebb formában.
Kézzel írott, vagy gépelt írásaikat a polgármesteri hivatalba kérjük
leadni, a borítékra írják rá: „Perkátai Hírek”, elektronikus úton pedig küldjék továbbra is a perkataihirek@index.hu e-mail címre.
Telefonon is várjuk megkeresésüket: 06-30-903-8467
Helyesírási korrektúrát továbbra, tartalmit csak a jogszabályokba
ütközõ esetekben végzünk a beérkezett írásoknál. A szerkesztés
jogát fenntartjuk.
Végül egy konkrét kérés: Amennyiben régi, Perkátáról szóló, képekkel írásokkal rendelkeznek, azt juttassák el hozzánk, lehetõség
szerint digitális formában. Elõre is köszönjük együttmûködésüket!
Szombat Mihály
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Technikatörténet és történelmi örökség
A Perkátai Régiség Gyûjtõk Egylete
megalakulása óta (2010. június 1.) nem
sok idõ telt el, mégis hamar nagy fába
vágták a fejszéjüket. Egy egész héten átívelõ technikatörténeti kiállítás megszervezésébe fogtak.
A kiállításnak a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola adott otthont. Az
egylet tagjai: dr. Baráth Károly, Klózer
Ferenc, Kis József, Rajcsányi László,
Szarka Péter és Ujfalusi Pál kitûnõ szer-

vezõmunkájának és az önkormányzat,
valamit az ÁMK támogatásának köszönhetõen elsõ rendezvényük, bátran állíthatjuk, még az õ várakozásaikat is messze
felülmúlta. Nagyszámú vendégsereg tekintette meg az egész tornatermet betöltõ kiállítást, érdeklõdõk és hozzáértõk is
õszinte csodálattal adóztak a nem mindennapi tárlaton.
A kiállítás megnyitóján az egylet tiszteletbeli tagjának választotta Orbán Ferencet.

A kiállításon megtekinthetõ volt egy
tematikusan felépített motorkerékpár
sorozat, ahol igyekeztek minden típusból, évjáratból bemutatni egyet-egyet.(A
bemutatott motorok többsége perkátai,
néhány pedig a környezõ településekrõl
származik.) Az üveges tárolókban értékes érme- és pénzgyûjtemény volt látható, kiegészítve ritka és érdekes régiségekkel, ez utóbbi Ujfalusi Pál magángyûjteménye.

A terem közepén egy motorkerékpár belsejét, mûködését bemutató, (6 darab
„blokk”) kapott helyet, forgó asztallal. 7
db külföldi motor mellett kapott helyett
egy „csendélet a pajtában” címû sarok,
sok egyéb régi dologgal együtt.
A Maróti könyvkereskedéssel és az általa
kialakított táblás technika történeti képkiállítással 25 db magyar motorkerékpár
„vonult fel a falakon.”

A kiállítást Somogyi Balázs polgármester
nyitotta meg, aki elmondta, ez a kiállítás
nem csak a technikáról, a történelemrõl
és hagyományainkról, valamint megtartandó értékeinkrõl szól. Addig, míg lesznek olyanok, akik szívükön viselik a régmúlt tárgyainak megóvását, addig velünk
él történelmünk, helytörténetünk is, és
van mit átadni a jelen és az utókor számára is.
Jól jellemzi a rendezvényt Marótiné
Koczur Gyöngyi köszöntõ beszédének
elsõ néhány sora, miszerint õszintén bevallotta, sok hasonló eseményen mondott már bevezetõt, de ekkora érdeklõdés még egyiket sem övezte.

A szervezõk, a Régiséggyûjtõ Egylet tagjai a fáradságos, de élménydús hét után
úgy nyilatkoztak, a jövõbeni terveken
már most gondolkoznak, és ígérik a
perkátai lakosoknak, hogy ezt a színvonalat nem adják alább.
Néhány sorban azok, akik motort hoztak
a kiállításra (reméljük, senkit nem hagytunk ki):
Birgés István Kiskunhalasról több motorral, Bíró Ferenc két Pannóniával,
Fuchs Norbert egy Pannóniával és egy
Simsonnal, Hirczi József egy Pannóniával, Kék György egy 250-es Simsonnal, ifj.
Klics Mihály egy Pannóniával, László
Gyula egy ETZ-vel, Vátkai Zoltán egy
Danúviával, Orbán Ferenc egy régi perkátai Csepellel.

A kiállításhoz szervesen kapcsolódott
egy másik program szombaton délelõtt,
ahol a fiatalság bizonyíthatta rátermettségét. Ügyességi és KRESZ-vetélkedõt
tartottak Hegedûs Gabriella tanárnõ vezényletével alsós, felsõs, ifjúsági, fiú és
lány kategóriákban, ahol a díjazottak a
dicsõségen túl oklevélben és a gyõztesnek
járó kupában részesültek.
Szarka Péter és Szombat Mihály
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EMLÉKEINK
Bogó Anikó és Somogyi Balázs állandó rovata
775 éve, 1235. szeptember 21-én hunyt el II. András magyar király
II. András a 18. Árpád-házi királyunk,
III. Béla király fia, IV. Béla király és
Szent Erzsébet édesapja, az európai
nagyhatalom Magyarország uralkodója,
az Aranybulla kiadója
András, II. (1176 v. 1177 – 1235. szept.
21.): 1205-tõl 1235-ig király. III. Béla és
Chatillon Anna másodszülött fia. Apja
1186-ban a meghódított Halicsot Andrásnak, de 1189-ben kénytelen volt
visszatérni Magyarországra. III. Béla halála után a bátyjával Imre királlyal
(1196-1205) trónviszályba keveredett. A
testvérek 1200-ban kibékültek, de 1203ban András újra fellázadt, Imrét saját táborában elfogta és börtönbe vetette.
Uralmának elsõ másfél évtizedét a már
apja által megindított halicsi terjeszkedés
politikája foglalta le. 1213-ban Gertrud
királyné – akinek befolyása és András távollétében testvéreivel és idegen pártfogoltjaival együtt gyakorolt uralkodása ellen a nagybirtokosok már 1209-ben is
összeesküvést szõttek – áldozatul esett az
elégedetlen fõurak újabb összeesküvésének. Ezt örökítette meg Katona József
drámája és Erkel Ferenc operája (Bánk
bán). András csupán a gyilkosokat vonta
felelõsségre, az összeesküvés többi részese változatlanul megtartotta magas tisztségét. Második házassága után, amelynek révén a konstantinápolyi Latin császárral rokonságba került, a császári trón
reményében balkáni politikáját is alárendelte dinasztikus szempontjainak. A még
III. Bélától örökölt keresztes hadjárat
kötelezettségének teljesítésére, a pápa
többszöri sürgetésére 1217-ben szánta el
magát. A tengeri szállítás fejében Velence javára lemondott Zára birtokáról és
megnyitotta az országot a velencei kereskedõk elõtt. Az október elején Akkon
(jelenleg a magyar állam támogatásával
folynak ott régészeti feltárások, mint az
egyik legnagyobb keresztes erõdítménynél) városánál összegyûlt sereg vezéreként céltalan kalandozásokba fogott. (Címei közé felvette a “jeruzsálemi királyét”
is, bár Jeruzsálemben nem járt). 1218. januárjában a hadjáratot félbeszakítva elindult a Szentföldrõl, és a Latin Császárság elnyerése érdekében nagy utat tett
meg a keleti tartományokban. Ugyanakkor az országon belül is jelentkeztek
könnyelmû politikájának következményei. Uralma kezdetétõl óriási birtokokat s nagy jövedelemmel járó tisztségeket
adományozott nagyúri párthíveinek,
ezek megnövekedett hatalmukat a kisebb birtokos királyi szerviensekre akarták kiterjeszteni. A királyi birtokok el-

adományozásával elvesztett jövedelmeket az adókból és vámokból befolyó jövedelmek bérbeadásával próbálta ellensúlyozni. A feudális nagybirtok túlsúlya és a
királyi bérleti rendszer ellen kifejlõdött
mozgalom élén álló szerviensek követeléseit elismerõ Aranybulla (1222) kiadása és a kormányzó fõurak elbocsátása
nem elégítette ki sem az Andrással szemben álló Béla ifjabb királyt és híveit, sem a
Róbert érsek vezetése alatt álló fõpapokat. Az Aranybulla második kiadásában
(1231) az egyháznak tett jelentékeny engedmények csak fokozták az általános
elégedetlenséget. Róbert egyházi átok
alá vetette az országot, és az ún. beregi
egyezményben (1232) András kénytelen

volt az egyházi nagybirtok valamennyi
követelésének eleget tenni. Az Aranybulla jogi hatása egészen 1848-ig élt, és ez
az oklevél teremtette meg a nemesi vármegye létrejöttét, a rendi Európában is
élenjáró volt (Angliában az 1215-ös Magna Charta Libertatum fektetett le hasonló hatalommegosztási rendszert). 1225ben Béla követelésére a Barcaságból
kiverte a német lovagrendet (amelyet
1208-ban õ maga hívott be oda), 1226ban újjászervezte kormányzatát (Béla
ifjú kir. Erdélyt, Kálmán Szlavóniát kapta
meg), harmadik fiát, Andrást sereggel
vitte Halicsba, de már 1229-ben újabb
hadjáratot kellett vezetnie támogatására.
1234-ben kormányát fiainak hívei vették
át. Az egresi cisztercita kolostorba temették.
Fia IV. Béla (1235-1270) néven került
halála után a magyar trónra. Szintén II.
András és Gertrúd gyermeke Szent Erzsébet, aki 1207-ben született Sárospatakon és 1231-ben hunyt el. Thüringiai Lajoshoz adták feleségül, aki Wartburg várába vitte, ahol az 1225-ben kitört éhín-

ség idején teljes tekintélyével mögötte
állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat és hombárokat, és ,,kifosztva’’ a várat,
segített az éhezõkön. Erzsébet 3 nappal
elõbb megmondta halálának napját. Sírja
mellett számos csodás esemény történt.
A Marburgban lefolytatott szentté avatási per (1231–1235) aktáinak tanúsága
szerint kevesebb, mint öt hónap telt el Erzsébet halála és a sírjánál történt elsõ csoda között, ami hírének gyors elterjedését
bizonyítja. Az ünnepélyes szentté avatásra a perugiai domonkos kolostorban került sor 1235 pünkösdjén. Ünnepét 1670ben vették föl a római naptárba temetésének napjára, november 19-ére. Az
1969-es naptárreform alkalmával ünnepét visszatették november 17-ére, halálának napjára, Magyarországon azonban
maradt az eredeti napon. Erzsébet tisztelete a 13. századtól nagyon gyorsan elterjedt egész Európában, egymás után alakultak a Szent Erzsébet-kórházak, templomok, kápolnák és kolostorok. Az egyik
legismertebb Szent Erzsébet tiszteletére
szentelt székesegyház a kassai Szent Erzsébet-dóm. Budapesten a VII. kerületben, 1931-ben Szent Erzsébet halálának
700. évfordulóján a Szegényház teret,
melyen Szent Erzsébet tiszteletére emelt
templom áll (Steindl Imre tervei alapján), átnevezték a szent legendája nyomán Rózsák terére. A bogotai székesegyház is az õ tiszteletére van szentelve.
Somogyi Balázs
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HIRDETÉSEK

Megnyílt az

ORIANNE
KOZMETIKA
Nyitva tartás:
hétfõ-szerda-péntek, 8-14-ig
kedd (csak hölgy vendégeknek): 14-20-ig
csütörtök (csak férfi vendégeknek): 14-20-ig
Kizárólag természetes alapanyagú termékekkel,
ILCSI kozmetikumokkal várom
szépülni és pihenni vágyó
minden kedves HÖLGY és FÉRFI vendégemet.

PERKÁTAI HÍREK 2010. szeptember

KÖZÉRDEKÛ
FELHÍVÁS
Ismét elindul a kínai nyelvtanfolyam és kultúraismereti
klubfoglalkozás fiataloknak és felnõtteknek a mûvelõdési
házban. Októbertõl a jelentkezõk igénye szerinti gyakorisággal szervezzük meg a Kína iránt érdeklõdõk találkozási fórumát. Akiket érdekel a kínai nyelv, Kína kultúrája,
részt akarnak venni ténylegesen Perkáta kínai testvértelepülési kapcsolatának építésében, azokat szeretettel várjuk sorainkba.

Jelentkezés és bõvebb tájékoztatás
Pavlicsek Zsoltnál, a Kína Klub
vezetõjénél személyesen vagy a
leopard.box@gmail.com drótpostán.

Kohut Jánosné Panni

Idõpont-egyeztetés:

06 30 709 6011
Cím: Dunaújváros,
Bartók Béla út 2. fszt. 4.

IRODALMI FELHÍVÁS
Amatõr és profi
perkátai költõk, írók figyelem!

Szeptemberben az elsõ kezelés
mindenkinek ingyenes!

Eddig íróasztalban tartott írásmûveitek nyomtatott kiadására (terv: Perkátai antológia) és egy közös kreatív
beszélgetõkör megalakítására hívunk és várunk minden
Perkátán élõ és alkotó irodalmárt!

Arcápolás õsszel

Jelentkezés a perirkor@gmail.com
e-mail címre vagy személyesen
a KÖNYVTÁRBAN.

(Kossuth és Bartók Béla út keresztezõdõsében,
a kereskedelmi iskolával átellenben.)

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

HIRDETÉSI TARIFÁK:
Egy oldal:

20.000 Ft+áfa

Fél oldal:

10.000 Ft+áfa

Negyed oldal:

5.000 Ft+áfa

Egy hatod oldal:

3.500 Ft+áfa

Egy nyolcad oldal:

2.500 Ft+áfa

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások,
köszöntõk:
1.000 Ft+áfa/alkalom.
A társadalmi célú hirdetések
negyed oldalig díjmentesek.
A szeles, hûvös õszi idõ hatására csökken a bõr hidratációja, így csökken
a bõr vérkeringése, feszessége és rugalmassága is. Fontos, hogy védjük
bõrünket az idõjárás viszontagságai ellen. Ajánlott a rendszeres, hetenkénti masszázs, a bõrtípusnak megfelelõ hatóanyagokat tartalmazó krémekkel.
Kohut Jánosné kozmetikus

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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HIRDETÉSEK

KORREPETÁLÁST VÁLLALOK
(4-8. osztályos tanulónak)

matematikából, magyar nyelv
és irodalomból, történelembõl
1000 Ft/óra

Tel.: 06-30-3751-281

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

06 25 522 320
Perkáta, Bajcsy-Zsilinszky út 29.

családi ház, gazdasági épületek,
2380 m2 kert eladó.
Ár: 3,5 M Ft – 10 % foglaló mellett
3 év kamatmentes részletfizetés!

Telefon: 06 30 9845 654
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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.
Kérem ügyfeleimet, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon nálam
rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be
a fenti telefonszámon.
Kérem egyben ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan
nyilvántartási térképen való feltüntetését szintén nálam szíveskedjenek megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél segítséget
tudjak nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd
06 30 639 2893

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
19 éve a lakosság szolgálatában
Éjjel-nappali ügyelet: 25-271-080, 25-450-157,
25-507-720, 06-30-6071-310, 06-30-9621-764
Cím: Perkáta, Dózsa György u. 14., Varga László
* Teljes körû temetkezési szolgáltatás
* Kérésre házhoz megyünk
a temetés felvételére
* Anyakönyveztetés
* Temetkezési kellékek
(koporsós, urnás)
* Halottszállítás
(külföldre és külföldrõl is)
* Hamvasztás

* Urnaszállítás
* Sírásás, hantolás
* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés

PERKÁTAI HÍREK — Lapalapító: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Gál Rita Telefon: 06
(70) 3684 130. E-mail: perkataihirek@index.hu Az anyagok leadási határideje minden hónap utolsó napja. Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu
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KÖZÖSSÉG / LOVAS HÍREK

Pavlicsek Zsolt

Szeptemberi
fohász
Tanulj!
A Naptól: vezérlõ nagy fényességet,
A Holdtól: elnyugvó szép békességet,
A fénytõl: áthatoló jelenlétet,
Az árnyéktól: lágy-szerény kíséretet,
A felhõtõl: esni-zúgni miként kell,
A széltõl: fújást s csitulást hogyan lelj,
Tanulj!
A fáktól: gyökered soha ne feledd!
A kövektõl: megállni helyeden!
A pataktól: kövesd saját utadat,
A tûztõl: tartsd perzselõ hõn magadat!
A földtõl: mindent mi fontos befogadj,
A fémtõl: érc-keményen
szilárd maradj!
Tanulj!
Szorgalmat: a terhet vivõ hangyától,
Szelídséget a bégetõ báránytól,
Bátor kiállást a hû oroszlántól,
Ne kicsinyes üvöltést vad falkáktól!
Rálátást és szabadságot sólyomtól,
A Turulként szálló magyar jó-sorstól!
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Lovas hírek
Augusztus hónapban kevesebb versenyen tudtunk
Horváth Árpád
részt venni, emiatt a gyermek lovas versenyzõinknek és a díjugratóinknak
csak néhány lehetõsége
adódott
pontszerzésre,
melynek oka az idõjárás
volt. Fogathajtóink szerencsésebbnek bizonyultak,
õk mindhárom versenyen
starthoz tudtak állni. A
harmadik versenyt Adonyban tartották. A kistérségben egyedül itt rendeznek
háromnapos B-kategóriás
kettes fogathajtó bajnokságot, melynek lebonyolításában részt vállaltunk mi is. Reméljük, ezzel egy hagyományt indítottunk el, és az Adonyi
Lovasclub és a Perkáta SE Lovas Szakosztálya a jövõben is karöltve segítik egymást.
Köszönöm azoknak, akik részt vettek a
munkában. A júniusi perkátai díjugrató
versenyen egy különdíjat kaptunk az
adonyiaktól, ennek viszonzásaként, Perkáta Nagyközség Önkormányzata különdíjat ajánlott fel az Adonyi Lovasclub versenyzõjének, melyet a harmadik napon
Tokodi Nikolett Fickó nyergében
adtunk át.

Július 30-31., augusztus 1. – Zánka: fogathajtóverseny
Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád – Pluto Füles-Szenyor-Bonifác (11 induló): díjhajtás 2. hely,
maraton 4. hely, akadályhajtás 5. hely. A három nap összesített eredménye alapján a 2. helyen
végeztek. Ezzel 12 minõsítõ pontot, és 60 OB pontot szereztek.

Augusztus 1. – Simontornya: díjugratóverseny
Tanulj!
Az emberektõl: jó légy! –
bárhogy mérjék!
Mindenbõl-mindentõl, mi örök érték,
Legyen számodra fontos
zsinórmérték!
Bár világunkban gyakran
nem így kérték…
Figyelj utadon szeretet szavára,
Célodhoz közelebb visz
egymagában…

Tokodi Nikolett – Fickó, C/1 nyitott „100 cm-es” kategória (12 induló): elsõ fázis hibátlan, második fázis 4 hibapont, 5. hely.

Augusztus 7. – Káloz: díjugrató megyei bajnokság V. forduló
Rosta Renáta – Hermina, B/1c nyitott „100 cm-es” kategória (26 induló): hibátlan, 2. hely. Ezzel
30 minõsítõ pontot szerzett.
Rosta Renáta – Hermina, B/2ifi „110 cm-es” kategória (8 induló): 8 hibapont, 6.9 stíluspont, 7.
hely.
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/2 „110 cm-es” kategória (18 induló): 4 hibapont, 11. hely.
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/3 „ 120 cm-es” kategória (13 induló): 8 hibapont, 13. hely.

Augusztus 13-14-15. – Balatonlelle: fogathajtóverseny
Tanulj!
Élõtõl-holttól: létrejöttük okát,
Jegyezd meg bölcsen azok tanulságát!
Lelked léte így lehet egyszer örök,

Horváth Árpád–ifj.Horváth Árpád – Pluto Füles-Szenyor-Bonifác (17 induló): díjhajtás 4. hely,
maraton 1. hely, akadályhajtás 8. hely. A három nap összesített eredménye alapján az 5. helyen
végeztek. Ezzel 2 minõsítõ pontot, és 25 OB pontot szereztek.

Augusztus 27-28-29. – Adony: fogathajtóverseny

Tudásra vágyásod ha le nem töröd!
Adj hát magadnak gyökeret
és szárnyat,
A legtöbb mikkel teljességre
vágyhatsz!

Horváth Árpád–ifj.Horváth Árpád – Pluto Füles-Szenyor-Bonifác (16 induló): díjhajtás 8. hely,
maraton 5. hely, akadályhajtás 8. hely. A három nap összesített eredménye alapján az 5. helyen
végeztek. Ezzel 2 minõsítõ pontot, és 25 OB pontot szereztek.
Orbán Brigitta

