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ÜNNEPLÕBEN
Engedjék meg, hogy történelembõl, mint
eredeti szakmámból induljak ki a közelgõ
ünnep kapcsán. A történelem legfõbb
feladata, hogy irányt mutasson a mai em-
bernek, a hibákat elkerülni, a jó példákat
átvenni. Nekünk is fontos, hogy tanuljuk
a múlt nagyjaitól, illetve ne kövessük el
múlt hibáit.
1848. március 15-én több fontos dolgot
ünneplünk, amely a mai embernek, a mai
magyarnak, perkátainak is sokat adhat.
Történelmi ünnep, hiszen ünnepeljük a
forradalmat, de ekkor emlékszünk meg a
forradalmat követõ közel egyéves sza-
badságharcunk dicsõ napjairól és hõsei-
rõl, sõt a reformkor ünnepe is ez, hisz a
reformkor nagyjai, mint Széchenyi, Wes-
selényi, Deák, Kossuth és küzdelmei nél-
kül nem lett volna március 15-én forrada-
lom. A történelmen túl vagy efelett ezen
a napon a nemzeti önállóságot, a szabad-
ságot az önkormányzatiságot, és minde-
nekelõtt az összefogást ünnepeljük.
Perkáta Kossuth-szobra már 100 éve néz
ránk, emlékeztet minket mindennap
arra, hogy 1848-1849-ben egy kis nemzet,
a magyar csak összefogva tud eredmé-
nyeket elérni. A magyarok összefogását,
amely katonai, gazdasági, szellemi és fõ-
képp emberi volt, csodát tudott mûvelni,
hiszen csak két nagybirodalom tudott
minket legyõzni, de csak katonailag, er-
kölcsileg nem.
Példát kell, hogy mutasson nekünk Kos-
suth Lajos, aki védõhõsünk. Az 1830-as
években országgyûlési tudósítóként lett
az országos politika tagja, majd börtön-
büntetése után – mivel szembeszállt a
gazdasági és a politikai hatalommal –
megalapította a saját nevével vállalt Pesti
Hírlapot. Ezzel tudott utat mutatni a ma-
gyar népnek, több évtizedes, évszázados
problémákat hozott a felszínre, nem
azért, hogy bonyolultabbá tegye az életet,
vagy hogy ártson a múlt embereinek, ha-
nem mert meg akarta oldani, azokkal az
emberekkel, akik szintén a közösségért
dolgoztak. Nem szabad elhallgatni a
problémákat, hanem meg kell oldani
azokat, nem valaki ellen, hanem a közös-
ségért.
Több fogalommal is lehet jellemezni
Kossuth Lajos munkásságát, mely fogal-
mak a ma emberének is a szeme elõtt kell,
hogy lebegjenek. Felelõsség, szembené-
zés, rend, jövõ. Kossuth nagysága abban
is rejlett, hogy ezeket a fogalmakat nem
önállóan kezelte, hanem komplexen, a
végsõ közös célért, a közösség életének
javításáért. A múlttal való õszinte szem-
benézés, hogy összefogással rendet le-
hessen teremteni, és ezáltal közös, szebb
jövõt, ez mind Kossuth és társai felelõssé-
gét dicséri. Sok mindennel kellett meg-
küzdenie, akár külsõ, akár belsõ ellenfél-

re gondolunk, de eljutott odáig, hogy
összefogja a nemzetet, küzdjön a létért,
majd az emigrációban is népe bálvány
tudjon maradni. Kossuthéknak a március
15-ei forradalom után több dologra kel-
lett koncentrálniuk. Egyszerre kellett az
országot rendbe tenniük, gazdasági és
környezeti értelemben, úgy hogy a váltás
után az emberek jogosan gyors javulást
vártak. Emellett meg kellett küzdeniük a
külsõ ellenfél által felbujtott belsõ ellen-
féllel, amikor is a Magyar Királyság ré-
szét képezõ Horvátország vezetõje Jella-
sics bán a magyarokra támadt. De még
emellett az országban új igazgatást kel-
lett kiépíteniük, rendet kellett tenniük a
több évtizedes jogi, közigazgatási, okta-
tási problémák kijavításával. Példát kell
vennie a mai kornak is Kossuthékról, a
reformkor és a szabadságharc vezetõitõl,
hiszen egyszerre több helyrõl is támadták
õket, és mégis megtartva emberségüket,
elõre tudták vinni a közösségüket, de ez
csak úgy sikerülhetett, hogy a teljesen kü-
lönbözõ világnézetû emberek elfogadva
a népakaratot, összefogva a közösség fel-
emelkedéséért dolgoztak.
Felelõsség. Az elmúlt idõszakban sokkal
feszültebb lett a perkátai élet. Szinte min-
den területen, és a magánemberi szférá-
ban is sok ellentét került a felszínre. Nagy
nyomás nehezedik azokra, akik közfel-
adatot vállalnak. A saját bõrömön érzem,
hogy nagy az elvárás. Az elvárás egyik oka
a politikai, országos szintrõl leszûrõdõ fe-
szültség, míg a fõ ok az, hogy Perkáta la-
kossága joggal várja a régóta késõ elõre-
lépést. A sok éves langyosság után min-
denki azt várja, hogy a legrövidebb idõn
belül meg is történjen az elõrelépés. Sok
negatív kritikát kaptunk politikai ellenfe-
leinktõl – általában ahogy az ellenzéktõl
elvárható, hogy mindig és mindent kriti-
záljon, amit a kormányzók csinálnak. A
negatív kritikákra pedig nem visszacsap-
ni kell, még akkor sem, ha azok méltatla-
nok, gyalázkodók és hangulatkeltõk, ha-
nem tettekkel kell válaszolni, bizonyíta-
ni. Míg a „tényleg függetlenektõl” és a
minket támogatóktól inkább bátorító se-
gítést kaptunk, vagy gyorsabb megoldá-
sokra buzdítást. Mindenkitõl szeretnénk
türelmet kérni. El kell ismerni, nagyon az
út elején járunk, és nagyon sok olyan
probléma van, amelyet már évek óta gör-
getünk magunk elõtt Perkátán, de min-
den tõlünk telhetõt megteszünk a megol-
dásokért. Sokszor tényleges megoldást
tudunk adni, sokszor csak kapkodva tü-
zet oltunk. A nehéz helyzetben, pedig
megmutatkozhat a segíteni akarás. So-
kan ajánlották fel segítségüket az elmúlt
idõkben. Úgy gondolom, õk gondolkoz-
nak jól, hiszen csak ténylegesen összefog-
va, együtt dolgozva lehet megoldani a
problémákat. Lehet szidni a másik gon-

dolatait, tetteit, de inkább jobbat kell
mondani helyette. Az ellenzék feladata,
hogy felhívja a problémákra a figyelmet,
de neki is a közösség érdekét szolgáló tet-
tekkel kell bizonyítania életképességét,
és nem szabad kétségbe vonnia a nép
döntését.
Szembenézés. Sok emberrel beszéltem
az elmúlt három hónapban Perkátán –
igaz még többel kellett volna – és ezekbõl
a megszólalásokból is azt látom, hogy
Perkátán a látható problémák mellett
vannak közvetett problémák is. A látható
problémák közül a legjelentõsebb, ami
pénzben mérhetõ. Perkáta helyzetét nem
egy-két szám, egyik vagy másik évi költ-
ségvetési sor jellemzi igazán, hanem az,
hogy mennyi a lemaradásunk pénzben
ahhoz képest, ami egy jó és gondos gazdá-
tól elvárható. Perkáta vezetõinek a tele-
pülés jó és gondos gazdáivá kell válnia. Az
elmúlt évek, évtizedek több milliárd fo-
rintos hiányt halmoztak fel Perkátának.
Gondolhat itt mindenki az utcák, járdák
felújításának, építésének elmaradására.
Láthatja mindenki a Kastély, az iskola, az
óvodák és más intézmények állapotát. A
perkátai emberek és tulajdonaik nehéz
helyzetét is ismerjük. Ezért mondjuk azt,
hogy milliárdos hiányt kell ledolgoznunk,
és ehhez kérjük mindenki segítségét, hi-
szen csak a két fél alkot egy egészet.
Rendezettség. A közvetett probléma,
amit legmarkánsabban megfogalmazha-
tunk, hogy Perkátán sokszor úgy érzi az
ember, hogy sok minden nincs a helyén,
nincsenek rendben a dolgok. Ezért ren-
det kell tennünk. A rendteremtésben, pe-
dig határozottságra, következetességre
és keménységre van szükség. Ez a három
tulajdonság az elmúlt idõszakban sosem
volt egyszerre jelen, egyik-másik is csak
hébe-hóba. Az a feladatunk, hogy Per-
káta életének lehetõ legtöbb területén,
földrajzi, intézményi és szellemi téren a
lehetõ legnagyobb rendet tudjuk megva-
lósítani 2010-ig. Ehhez, pedig közös
munkára van szükség. Perkátán élünk és
ezért nem lehet elszigetelõdni sem a gaz-
dasági, sem a politikai, sem a civil szférá-
ban. Már a választások óta is többször
volt leütve a békejobbunk. Ettõl függetle-
nül én továbbra is nyújtani fogom a job-
bom, hiszen attól, hogy van egy világné-
zetem, attól én minden perkátait képvise-
lek, azt is, aki mellettem áll, azt is, aki el-
lenem szavazott, és azt is, aki nem fejtett
ki véleményt. Ez csakúgy igaz, minden
képviselõre, és közfeladatot ellátóra. A
békejobbomat minden tenni akaró
perkátainak felajánlom, de azt senki sem
várja tõlem, hogy mindig mosolyogjak a
bántásokra és az ütésekre. A másik orcá-
mat is oda fogom tartani, a világnézetem
is ezt mondja, de keményen kell odatar-
tanom. A kampányban is volt, aki hang-
zatosan azt mondta, hogy én valaki ellen,
vagy mellett vagyok. Én nem így gondol-
kodom, hanem úgy, hogy Perkátáért és
annak jövõjéért dolgozunk.
Jövõ. Miért is kell keménynek lenni?
Mert egyre nagyobb a nyomás Perkátán a
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kormányzati döntések miatt. 2008 vízvá-
lasztó év lesz Perkáta életében. Nemcsak
arról van szó, hogy reálszinten kevesebb
pénzhez jut Perkáta, hanem a kistérségi
központosítás miatt is nehéz döntések
elõtt állunk. Sokan hallottak már arról,
hogy a kistérség több közös ügyet akar
véghezvinni, akár a tanuszodára, akár a
közös iskolára, óvodára gondolhatunk.
Nem arról van szó, hogy a kistérségi meg-
oldás teljesen jó, vagy teljesen rossz. Van-
nak minden megoldásban elõnyös és hát-
rányos dolgok. Nekünk, Perkáta vezetõi-
nek a kistérségi fõ ügyekben is úgy kell sá-
fárkodnunk, hogy Perkátának és a
perkátaiaknak a legjobb megoldást vá-
lasszuk. És ebben is csak együtt tudunk
dönteni.
Természetesen senki sem hasonlíthatja
magát Kossuth Lajoshoz, illetve a re-
formkor és a szabadságharc nagyjaihoz,
de ahogy írásom elején is említettem, a
történelmi jó példákat fel kell használ-
nunk a mában, az õ példájukból kell,
hogy erõt merítsünk.

Somogyi Balázs

Megemlékezés
1848. március 15-érõl

Nem várt megtiszteltetés ért: Perkáta
község vezetése családom múltját, saját –
a perkátai emberek elõtt kevéssé ismert –
falutörténeti feltáró-rendezõ tevékeny-
ségemet is méltányolva felkért az 1848.
március 15-érõl megemlékezõ cikk meg-
írására. Így nagy meghatottsággal együtt
ünnepelhetek Önökkel, a település pol-
gáraival, ami gyermekkorom óta nem
adatott meg nekem.
1848-49-ben az ország óriási erõfeszíté-
seket tesz annak érdekében, hogy meg-
szabadulva a feudális kötelékektõl (1848.
évi IX. t. c. a jobbágyfelszabadításról), rá-
lépve a polgári fejlõdés útjára megvaló-
sítsa – forradalmi úton – azt a programot,
amelyet a reformkor haladó nemesi tábo-
ra még reformokkal óhajtott kivívni.
Két világrendszer, a feudalizmus és a ka-
pitalizmus vívta élethalál harcát.
A körülmények is a változás szükségessé-
gét erõsítették szerte az országban.
1847 tele és az azt követõ tavasz a rossz
terméseredmények miatt kritikus helyze-
tet teremtettek Perkátán is. Éhínség, ké-
regetés, koldulás – szinte az egész falu
éhezett. A jobbágyság eltörlése nagy ha-
tással bírt a falu lakóira, különbözõ köve-
teléseiknek (ezen követelések az áprilisi
törvények félremagyarázásából, rossz ér-
telmezésébõl adódtak) azonnal próbál-
tak érvényt szerezni. Kocsmákat nyitot-
tak, húst mértek ki. A faluba küldött me-
gyei csendválasztmány csak ígéretekre
tudta rávenni a helybelieket.
A jobbágyi jogok körüli bonyodalmakon
túl nagyobb számban a falu lakossága a
forradalmi eseményekben nem vett részt,
csak önkénteseket biztosítottak a har-
cokhoz.
A megyei bizottság augusztus 21-ei köz-
gyûlésén Megyei Önkéntes Nemzetõrség
felállítását határozta el. Az újoncozás
majdnem sikertelenségbe fulladt a
perkátaiak ellenkezése miatt. (Az össze-
írást földesúri praktikának tartották.)
Csak a katonaság tudta helyreállítani a
rendet, és az összeírást biztosítani.
Végül is arra nincs adat, hogy a 110 fõ
nemzetõr közül hány vett részt a külön-
bözõ harci cselekményekben.
Tény: a pákozdi csata után a perkátaiakat
a Roth vezérõrnagy vezette horvát tarta-
lék hadtest közeledése hozta lázba. A
Görgey Artúr vezette csapatok október
2-án érkeztek Perkátára, október 3-án
pedig a körösi népfelkelõk áthaladván a
falun, csatlakozásra szólították fel az em-
bereket.
A reguláris és népfelkelõ csapatok októ-
ber 6-án Ozoránál megadásra kényszerí-
tették Roth csapatait. A szabadságharc
során a falu az ide-oda vonuló, táborozó

katonák ellátásából vette ki a részét. Hol
a császáriakat, hol a felkelõket látta el
borral, kenyérrel, hússal.
A magyar hadsereg tavaszi hadjáratát kö-
vetõen július 3-án az osztrákok megszáll-
ták a megye északi részét és Fehérvárt, az
elmenekült megyebizottmány június
30-án újoncozásba kezdett Perkátán. Je-
lentkezett 72 fõ, de a világosi fegyverleté-
tel hírére a további ellenállás értelmet-
lenné vált. Az osztrákok augusztus 19-e
után megszállták a megyét.
Történelmünk során soha nem volt olyan
forradalom, amely oly gyorsan és oly mé-
lyen égette be emlékét, történéseit az em-
berek lelkébe, mint 1848. március
15-e.Soha olyan kevés ellenérzés még
nem volt hazánkban egy történelmi tettel
szemben, mint 1848-al. Mindezt az
1848-as forradalom tisztaságával, sok-
sok önfeláldozó résztvevõjének õszinte
hazaszeretetével érte el.
Az utókor tisztelete a veterán hõsöket
még a XX. század elején is szeretettel
vette körül, elérzékenyülve köszöntötték
a még mindig 48-as egyenruhákban lévõ
nemzeti példaképeiket.
Tanuljunk a múltból. Tisztelve 1848 esz-
méit, ünnepeljünk békében és egyetér-
tésben. Nyugodt, a perkátai emberekhez
méltó ünneplést kívánok Önöknek.

Minden perkátai ember õszinte híve:
Szabó Lajos, Perkáta–Baja

Beharangozó
március 15-ére
Ünnep. Kiszakít a hétköznapok szürkesé-
gébõl. Az ünnepnapot a legszegényebb
család is megtartja. Szebbé, különlege-
sebbé varázsolja. Emlékezetessé teszi.
Az önkormányzat is ezt teszi. A rendez-
vény szervezésében a Polgári Összefogás
Perkátáért Egyesület, a 42. Állomás
Kulturális Egyesület vesz részt.
Március 15-e ünnep. Perkátán idén (is)
különleges lesz ez a március 15-e. Már
három órától járják lovas huszárok a fa-
lut. Õket zeneszóval kísérik a téti fúvós-
zenészek. Muzsikájuktól hangos lesz a
falu. Így köszöntik március idusát. Jelzik,
hogy más ez a nap, mint a többi: ünnep.
Már otthon jókedvre derülhet mindenki,
kezdõdhet az ünneplés. A zeneszó tobo-
roz, hívogat: legyünk mi is „forradalmá-
rok”. Gyõzzük le lustaságunkat, fásultsá-
gunkat, kényelmünket, közömbösségün-
ket! Öltsük fel ünneplõnket! És indul-
junk a kastély parkjába, a falu közös ün-
nepére!
Március 15-e nemzeti ünnep. Ott, együtt
a kastélyparkban meglátjuk majd, hogy a
sokaság, az ismerõsökkel való találkozás,
a jól ismert „Nemzeti dal”, a Kossuth-nó-
ták ünneplõbe öltöztetik szívünk-lel-
künk. Ismerõseink állnak majd a színpa-
don: iskolánk énekkarosai, óvónõk, Toldi
Hajnalka és Dukai Péter. A Vasas Nép-
tánc együttes mûsora és csatajelenet
filmkockái színesítik a mûsort. A lobogó
fáklyák fényével érkezünk a Kossuth
szoborhoz. Ott koszorúinkat elhelyezve
tisztelgünk a régiek elõtt.
Március 15-e a mi nemzeti ünnepünk
lesz így!

Tóth Ferencné
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Egyház—Hitélet
Dicsértessék

az Úr Jézus Krisztus!
A keresztény egyházak a 2008. évet a Bib-
lia évének nevezték el.
Január 19-én egyházmegyénkben is meg-
nyílt a Biblia éve.
Január 19-én az ökumenikus hét jegyé-
ben Magyar László atya vezetett görög
katolikus liturgiát templomunkban.
Február 2-án a faluházban tartottuk hit-
tanos-egyházközségi farsangunkat, majd
este Gyertyaszentelõ Boldogasszonyt ün-
nepeltük. A képviselõ-testület februári
ülésén elfogadta a tavalyi év zárszámadá-
sát és az idei év költségvetését. Sajnos
anyagilag igen nehéz évet kezdtünk, hi-
szen növekedett a központi járulék (amit
az egyházmegyének kell befizetnünk),
nagyon jó lenne befejezni a temetõkápol-
na felújítását, emelkednek a templom és
a plébánia fenntartásának költségei is.
Ezen okok miatt emelni kellett az egy-
házfenntartási hozzájárulás éves díját,
ami idén 2500 Ft/fõ az aktív dolgozók ré-
szére, 1800 Ft/fõ a nem dolgozók, nyugdí-
jasok részére. Mindezzel a helyi egyház
mûködéséhez járulunk hozzá.
Február 9-én egyházközségünk vezetõi
Adonyban részt vettek a Körzeti Paszto-
rális Tanács idei elsõ ülésén, ahol elkezd-
tük kialakítani a kistérségi egyházi
együttmûködés kereteit és formáit. Már-
cius elején dr. Miklós Dezsõ vendég atya
tart nagyböjti lelkigyakorlatot templo-
munkban. Március 16-án virágvasárnap
lesz, emlékezés Jézus bevonulására Jeru-
zsálembe. Március 17-21. között nagyhét,
benne nagycsütörtök és nagypéntek szer-
tartásaival 17 órai kezdettel. Március
22-én nagyszombat, az Úr sírban nyugvá-
sának napja, majd a húsvéti vigília kezde-
te, a szertartások 18 órakor kezdõdnek, a
végén feltámadási körmenettel. Húsvét
vasárnapján és hétfõjén reggel 8 órakor
lesznek templomunkban ünnepi szent-
misék.
A húsvét felé vezetõ út minden évben
nagyszerû alkalmat ad, hogy elmélyítsük
keresztény hitünk értelmét és értékét.
Arra ösztönöz minket, hogy újra felfe-
dezzük Isten irgalmasságát, s ezáltal ma-
gunk is az irgalmasság tetteivel fordul-
junk testvéreink felé. A felebarátainknak
nyújtott segítség lehetõvé teszi, hogy el-
lenálljunk az állandó kísértésnek, hiszen
arra nevel minket, hogy észrevegyük
szükségleteinket, és megosszuk ember-
társainkkal mindazt, ami az isteni jóság
révén osztályrészünk lett.
Az evangélium ezt tanítja: nem birtoko-
sai, hanem gondnokai vagyunk a kapott
javaknak. Ne tekintsük gazdagságunkat
sérthetetlen tulajdonunknak, hanem esz-

köznek, amelyen keresztül az Úr hív
mindannyiunkat, hogy gondoskodó sze-
retetét közvetítsük embertársaink felé.
Jézus egyértelmûen figyelmezteti azokat,
akik a földi javakat egyedül a maguk szá-
mára akarják birtokolni és használni. Az
evangélium leírja, mi a jótékonykodás lé-
nyegi jellemzõje: úgy kell megcselekedni,
hogy rejtve maradjon a világ szeme elõtt.
Jézus azt kéri tõlünk: „Te úgy adj
alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit
tesz a jobb. Így alamizsnád titokban marad.
Ne dicsekedjen senki a saját jótetteivel,
mert ezzel kockára teheti égi jutalmát.”
Ha jócselekedeteinkben nem Isten dicsõ-
ségét törekszünk szolgálni, és nem em-
bertársaink igazi javát keressük, hanem
mindenekelõtt személyes hasznunkat
gyarapítjuk, vagy egyszerûen elismerésre
vágyunk, nem az evangélium szellemé-
ben járunk el! Mit használ nekünk, ha ja-
vainkat másoknak ajándékozzuk, de szí-
vünk büszkeségtõl dagad? Ezért azok,
akik tudják, hogy Isten azt is látja, ami a
rejtekben történik, és jutalmát sem a vi-
lág szeme elõtt adja, nem keresik az em-
beri elismerést az irgalmasság cselekede-
teiért.
A szentírás arra ösztönöz minket, hogy
vegyük észre a jótékonyság mélyebb ér-
telmét: a tisztán anyagi dimenzió transz-
cendens értelmére világít rá; azt tanítja,
hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Ha
cselekedeteinket a szeretet vezeti, akkor
hitünk igazságát juttatjuk kifejezésre.
Nem azért kaptuk Teremtõnktõl életün-

ket, hogy önmagunknak éljünk, hanem
Istennek és embertársainknak. A jóté-
konyság szeretetteljes nagylelkûségre ne-
vel. A nagyböjti idõ arra ösztönöz minket,
hogy a jótékonyság cselekedetein keresz-
tül is kövessük példáját. Jézus iskolájá-
ban megtanulhatjuk; életünk ajándékká
válhat azáltal, hogy Krisztus követésére
törekszünk. Így nemcsak abból tudunk
adni, amink van, hanem magunkat is ké-
szek leszünk odaadni. A jótékonyság a
nagyböjti idõben annak eszköze lehet,
hogy keresztény küldetésünkben elõre-
lépjünk. Az a keresztény, aki odaadja ma-
gát anélkül, hogy számolná, mennyibe
kerül ez neki, tanúságot tesz arról, hogy
nem az anyagi gazdagság határozza meg
a lét törvényeit, hanem a szeretet. Ami a
jótékonykodás értékét megadja – az
egyén lehetõségeinek és körülményeinek
függvényében – a szeretet, amely az oda-
adás különbözõ formáit is inspirálja. A
húsvétra való készülõdés a jótékonyság
cselekedetein keresztül a lelki növeke-
désre szólít, hogy ezáltal többek legyünk
a szeretetben.
Könyörögjünk: Szûz Mária, Urunk édes-
anyja és hûséges szolgálóleánya, segíts a
híveknek a nagyböjti idõ lelki küzdelmei-
ben, hogy megfelelõen éljenek az ima, a
böjt és a jótékonyság fegyverével!
Kívánom minden perkátainak, hogy lé-
lekben megújulva készüljön és ünnepelje
szerettei körében a húsvéti titkokat!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatár

Mi a Biblia? A könyvek könyve, életünk forrása
A Biblia Fa: Virágzik és gyümölcsöt terem a legnagyobb szárazság idején is.
A Biblia Gyõztes: A legyõzötteket nem rabokká, hanem szabadokká teszi.
A Biblia Hajó: Sohasem fut zátonyra, és utasait biztosan célba viszi.
A Biblia Tolmács, sok nyelven tolmácsolja Isten akaratát.
A Biblia Híd: A múlandóságból az örökkévalóságba vezet.
A Biblia Bíró: Személyválogatás nélkül igazságosan ítél.
A Biblia Világosság: A legnagyobb sötétségen is áthatol.
A Biblia az a könyv, amelynél jobbat nem lehet írni.
A Biblia Térkép: Isten országa megismerhetõ belõle.
A Biblia útmutató: Aki figyel rá, nem tévedhet el.
A Biblia Távcsõ: A messze jövõbe lehet vele látni.
A Biblia Eke: Már sok kemény szívet megmunkált.
A Biblia az a fegyver, amellyel a bûn megölhetõ.
A Biblia Út: A gondolatán át a dicsõségbe vezet.
A Biblia Vonat: Utasait a mennybe szállítja.
A Biblia Ellenõr: Mindenkit figyelmeztet.
A Biblia eredete és értéke is örök.
A Biblia éltetõ víz, üdítõ levegõ.
A Biblia Nap: Világít és melegít.
A Biblia az enyém. A Tiéd is?
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A költségvetéshez
2008. február 13-án a képviselõ-testület
napirendjén szerepelt a költségvetés és
néhány a költségvetésre ható napirend.
A köztisztviselõk 5 %-os illetménykiegé-
szítésérõl rendeletet alkotott a testület 7
igen és 3 nem szavazat mellett. Eddig
nem szerepelt ilyen tétel a költségveté-
sekben, most is csak negyede a jogszabály
által adhatónak. Remélhetõleg elindult
egy folyamat a település közszolgáinak
anyagi megbecsülésének javítására és jö-
võre bõvülhet a közalkalmazottakkal.
Rendelet született a 2008. évi költségve-
tésrõl 7 igen és 4 nem szavazat mellett.
Hosszú idõ után nem terheli költségveté-
sünket a szennyvízberuházás évi 40-50
milliós költsége és a képviselõi tisztelet-
díjak összege, melyet a tavalyi választás
után törölt el az új testület. Kb. 6 %-os
bérfejlesztést tartalmaz mind a polgár-
mesteri hivatal, mind az ÁMK dolgozói
esetében.
Több millió jutott az elmúlt években el-
maradt felújításokra és utak, járdák javí-
tására, de szerepel tétel a rendeletben
munkagép és munkaeszköz beszerzése is.
Ez az összeg, ha csodára nem is, de látha-
tó javulásra már elég. Lehetõség van a
közmûfejlesztések és orvosi rendelõ bõ-
vítésének tervezésére is.
Idén több jut a civil szervezetek munkájá-
nak, rendezvényeinek segítésére. A civil
szervezetek támogatását a képviselõ-tes-
tület bizottsági hatáskörbe vonta, így a
személyi jellegû közterhekkel sem lesz
kevesebb a civilek támogatása. A költség-
vetés egészségügyi szûrésekre is tartal-
maz kisebb összeget. Hitelfelvétel csak az

elnyert pályázatok önrésze esetében
szükséges.
Több tévhit, illetve pontatlanság is hang-
zott el mostanában Perkáta 2007-es és
idei, 2008-as költségvetésével kapcsolat-
ban. A 2007. november 21-i üléssel kap-
csolatos kritikákhoz az alábbiakat kívá-
nom hozzáfûzni: A költségvetési rende-
let kiadási és bevételi elõirányzatainak
teljesítését elõirányzat-csoportonként
kell vizsgálni. A módosításra akkor van
szükség, ha az elõirányzat-csoport terve-
zett összege változik. A módosító rende-
letnek csak a fõ elõirányzatok közötti át-
csoportosításokat kell bemutatnia, az
azon belülieket még akkor sem, ha azok a
képviselõ-testület határozatain alapul-
nak. A módosító rendeletnek szintén
nem feladata, hogy a tényleges kiadáso-
kat és bevételeket naprakészen tartal-
mazza. Ezeket a pénzügyi beszámoló mu-
tatja be, az is csak elõirányzat-csoporton-
ként. Tételes elszámolást a zárszámadási
rendelet megalkotásakor kell készíteni.
A tényszerûség kedvéért meg kell említe-
ni, hogy az alpolgármester úr sem a be-
számoló, sem a módosító rendelet tár-
gyalásakor nem nyilvánított véleményt.
Mindkét napirendet hozzászólás nélkül
fogadta el a testület. Az I-III. negyedévi
beszámolót egyhangúan, a költségvetés
módosítását 7:5 arányban.
A 30 millió forintos folyószámlahitel fel-
vételét az átmeneti fizetésképtelenség el-
kerülése érdekében határoztuk el. A csa-
tornahitel éves esedékes törlesztõ részle-
tének teljesítése a korábbi években de-
cember 1-je volt. Az utolsó részletnél ez a
dátum 2007. november 20-ára esett. A

központi támogatások a hónap végén ke-
rülnek jóváírásra, a költségvetési számlá-
ra. Fizetési kötelezettségünk 47.271 ezer
forintot tett ki, az esedékesség idõpontjá-
ban 25.375 ezer forint volt a számlánkon.
A hiányzó összeg pótlásához volt szükség
a folyószámlahitel igénybevételére. Ek-
kor döntött a testület arról, hogy maxi-
mum 30 milliós forintos folyószámlahi-
tel-keretet vesz igénybe. A számlavezetõ
pénzintézet viszont 20 millió forint folyó-
számla hitelkeretet biztosított az önkor-
mányzat részére. De 2007. december
31-én a számla egyenlege már ismét PO-
ZITÍV szaldót mutatott.
A 2008. évi költségvetés elfogadásakor –
pénzügyi bizottsági ülésen is – elhang-
zott, hogy a 30.600 ezer Ft hitel beállítá-
sára azért van szükség, hogy ne kössünk
le más elõirányzatot olyan feladatra,
amely biztosan nem valósul meg ebben az
évben. A pályázatok önrészének biztosí-
tását a képviselõ-testületnek határozat-
ban meg kell erõsítenie akkor is, ha az
adott évben ténylegesen nem kerül fel-
használásra. A tartalékba helyezett
30.600 ezer Ft tehát jövõ évben esedékes
pályázati önrész fedezete, nem mûködési
vagy fenntartási kiadásoké.
Fontos, hogy a sokszor száraznak tûnõ,
de mindenki számára érdeklõdésre szá-
mító perkátai költségvetés, az anyagi
ügyeink adatai, tényei pontosan, világo-
san legyenek a perkátai polgárok elé tár-
va. Ne pontatlanul, hanem a pénzügyi bi-
zottság és a képviselõ-testület ülésein
történteknek megfelelõen.

Somogyi Balázs

Húsvétvárás
Melengetõ napsugár, éledezõ természet.
A fagyos, színtelen szürkeség után ránk
ragyog a fény, és ez reménykeltõ. Elõcsa-
logatja az illatos, pompás tavaszi virágo-
kat, dalra készteti a madarakat. Szinte
újjászületünk, erõt merítünk a termé-
szetbõl, energiával töltõdünk fel.
Húsvétra készülünk. Fontos dolgokat te-
szünk. Takarítunk, sütünk-fõzünk, gyer-
mekeinknek ajándékot rejtegetünk a
bokrok alján, hogy majd velük együtt él-
jük át a tojáskeresés csodáját, izgalmát.
Mindezek közben vajon eszünkbe jut-e a
lelkünkkel való törõdés is?
A tomboló gyûlölködés legyõzhetõ béké-
vel, barátságos érzülettel, ha van elég
idõnk és kitartásunk. A gonoszat jóval, a
hazugot igazsággal gyõzhetjük le.

Ki tudjuk-e mondani azt, hogy BOCSÁ-
NAT? Sokan érzik úgy, hogy a másik bán-
tása bátorság, hõstett, és csak akkor ve-
szik észre saját hitványságukat, ha rádöb-
bennek: akit bántottak – megbocsátott. A
megbocsátás a legnagyobb erkölcsi csele-
kedet, lelkileg gazdaggá tesz.
Számtalan kérdést tehetünk fel magunk-
nak, ha belsõ tulajdonságainkat vizsgálni
szeretnénk.
Nagypéntek közeledtével gyakrabban
eszünkbe jutnak Wass Albert szavai is:
„Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk…”
És mégis: az emberi természet csodála-
tos! Legalább annyi jót rejteget, mint
amennyi gyengeséget, hitványságot. Raj-
tunk múlik, hogy melyik kerekedik felül.

Próbálkozunk-e rossz tulajdonságaink
szakadatlan jobbításán? A sötétséget
fény követi, nagypénteket a feltámadás.
Ezzel a reménységgel kívánok áldott, bé-
kés, vidám húsvéti ünnepeket vala-
mennyi perkátai polgárnak!

Kiss Ferencné
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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 3/2008. (II. 15.) számú RENDELETE

a 2008. évi költségvetésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete az „Államháztartásról”
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65-75. §-ai alap-
ján, figyelembe véve ezen jogszabály, vala-
mint a „Költségvetési szervek tervezésé-
nek, gazdálkodásának, beszámolásának
rendszerérõl” szóló 217/1998. (XII. 30.) Kor-
mányrendeletben (Ámr) és „A Magyar Köz-
társaság 2008. évi költségvetésérõl” szóló
2007. évi CLXIX. törvényben foglaltakat, az
alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és
költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
polgármesteri hivatal, Általános Mûvelõdési
Központ
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv: Nappali Szociális Központ, az önállóan
gazdálkodó polgármesteri hivatalhoz kapcso-
lódva.
(3) A (2) a) pontjában felsorolt intézmények a
költségvetésben önálló címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és
kiadásai

2. §
A képviselõ-testület a polgármesteri hivatal és
az ÁMK együttes, 2008. évi költségvetését
543.780.000 Ft bevétellel és 543.780.000 Ft
kiadással állapítja meg.

3. §
A képviselõ-testület az önkormányzat tervezett
bevételeit forrásonként, fõbb jogcím-csopor-
tonkénti részletezettségben, az 1. számú mel-
léklet szerint határozza meg.

4. §
A képviselõ-testület az önkormányzat tervezett
kiadásait címek, elõirányzat-csoportok és ki-
emelt elõirányzatok szerint a 2. számú mel-
lékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. §
A képviselõ-testület a 2008. évi létszámkere-
tet 111 fõben határozza meg, az alábbiak sze-
rint:
– polgármesteri hivatal köztisztviselõi létszá-
ma 10 fõ,
– az önállóan gazdálkodó Általános Mûvelõdé-
si Központ közalkalmazotti létszáma 63 fõ,
– a polgármesteri hivatalhoz tartozó intézmé-
nyek közalkalmazotti létszáma 20 fõ,
– a polgármesteri hivatalnál a Munka Törvény-
könyve alapján foglalkoztatottak létszáma 18
fõ.

6. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó ki-
adásainak elõirányzatait éves bontásban a 3.
számú melléklet tartalmazza.

7. §
A képviselõ-testület az önkormányzat 2008.
évi összevont pénzforgalmi mérlegét a 4.
számú melléklet, az elkülönített mûködési és
felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat
tartalmazó pénzforgalmi mérlegeket – a finan-
szírozási mûveleteket is figyelembe véve – az
5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

8. §
Az önkormányzat 2008. évi várható bevételi és
kiadási elõirányzatainak teljesülésérõl készült
elõirányzat-felhasználási ütemtervet az 7.
számú melléklet tartalmazza.

9. §
A képviselõ-testület az önkormányzat bevételi
és kiadási elõirányzatait – feladatonként – a 8.
és 9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

10. §
A képviselõ-testület az Általános Mûvelõdési
központ 2008. évi költségvetési támogatását
230.341.000 Ft összegben határozza meg.

11. §
A Képviselõ-testület az Általános Mûvelõdési
Központ bevételi és kiadási elõirányzatait – fel-
adatonként – a 10. és 11. számú mellékletek
szerint hagyja jóvá.

12. §
A képviselõ-testület az önkormányzat
2008-2009-2010. évekre, a gördülõ tervezés-
ben elõre jelzett mûködési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások mérlegét – a 12. számú
kimutatás szerint – tudomásul veszi.

A 2008. évi költségvetés
végrehajtásának szabályai

13. §

A képviselõ-testület az általa jóváhagyott elõi-
rányzatok és létszámkeretek között átcsopor-
tosítás jogát a polgármesterre átruházza. Elõi-
rányzatok közötti átcsoportosítást a polgár-
mester 500.000 Ft összegig engedélyezhet az-
zal, hogy felújítási és felhalmozási célú kiadási
elõirányzatot mûködési célú feladat elvégzésé-
re nem csoportosíthat át.

14. §
Az év közben engedélyezett, központi pótelõi-
rányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést
igényel – a képviselõ-testület dönt, a polgár-
mester elõterjesztésében a költségvetési ren-
delet egyidejû módosításával.

15. §
Az érdemi döntést nem igénylõ központi elõi-
rányzatok miatti költségvetési rendelet-módo-
sítást negyedévenként, a negyedévet követõ
elsõ képviselõ-testületi ülésen kell elõterjesz-
teni.

16. §
A képviselõ-testület a köztisztviselõk 2008. ja-
nuár 1. napjától érvényes illetményalapját
45.000 Ft-ban határozza meg.

17. §
Az önkormányzat, az önállóan gazdálkodó in-
tézmény költségvetési támogatását havonta –
nettó módon – 1/12 részben folyósítja.

18. §
A költségvetési évben rendelkezésre álló, át-
menetileg szabad pénzeszközöket felhasználá-
sukig, a legkedvezõbb kamatfeltételek mellett,
bankbetétben kell elhelyezni.

19. §
A Környezetvédelmi Alap számlára befolyó
összeget – várhatóan 500.000 Ft-ot – a „Vá-
ros- és községgazdálkodási szolgáltatás” cí-
men, a volt szeméttelep rendbetételére kell for-
dítani.

20. §
Az önkormányzati gazdálkodás során, az év
közben létrejövõ hiány finanszírozásának mód-
ja, a számlavezetõ pénzintézettõl felvett folyó-
számlahitel.

21. §
A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjá-
tól kell alkalmazni.

22. §.
A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a
képviselõ-testület a „2005. évi költségvetés
végrehajtásáról” szóló 9/2006. (IV. 26.) számú,
a „2006. évi terv- és költségvetésrõl” szóló
1/2006. (II. 1.) számú és „A 2008. évi átmeneti
gazdálkodásról” szóló 24/2007. (XII. 22.) szá-
mú rendeleteket hatályon kívül helyezi.

23. §.
A rendelet végrehajtásáért felelõs a polgár-
mester, kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Somogyi Balázs polgármester,
dr. Lakos László jegyzõ

Záradék:
A rendeletet Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának hirdetõtábláján
történõ kifüggesztéssel kihirdetem.
Perkáta, 2008. február 15.

dr. Lakos László jegyzõ
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1. számú melléklet

Perkáta Nagyközségi
Önkormányzat 2008. évi tervezett

költségvetési bevételei
(ezer Ft-ban)

Források megnevezése Elõirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi mûködési
bevételei

191212 Szolgáltatások ellenértékének bevételei
150

1912 Intézményi mûködéshez kapcsolódó
egyéb bevétel 150
191311 Bérleti és lízing bevétel 600
191312 Intézményi ellátási díjak 7.066
191313 Alkalmazottak térítése 1.791
1913 Intézmények egyéb sajátos bevételei

9.457
191614 Egyéb kamatbevételek 30
1916 Kamatbevételek 30
191913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatá-
sok áfája 388
1919 Általános forgalmi adó bevételek 388
191 ÁMK intézményi mûködési bevételei

10.025

2. Önkormányzat hivatalának
mûködési bevételei

291212 Szolgáltatások ellenértékének bevételei
135

291219 Egyéb sajátos bevétel 100
1912 Intézményi mûködéshez kapcsolódó
egyéb bevétel 235
291311 Bérleti és lízing bevétel 7.279
291312 Intézményi ellátási díjak 6.518
291313 Alkalmazottak térítése 492
2913 Intézmények egyéb sajátos bevételei

14.289
291614 Egyéb kamatbevételek 450
2916 Kamatbevételek 450
291913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatá-
sok áfája 367
2919 Általános forgalmi adó bevételek 367
291 Önkormányzat hivatalának intézményi
mûködési bevételei 15.341
I. Intézményi mûködési bevételek 25.366

II. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI

2922 Helyi adók összesen 21.160
92311 Személyi jövedelemadó helyben maradó
része 31.002
92312 Jövedelemkülönbségek mérséklése

107.420
92314 Gépjármûadó 14.000
923 Átengedett központi adók 152.422
926 Talajterhelési díj 500
926 Talajterhelési díj 500
92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétel 34
92913 Egyéb sajátos bevétele 11.000
929 Egyéb sajátos folyó bevételek 11.034
II. Önkormányzatok sajátos mûködési
bevételei 185.116

III. FELHALMOZÁSI ÉS TÕKE
JELLEGÛ BEVÉTELEK

93211 Önkormányzati lakóingatlan értékesítése
9.000

93217 Önkormányzati lakótelek értékesítése
1.600

9321 Önkorm. sajátos felhalm. és tõke jellegû
bevételei 10.600
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

10.600

IV. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBÕL
KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

94211 Normatív áll. hj. lakosságszámhoz kötöt-
ten 46.449
94212 Normatív áll. hj. feladatmutatóhoz kötöt-
ten 170.120
942 Önkormányzatok normatív állami hoz-
zájárulása 216.569
94311 Kieg. támogatás egyes közokt. feladatok
ellátásához 480
94312 Egyes jövedelempótló támogatások ki-
egészítése és közcélú foglalkoztatás támogatá-
sa 35.495
943 Normatív, kötött felhasználású
támogatások 35.975
944 Központosított elõirányzatok 7.722
94 Központi költségvetésbõl kapott kv-i
támogatás 260.266
IV. Központi költségvetésbõl kapott kv-i támo-
gatás 260.266

V. TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ
BEVÉTELEK

464132 Mûk. célú támogatásértékû bevétel tb.
alaptól 11.393
464142 Mûk. célú támogatásértékû bevétel elk.
alaptól 5.912
464162 Mûk. célú támogatásértékû bev.
TKT-tól 14.527
464 Mûk. célú támogatásértékû bevétel 31.832
46 Támogatásértékû bevételek 31.832
V. Támogatásértékû bevételek 31.832

VI. HITELEK
451 Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozá-
soktól 30.600
45 Rövid lejáratú hitelek 30.600
VI. Rövid lejáratú hitelek 30.600
Költségvetési bevételek összesen: 543.780

2. számú melléklet

Perkáta Nagyközségi
Önkormányzat 2008. évi tervezett

költségvetési kiadásai
(ezer Ft-ban)

Feladatok megnevezése Elõirányzat

I. MÛKÖDÉSI, FENNTARTÁSI
KIADÁSOK

1. ÁMK mûködési, fenntartási
kiadásai

151-152 Személyi juttatások 137.496
1511 Rendszeres személyi juttatások 111.107
1512-17 Nem rendszeres személyi juttatások

23.481
152 Külsõ személyi juttatások 2.908
153 Munkaadókat terhelõ járulékok 43.471
1531 Társadalombiztosítási járulék 37.463
1532 Munkaadói járulék 3.876
1533 Egészségügyi hozzájárulás 1.457
1534 Táppénz-hozzájárulás 675
154-156 Dologi kiadások 59.279
154 Készletbeszerzések 28.383
155 Szolgáltatások 23.195

156 Különféle dologi kiadások 7.701
157 Egyéb folyó kiadások 120
I.1. ÁMK mûködési, fenntartási kiadásai

240.366

2. Önkormányzat hivatalának
mûködési, fenntartási kiadásai

251-252 Személyi juttatások 83.924
2511 Rendszeres személyi juttatások 70.988
2512-17 Nem rendszeres személyi juttatások

10.677
252 Külsõ személyi juttatások 2.259
253 Munkaadókat terhelõ járulékok 28.048
251 Társadalombiztosítási járulék 22.420
252 Munkaadói járulék 2.296
253 Egészségügyi hozzájárulás 1.202
256 Munkaadókat terhelõ egyéb járulékok

2.130
254-256 Dologi kiadások 70.366
254 Készletbeszerzések 7.760
255 Szolgáltatások 41.926
256 Különféle dologi kiadások 20.680
257 Egyéb folyó kiadások 1.960
258 Szociálpolitikai ellátások 47.133
37 Támogatásértékû kiadások, támogatá-
sok 1.853
373 Támogatásért. mûk. kiadás önkorm. kv-i
szervnek 1.853
38 Áht-n kívülre végleges pénzeszköz
átadások 21.120
381 Mc. pénzeszköz átadás non-profit szervnek

11.085
3821 Fc. pénzeszköz átadás non-profit szervnek

188
3824 Fc. pénzeszköz átadás háztartásoknak

9.847
I.2. Önkorm. hivatalának mûködési,
fenntartási kiadásai 254.404
I. Mûködési, fenntartási kiadások 494.770

II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

2. Önkormányzat hivatalának
felújítási kiadásai

2. Épületek felújítása 1.250
2. Felújítási kiadások elõzetesen felszámított
áfája 250
2. Önkormányzat hivatalának felújítási kiadásai

1.500
II. Felújítási kiadások 1.500

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2. Önkormányzat hivatalának
felhalmozási kiadásai

131 Gépek, berendezések, felszerelések 534
182 Beruházások elõzetesen felszámított áfája

107
Önkormányzat hivatalának felhalmozási
kiadásai 641
III. Felhalmozási kiadások 641

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI
KIADÁSOK

5921 Céltartalék (pályázati önrészek) 7.100
5922 Céltartalék meghatározott feladatokra

9.169
5823 Céltartalék (pályázati önrészek, fedezete
hitelfelvétel) 30.600
592 Tartalékok 46.869
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 46.869
Költségvetési kiadások összesen 543.780
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A PERKÁTAI PROJEKTIRODA BESZÁMOLÓJA
1 ÉV MUNKÁJÁRÓL

E cikk tényeket sorol, nem védekezik, nem
támad, nem kelt hangulatot, csupán tájé-
koztat a valóságnak megfelelõen.

Miért jött létre a projektiroda?

Felkészülni a 2007-2013. közötti idõszak
pályázati pénzeinek minél nagyobb ará-
nyú elérésére Perkáta számára.
Megváltoztatni azt a szemléletet, hogy
Perkáta vesztes település, nem tud fej-
lõdni. 16 év bizonyította, hogy a mai bo-
nyolult pályázati világban nem vezet
eredményre a véletlenszerûen, néha-né-
ha összebarkácsolt pályázatoktól várni a
megváltást, hanem tudatos felkészülés-
sel, hosszabb távra kell tervezni és dol-
gozni. Manapság már a kiírás 50-100-150
oldalas szövegét sem egyszerû értelmez-
ni...
Akik a projekt-koncepciót elutasítják,
azok nem értik, hogy a szûkös állami for-
rások mellett nincsen más lehetõségünk
külsõ, vissza nem térítendõ fejlesztési
pénzeket hozni, csak a pályázatok által.
Érdekes, hogy minden külsõ szakember,
aki eddig megismerte Perkátán a projekt-
irodát, egyöntetûen a faluvezetés bölcs
elõrelátását dicsérte.

Mit dolgozott eddig
a projektiroda?

– Elõzmény nélküli helyi munkaszerve-
zetként a semmibõl építette fel szakmai
hátterét egy szerényen berendezett és ta-
karékosan mûködtetett irodával, a piaci
viszonyok szerint az önkormányzatnak
kedvezõ formában megbízott munkatár-
sakkal.
– Tényszerûen felkutatta és feltárta
1990-tõl 2006-ig a pályázati múlt történé-

seit, dokumentumait. Oka: tudni kell,
honnét indulunk, és tanulni kell a hibák-
ból.
– Létrehozta a pályázatírásokhoz nélkü-
lözhetetlen adatbázisokat, összegyûjtöt-
te a lehetséges partneradatokat (cégek-
rõl, civil szervezetekrõl, magánszemé-
lyekrõl), a különbözõ területek szakértõi
regisztereit.
– Kialakította szakmai és munkakapcso-
latait a szükséges helyi és külsõ pályázati
partnerekkel, az irányító hatósággal, a
döntéshozókkal.
– Részt vett regionális és országos to-
vábbképzéseken, szakmai tájékoztató-
kon.
– A szakma szabályai szerint feltárta
Perkáta állapotát, majd a szükséges és le-
hetséges fejlesztés irányait.
– Az érdeklõdõk számára helyben, ingye-
nesen megvalósított egy nyitott pályázati
alapképzést.
– Több nyílt szakmai fórumot, tájékozta-
tást tartott projektfejlesztési és pályázati
témákban.
– Elõkészítésre, megalapozásra került
több mint 50 projektötlet.
– Írt több pályázatot, melyekbõl sikeres
volt a Perkátai Sportegyesület mûködési
támogatására beadott pályázat, a Helyi
Vidékfejlesztési Irodára beadott pályá-
zatunkat – nem szakmai okok miatt – el-
utasították, az útfelújítási pályázatunkat
tartalékba helyezték forráshiány miatt,
azaz nem terhelte szakmai hiba e munkát
sem. Vannak még elbírálásra vagy lezá-
rásra váró pályázataink, melyek közül
legnagyobb az óvodabõvítésre beadott
pályázat. Ezt a lobbierõ miatt egy orszá-
gos hírû pályázatíró cég segíti, de a renge-

teg helyi anyaggyûjtést, koordinációt az
iroda végezte hosszú heteken keresztül.
Ezeken kívül természetesen sok állandó,
nem látványos, de a hosszú távú sikerek-
hez nélkülözhetetlen kisebb-nagyobb
elõkészítõ feladatot végzett és végez a
projektiroda, mely az ajtón kívülrõl nem
látszik.
Egy év mûködés alapján elmondható,
hogy pályázati témában Perkáta behozta
hátrányát, jelenleg a többi vetélytárssal
szakmailag egyenlõ eséllyel, felkészülten
startolhatunk a fejlesztési pénzekért.
Nyilván hiányolható, hogy nem sikerült
elég pályázatot beadni eddig, de külsõ
tény, hogy több mint fél évet csúsztak a
számunkra eséllyel kecsegtetõ pályáza-
tok kiírásai. Tévedés volt bízni a központi
szervekben és hiba volt nyereséges bein-
dulást tervezni.

Mit tesz idén a projektiroda?

Lényegesen csökkentett mûködési költ-
ségek mellett elõkészíti a Perkáta fejlõ-
déséhez szükséges projekteket, megírja
az önkormányzat által elfogadott pályá-
zatokat, végigmenedzseli az összes meg-
nyert projektet. Bekapcsolódik a most el-
indult Leader-programban, ahol koordi-
nálja, írja a nagyközség pályázatait és se-
gíti a hozzáforduló civil szervezeteket,
vállalkozókat, magánszemélyeket.
Jelenleg elõkészítés alatt áll a felszíni víz-
elvezetés megoldása, a Sport utcai híd
megvalósítása. Megírás alatt áll az iskola
informatikai fejlesztésére és az egészség-
ház bõvítésére kiírt pályázat. Az iroda
szorosan együttdolgozik a faluüzemelte-
téssel és a településfejlesztõ albizottság-
gal.

Köszönet és emléklap 2007 júliusában, a Bükkábrányi Lignitbányában 7-8 millió
évvel ezelõtt élt mocsári ciprusokból álló erdõmaradványt talál-
tak. A lelet megmentésére nemzetközi összefogás indult. A fa-
törzseket cukros oldatban konzerválják, 4 év után kiszárítják,
majd a nagyközönség is láthatja. Az országos akcióhoz
Perkátán Újfalusi Pál magánkezdeményezésére a község lakos-
sága széles körben csatlakozott. A vállalkozó-képviselõ ezúton
is köszöni a felajánlásokat mindenkinek. Volt, aki 1 kiló cukor-
ral, volt, aki 20.000 Ft-tal segített. Az adományokat személye-
sen Somogyi Balázs polgármester és Újfalusi Pál, valamit segí-
tõik vitték Miskolcra. A konzerválást végzõ kutatók minden
egyes kiló cukornak nagyon örültek, külön öröm volt számukra
hogy Perkáta lakossága közel 500 kilónyi cukorral segítette a
nemes célt. Ez már csak annál is nagyobb szó, mivel a két még
mûködõ magyar cukorgyár közül az egyik 15 mázsa, a másik ke-
vesebb cukrot küldött a munkálatot végzõ múzeumnak. A Mis-
kolci Herman Ottó Múzeum emléklappal jutalmazta az orszá-
gosan is figyelemreméltó teljesítményt. Az emléklapot bekere-
tezik, és a községházán bárki megtekintheti, emlékezvén arra, a
falu is hozzájárult egy egyedülálló nemzeti örökség megmenté-
séhez.

-eszem-
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KOZMETIKA NYÍLT!
Perkáta, Szabadság tér 14/b alatt,

a községháza mellett.

Somogyi Csilla kozmetikus
Telefon: 06 (30) 308 4364

Szeretettel várom kedves Vendégeimet:

* teljes körû arcápolással

* tartós szempilla- és szemöldökfestéssel

* ultrahangos, hatóanyagos kezelésekkel

* mélytápláló, frissítõ arc- és dekoltázs-
masszázzsal

* nappali és alkalmi sminkekkel

* exkluzív kezelésekkel

* szõrtelenítéssel

* illetve különleges igényeikkel,
melyek szépségüket szolgálják!

Tisztelt Adófizetõk!
Kérjük, adójuk 1%-ának felajánlásával az

idei évben is támogassák a

„Perkátáért”
Közalapítványt!

Az elmúlt évben 357.943 Ft-ot
kaptunk Önöktõl,

melyet ezúton is köszönünk!

A befolyt összegbõl az óvodát, iskolát, a
községi kulturális és sportrendezvényeket,

civil szervezeteket támogatunk.

Adószámunk:
18486575-1-07

Felajánlásaikat elõre köszönjük!

Perkátáért Közalapítvány kuratóriuma

eMagyarország Pont
Pont jó helyen!

Ismeri Ön az ügyfélkaput?

Hallott már az elektronikusan elérhetõ
szolgáltatásokról?

Szeretné gyorsan, sorban állás nélkül
intézni ügyeit?

Az eMagyarország munkatársai
ebben segítenek Önnek!

Jöjjön be hozzánk!

eTanácsadónk bemutatja Önnek
az internet kínálta lehetõségeket!

Önt is megtanítjuk az eKözszolgáltatások
használatára!

József Attila Könyvtár – eMOP

F E L H Í V Á S
A Perkátáért Közalapítvány meghirdeti az

Egészséges Perkátáért –
Fogyj velünk versenyét!

Regisztrálni lehet március 29-én a mûvelõdési házban az
egészségnapon. (testsúly és vérnyomásmérés.)

A verseny 3 hónapig tart. A testsúly ismételt mérése júni-
us 28-án, szombaton délelõtt lesz.

A Perkátáért Közalapítvány az elsõ három legtöbbet fo-
gyó résztvevõt értékes ajándékkal jutalmazza meg.

Tegyen Ön is többet
egészségéért!

A túlsúly és elhízás problémáiról fontos információkat,
tanácsokat kaphat a március 29-ei egészségnapon, illetve
az óvodai Szivárványhét egészségmegõrzõ-elõadásain.

Azokat, akik szívesen mozognának a diéta mellett, szere-
tettel várja csütörtök esténként 6 órától egy kis kellemes
tornára az iskola tornatermében Kárászné Csilla.

Perkátáért Közalapítvány kuratóriuma
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Egy év a francia klubban
Körülbelül egy éve adtunk hírt a Perkáta–Saint Maximin Baráti
Kör megalakulásáról. Akkor, tavaly januárban arról beszélget-
tünk, hogy ha minden hónapban sikerül egy kellemes estét
együtt töltenünk (nekünk, akiket összekötnek francia baráta-
ink), már megérte létrehozni ezt a klubot.
Úgy gondolom mi ennél sokkal többet értünk el.
Egy igazán jó, ütõs csapat jött össze. Egy olyan csapat, akire le-
het számítani. Egy olyan csapat, melynek tagjai felhõtlenül jól
érzik magukat egymás között.
A napok csak rohannak, az ember mindig csak sietteti a hete-
ket. Nincs idõ visszanézni. Ahogy állítottam össze az elsõ év fo-
tóalbumát, akkor tudatosodott csak bennem igazán, hogy
mennyi minden történt velünk, mennyi mindent csináltunk.
Engedjék meg, hogy néhány mondatban visszaidézzem ezeket
az eseményeket.
Már az elsõ találkozásaink is jó hangulatban teltek. Összehoz-
tak bennünket az emlékek, élmények, a kap-
csolatok.
A „Zsíroskenyérparti” és az „Emlékezz-est”
még csak a beszélgetésekrõl, tervekrõl, el-
képzelésekrõl szólt. A miértekrõl és a hogya-
nokról.
A majális volt az elsõ igazi megmérettetés.
Már klublogós pólóban, saját zászló alatt.
Ezen a napon vendégünk volt az éppen
Perkátán tartózkodó három francia család is,
közöttük Saint Maximin alpolgármestere.
Kedvességünket és a nap sikerét azóta is em-
legetik.
Rutinosan dolgoztunk, mindenki tudta a
dolgát. Látványosan, szinte berobbantunk a
falu életébe.
A Perkátára látogató Escapade-ot egy
klublogó formájú pörkölttortával ajándé-
koztuk meg, mely nagy sikert aratott a szállo-
dai vacsora után.
Jó néhány klubtagunk vett részt az idei francia kiutazáson. A
változatos, érdekes program, a kellemes baráti fogadtatás jó le-
hetõséget adott a kikapcsolódásra a felpörgetett hétköznapok-
ból. A ráhangolódást segítette néhány oldalas útikalauzunk,
melybõl minden kiutazó családnak ajándékoztunk egyet, klub-
tagságtól függetlenül . Nagy örömet okoztunk ajándékunkkal
francia barátainknak is. Megkapták a magyar lány-népviselet
elsõ darabjait: a szoknyát, az inget és mellényt.
A beszélgetések során megerõsített bennünket a francia bará-
tainktól kapott sok jó szó és biztatás.
A lovasnapon ismét voltak francia vendégeink, mégpedig az ön-
kormányzat díját hozó delegáció. Sikeres volt a kóstolóval egy-
bekötött zsákbamacska csupa francia termékkel, az olvasósa-
rok a francia újságokkal, magazinokkal. Vállaltuk, hogy bemu-
tatjuk és népszerûsítjük ezt a kapcsolatot a falu lakóinak, ez egy
jó alkalom volt erre.
Ezen felül 15 ebéddel támogattuk az önkormányzatot.
A községünkben nyaraló testvértelepülési gyerekek programjá-
ból is kivettük a részünket.
Felajánlottuk a július 23-ai nap megszervezését, koordinálását,
idegenvezetését, illetve az esti grillparti teljes lebonyolítását.
Elõször a Bory várba, majd a belvárosba kalauzoltuk õket, utá-
na fürödtünk egyet Velencén. Mire hazaértünk, terített asztal
és finom vacsora várta a csapatot.
Augusztusban segédkeztünk egy nyáresti piknik megszervezé-
sében, illetve az augusztus 20-ai falunapnak talán a legtöbb em-

bert megmozgató klubja voltunk. Már ruti-
nosan zajlott a sátorállítás, a sütés-fõzés,
egyre több ember jött hozzánk petanqe-ozni.
Köszönet az óvó néniknek a bábelõadásért.
Az Escapades második látogatásakor lángos
sütéssel vártuk a vendégeket. Szerintem még
a szívünket is belesütöttük. A precíz szerve-
zés, a kellemes hangulat, az ízléses vendéglá-
tás nem is maradt dicséret nélkül.
A seregélyesi kastélyban tartott búcsúvacso-
rán pedig igazán sikerült meglepni a kirán-
dulókat. Az Escapade vezetõje a meghatott-
ságtól alig tudott megszólalni. Azt hiszem,
most kaptak elõször perkátai földet, búzát,
bort, és a békesség mellé még egy kis papri-
kát.

Az októberi klubest ismét csendesebb volt. A novemberi
bozsolén, miközben az új bort kóstolgattuk, érkezett a telefon-
hívás Franciaországból. Az éteren keresztül egyszerre koccin-
tottunk saint maximini barátainkkal.
Decemberben finom vacsorával láttuk vendégül a Télapót és
kísérõit. Itt adtuk át a népviselethez tartozó kötényt és gyön-
gyös pártát. Így lett komplett a népviselet.
Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármit is
tett a klubbért. Köszönet a rengeteg ötletért, munkáért, idõért,
anyagi vagy bárminemû önzetlen támogatásért. Anyagilag min-
dentõl és mindenkitõl függetlenek voltunk, saját ötleteinkkel
tartottuk fenn magunkat, Köszönet még francia barátainknak
ajándékaikért, segítõ tanácsaikért, tapasztalataikért. Hálásak
vagyunk a nyugdíjasoknak, akik mindig olyan jó szomszédaink
voltak a rendezvényeken, örülünk, hogy más klubokkal is jó
kapcsolatot, párbeszédet tudtunk kialakítani.
Öröm olyan csapattal dolgozni, ahol mindenki tudja a dolgát,
mindenki felelõsségteljesen, önzetlenül vállal, és maradéktala-
nul teljesít. Úgy gondolom kultúrált, igényes és felhõtlen pihe-
nésre volt lehetõsége minden velünk tartó perkátainak, legyen
az klubtag, vagy sem.
Remélem, mindenki jól érezte magát ezeken az összejövetele-
ken.
Én személy szerint köszönöm a bizalmat és a sok segítséget.

A Perkáta–Saint Maximin Baráti Kör nevében: Nagy Rita



2008. március PERKÁTAI HÍREK KÖZÜGYEK 11

F A L U Ü Z E M E L T E T É S
Március 1-jén, a kastély földszintjén
megnyílt a Faluüzemeltetési Központ
ügyfélfogadási irodája.

Az iroda telefonszáma: 25 507 512
A Faluüzemeltetési Központ feladatai
közé tartozik a község fejlesztésével, üze-
meltetésével, intézményeink, közútjaink,
járdáink karbantartásával kapcsolatos
önkormányzati feladatok intézése, ezek-
kel a témákkal összefüggõ lakossági és in-
tézményi észrevételek, bejelentések
kezelése.
A Faluüzemeltetési Központ a rá háruló
feladatokat:
– a lakosság segítségével,
– saját állományában levõ közalkalmazot-
takkal,
– szerzõdéses viszonyban levõ közmunká-
sokkal,
– lehetõség szerint perkátai vállalkozókkal,
– különféle szakterületekre specializálódott
külsõ cégek bevonásával szeretné megvaló-
sítani a perkátai polgárok minél nagyobb
részének megelégedésére.
A Faluüzemeltetési Központ felhívással
fordul azon munka nélkül élõ, munkanél-
küli segélyen levõ vagy nyugdíját töltõ
perkátai polgárok felé, akik szerzõdéses
közmunkásként vagy bejelentett, úgyne-
vezett „kék könyves” munkavállalóként
aktívan részt kívánnak venni a Faluüze-
meltetési Központ által irányított mun-
kában, személyesen jelentkezzenek a Fa-
luüzemeltetési Központ ügyfélfogadási
irodájában a kastély földszintjén, nyil-
vántartásba vétel végett.

Ügyfélfogadási idõ:
H–K–CS: 8.00-12.00-ig, 13.00–16.00-ig,

SZ: 8.00–12.00-ig, 13.00–18.00-ig,
P: 8.00–14.00-ig.

A 2008. január és február
hónapban elvégzett vagy elindított

feladatokról:
– a telepi utcák (Damjanich, Rózsa F.,
Táncsics) vízelvezetésének terveztetése,
– a Zrínyi utca mögötti út vízelvezetésé-
nek terveztetése,
– a Sport utcai híd terveztetése,
– a Petõfi utca, Arany János utca közvilá-
gításának terveztetése,
– a Zrínyi utca aszfaltburkolat felújításá-
nak terveztetése,
Az önkormányzat a fenti terveztetéseket
megrendelte, a tervek elkészülte után pá-
lyázati forrásokat szeretnénk felhasznál-
ni a megvalósításhoz:
– A legrosszabb állapotban levõ köves út-
jaink (Petõfi, Bocskai, Deák, Táncsics,
Damjanich, József A. buszforduló) fel-
töltése zúzott kõvel.
– A Zrínyi utcai burkolat ideiglenes javí-
tása (kátyúzás).
– A Nappali Szociális Központ, az óvoda
kert és a régi kultúrház területének kita-
karítása.

Ezt a munkát az önkormányzat megbízá-
sából Ujfalusi Pál vállalkozó és brigádja
végezte díjmentesen. A kivágott faága-
kat, bokrokat az évek alatt megszokott
géptelep mögötti tûzgyújtó helyre szállí-
tottuk és eltüzeltük. Ezt a tûzgyújtó he-
lyet lakossági kérésre fölszámoltuk.
Akiknek a tüzeléssel kellemetlenséget
okoztunk, azoknak köszönjük a türelmét.
– Önkormányzati területek, telkek taka-
rítása.
– A kastély fõépületének pincéjébõl a
régi olajkazánok tartályainak, alkatré-
szeinek és csõvezeték rendszerének ki-
bontása és a két kazán rákötése az új fû-
tésrendszerre. Ezt a munkát két perkátai
vállalkozó, Böröndi István és Takács Ist-
ván végezték az önkormányzattal kötött
szerzõdés szerint díjmentesen a kibon-
tott anyagért.
Egyes megrendelt alkatrészek késve ér-
kezése miatt a tervezett egy nap helyett
két napra hosszabbodott a fûtéskiesés,
amelyért a fûtés hiányát elviselõktõl még
egyszer elnézést kérünk.
Ennek a munkának a sürgõs elvégzésére
azért volt szükség, mert statikusok egybe-
hangzó véleménye szerint a kastély hom-
lokzati fõfal anyaga az állandó vízterhe-
lés miatt, amit a kétoldali angolakna
okoz, rohamos bomlásnak indult, és a to-
vábbi, még nagyobb problémák elkerülé-
se miatt javasolták az angol aknák mi-
elõbbi megszüntetését.

2008-ban betervezett néhány
egyéb feladat:

– Intézményeink biztonsági rendszeré-
nek korszerûsítése és csatlakoztatása egy
központosított figyelõrendszerhez.
– Elhanyagolt állapotban levõ intézmé-
nyeink állagmegóvására tervezett legsür-
gõsebb munkáink:
– kastély tetõbeázásának megszüntetése,
– kastély, iskola, óvoda régóta kitört abla-
kainak üvegezése, javítása,
– iskola tetõbeázásának megszüntetése,
dísztégla burkolat és vakolat javítása,
– új óvoda beázásának megszüntetése,
vakolat javítása, vízelvezetés átalakítása,
– régi óvoda, Nappali Szociális Központ
vakolatjavítás, vízelvezetés átalakítása,
– telepi közök járdáinak építése, átrakása
a Damjanich utcai gyógyszertári köz és
Damjanich utca, Baross utca között,
– Vörösmarty utcában, Csala közi áteresz
megépítése,
– óvodai parkolóhelyek kialakítása,
– temetõben nyilvános vécé megnyitása,
– elhagyatott öreg sírhelyek felszámolá-
sa, újraértékesítése,
– közterületi és temetõi szemeteskukák
kihelyezése,
– temetõbejárat és orosz temetõ rendbe-
tétele.

Rajcsányi László

Összefogás
egy

emlékért
Nem vágyott túlzottan politikai karrier-
re, de úgy gondolta, így többet lehet tenni
a közjó érdekében. Újfalusi Pál képviselõ
már régóta szívügyének tekinti a József
Attila utcában található harangláb sor-
sának egyengetését.

1888. július 15-én ezen a szakaszon szen-
vedett hintójával balesetet Gyõri Teréz, a
kastély úrnõje, mikor kocsijának lovai
megbokrosodtak. A tragédia elkerülte a
grófi házat, és a település a szerencsés
megmenekülés emlékére állíttatta a ha-
ranglábat. Az idõk folyamán az idõjárás
és ártó kezek miatt csaknem az enyésze-
tévé vált az emlék. A harangot is ellopták
alig tíz évvel ezelõtt. Újfalusi képviselõ
megválasztása utáni egyik dédelgetett vá-
gyát váltja valóra, mikor kezdeményezé-
sére elkezdõdött a felújítás február ele-
jén. Ismerõsök, barátok, munkatársak se-
gítségével már megkezdõdtek a munká-
latok, de a lakosság segítségét is kérik a
közeljövõben a felújítás befejezésére és
egy új harang beépítésére. Ennek megva-
lósításához anyagi segítséget várnak,
amelyet a település különbözõ boltjaiban
kihelyezett dobozokba helyezhet el a la-
kosság. A rekonstrukció a tervek szerint
az év elsõ felében befejezõdik, és a képvi-
selõ szeretné, ha az új harang a júliusi
eseménynek emléket állító, hagyomá-
nyos szentmisén meg is kondulhatna.

-eszem-
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A SPORT EREJE
A PESE mûködésének célja:„A rendszeres
sportolás, testedzés biztosítása és az ilyen
igények felkeltése. Az egyesület tagjainak a
szabadidõ egészséges és kultúrált eltöltésé-
nek biztosítása. A sportegyesület tagjainak
nevelése, az ifjúság sportbéli képességeinek
fejlesztése. Mûködési területén a lakosság és
a sporttevékenységének segítése. Egyesületi
versenyszakosztályok mûködtetése.” (Pk.
60. 549/1990/25. számú végzés)
2006 õszén elhatároztuk, hogy a közel-
múlt hagyományaihoz híven a nagy elõ-
dökre emlékezve Perkátán a labdarúgást
egy magasabb szintre emeljük. Tervein-
ket a tehetséges perkátai fiatalokra ala-
pozzuk. A másik fõ cél, amiért ebbe a
munkába belefogtunk az, hogy fiataljaink
újra felfedezzék a szabadban történõ
mozgás örömét, megtanulják egymást el-
fogadni, közösen egy célért küzdeni,
érezzék azt, hogy milyen az együvé tarto-
zás.
Több mint egy év munka távlatából lát-
juk, hogy a legnehezebb feladat, a fiata-
lok közösségbe illesztése, itt van az idõ-
sebb generáció, és a családok hatalmas
nagy felelõssége. Szeretném megkérni a
szülõket, nagyszülõket, hogy gyermeke-
ikben segítsék felkelteni a mozgás iránti
vágyat ezzel hozzásegítve õket az egész-
séges életmódhoz! Legyünk büszkék
gyermekeinkre, és kövessük nyomon a
pályafutásukat a kezdetektõl. Ezúton in-
vitálnám a szülõket, hogy a pálya szélérõl
közösen szurkoljunk gyermekeink sike-
reiért.
Hagyományainkhoz híven május 1-jén és
augusztus 20-án a Perkáta SE családi
sportnapot szervez, amelyre sok szeretet-
tel várunk minden perkátai polgárt. A ta-
valyi Szent István király ünnepén össze-
gyûlt sokadalom jól szórakozott, bízzunk
abban, hogy az idei rendezvényeink is
legalább ilyen eredményesen fognak le-
zajlani.
Szeretném röviden összefoglalni 2006
õsze óta elvégzett munkánkat.
Fejér megyében kevés egyesület rendel-
kezik teljes körû utánpótlással, márpedig
a szaktekintélyek véleménye szerint ez a
jövõ záloga. Perkátán mára hat utánpót-
láscsapat mûködik, napról napra javuló
körülmények között zajlik gyermekeink
fejlesztése a következõ korosztályokban:
Az U7-es csapatunk (utánpótlás, 7 évnél
fiatalabbak) heti két alkalommal nyolc fõ
készül, edzésenként egy órában az éves
megmérettetésekre, amely körülbelül
harminckét mérkõzést foglal magába.
Az U9-es és az U11-es csapat húsz fõvel a
legifjabbakhoz hasonlóan heti két alka-
lommal készül, de másfél órában az évi
harminckét mérkõzésre.
Büszkék vagyunk arra, hogy olyan orszá-
gosan elismert szakember, mint Czigler

Ernõ tanítja az apró perkátai tehetsége-
ket a labdarúgás fortélyaira. Ernõ bácsi
NB I-es labdarúgó múlttal rendelkezik, s
már több évtizedes edzõi tapasztalattal
bír, amelyet most Perkátán kamatoztat
mindnyájunk örömére.
Czigler Ernõtõl magam is sokat tanulok,
amelyre szükség is van, mivel én kaptam
azt a megtisztelõ feladatot, hogy foglal-
kozhatok a tizenhárom évesnél fiatalab-
bak csapatával (U13).
Személyemrõl fontosnak tartom leírni,
hogy a Dunaújvárosi Fõiskola hallgatója
vagyok, ahol többek közt pedagógiát ta-
nulok, MLSZ „D” licences edzõi diplo-
mával rendelkezem, és természetesen fo-
lyamatosan képzem magam. A húszfõs
csapatom heti két alkalommal edz 120
percben, hogy megfelelõen felkészüljünk
az egy szezon alatt megrendezett nyolc
tornára.
Az U16 és a tartalékcsapat képzésére egy
olyan, Perkátán sokak által ismert és elis-

mert szakembert sikerült bevonni a mun-
kába Reith János személyében, aki szin-
tén rendelkezik MLSZ „D” licences
edzõi diplomával, játékosként megfor-
dult NB III-ban, és jelenleg is megyei elsõ
osztályban szerepel. A csapatokban har-
minc fiatal készül heti három alkalommal
a bajnokságra.
A Labdarúgó Szakosztály nevében sze-
retnék köszönetet mondani a szülõknek,
a polgármester úrnak, a képviselõ-testü-
letnek és Janóczki Juliannának, minden-
ki „Jutka mamájának”, aki szeretettel,
odaadással nagymértékben hozzájárul
gyermekeink sikereihez.
Stratégiai céljaink, hogy a perkátai fiata-
lok lehetõséget kapjanak a megyei és az
országos szintû labdarúgásba való bekap-
csolódáshoz!
A sport adhatja falunk egységének az
alapját, ha kell, a sport legyen az eszköz
ennek eléréséhez!!! A sport ereje…

Klein Attila

Baracsi Ovifoci Kupa 2008. — 1. helyezett: Perkáta csapata

F E L H Í V Á S
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 2008-as évben is ügyfélfoga-
dói óráit a polgármesteri hivatalban, hétfõn 16.00 órától 17.00 óráig tartja. Szerzõ-
déseket a hét minden napján köt – szombaton és vasárnap is – Perkátán a megren-
delõ lakásán, elõzetes egyeztetés alapján: 30/639-2893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdo-
ni lapokat, széljegyes tulajdoni lapokat, térképeket nála rendeljék meg a fenti tele-
fonon. Szombati és vasárnapi szerzõdéskészítés esetén ezen igényüket legkésõbb
pénteken 10 óráig jelentsék be.

Dr. Nagy István ügyvéd – (30) 639-2893
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Szivárvány tavasz
Perkáta, ÁMK Szivárvány Óvodája

2007 nyarán óvodánk neve ÁMK
Napköziotthonos Óvodája név helyett
ÁMK Szivárvány Óvodája nevet kapta. A
tanévnyitó értekezleten nevelõtestületi
határozat született arról, hogy a névvál-
tozását méltón ünnepeljük meg. Az idõ
rövid volt ahhoz, hogy az õsz folyamán
nagyobb szabású programot rendez-
zünk, ezért választottuk 2008 tavaszát.
A következõ rendezvényeket ajánlom fi-
gyelmükbe:

Programok:

március 25., 8 óra 30 perc.

Kistérségi konferencia nap
(Adony, Besnyõ, Beloiannisz, Szabad-
egyháza, Pusztaszabolcs, Iváncsa, Rácal-
más). Helye: Perkáta, Faluház. Az
ünnepséget megnyitja: Somogyi Balázs,
Perkáta nagyközség polgármestere.

Elõadások:
– A tanulási képességek alakítása a
kineziológia módszerével. Elõadó: Makó
Józsefné óvodavezetõ, kineziológus.
– „Egyedül nem megy!” Gyermekkori és
felnõttkori elhízás. Elõadó: Dr. Baráth
Miklós sebész, orvos, háziorvos.
– Bátorító nevelés. Elõadó: Nagy Jenõné
szakértõ, Tessedik Sámuel Fõiskola,
Szarvas, Pedagógiai Fõiskolai Kar
tanára.
– Budapest Reneszánsz Zenekar mûsora
(Praetoris Régizeneegyüttes) (korhû
ruha, hangszer). Vezeti: Pajzs Gábor ze-
netanár, karmester

Április 2.

Szûrõvizsgálatok szülõknek –
Gyerekek érkezésétõl folyamatosan

„Egészséges szülõ,
egészséges gyermek”

(vérnyomásmérés, DMI-számítás). He-
lye: Perkáta, régi óvoda Vizsgálatokat
végzi: Ságiné Völgyesi Mária védõnõ,
Bogóné Plasek Krisztina védõnõ

Összevont szülõértekezlet
15 óra 30 perc. Helye: Perkáta új óvoda.

Elõadások:

„Éretten az iskolába…”
Elõadó: Faragóné Ulicza Henrietta
pszichopedagógus, Gárgonyi Nevelési
Tanácsadó Intézet vezetõ

„Összefogás a bárányhimlõ ellen”
Elõadó: Dr. Kormos Zoltán háziorvos

Vitaminok szerepe
a gyermeki szervezetben

Elõadó: Tóth Ferenc gyógyszerész

Április 1.
Április 4. Bábelõadások. Résztvevõi: kis-
térségi óvodás gyerekek, illetve a
perkátai óvodások és az iskola alsós gye-
rekei. Helye: Perkáta Faluház
Mesék: Hófehérke és a hét törpe, A kis-
kakas gyémánt félkrajcárja – elõadják a
Perkátai Szivárvány Óvoda óvodapeda-
gógusai. Csoportot vezeti: Szarka
Istvánné óvodapedagógus.

Április 10.

Közlekedési nap
Helye: Új óvoda. „Ovizsaru” program
beindítása (Dr. Vörös Ferencné rendõr
alezredes vezetésével) Gyakorlati ta-
pasztalatszerzés: mentõautó, tûzoltóau-
tó, rendõrautó kipróbálása a Dunaújvá-
ros és környéke közbiztonságáért
közalapítvány segítségével.
A faluhoz kötõdõ érdekes foglalkozást
ûzõ emberekkel való ismerkedés
Dr. Kormos Zoltán mentõs, Kiss Barna-
bás repülõ pilóta, katonai pilóta, fõhad-
nagy (díszegyenruha, bevetési ruha))

Április 11.

Külsõ világ megismerése
– Kirándulás: Rácalmás – egész óvoda
(szafarikiállítás)
– Helyi lovaskocsis kirándulás: víz napja,
föld napja, madarak és fák napja alkal-
mából (Bárányjárás – vadászház,
paprikáskrumpli fõzés bográcsban stb.)
– Emlékfa-ültetés az óvoda udvaron
– Óvodánk udvarának szépítése, a szülõk
bevonásával, illetve házunk tájának
rendezése

– Látogatás egy magánszemélynél: (pre-
parált állatok, festmények megtekintése)

– Ismerkedés az erdész, vadász munkájá-
val

Április 17.

Bekapcsolódunk a Fejér megyei tavaszi
óvodapedagógiai napokba

Helye: Perkáta, új óvoda, 9.00 órakor.

Résztvevõi: a megyébõl érdeklõdõ óvo-
dapedagógusok

Elõadások:

Gyógytestnevelés,
bemutató foglalkozás

Vezeti: Kárász Ferencné óvodapedagó-
gus

„Segíts nekem!” – részképesség zavar
vagy fogyatékosság

Elõadó: Dr. Baráthné Peterovicz Ágnes
oligofém pedagógia, szomatopedagógiai
szakos gyógypedagógus tanár

A faluba látogató vendégek megtekint-
hetik a mûvelõdési házban szép könyvtá-
runkat, falumúzeumunkat, az óvoda 125
éves évfordulójára készített állandó fotó-
kiállítást, a mentõkiállítást, festményki-
állítást, és a gyermekek munkájából
összeállított rajzkiállítást.

Kaspókat és vázákat csodálhatnak meg
az érdeklõdõk, amelyeket a szabadegy-
házai vezetõ óvónõ alkotott.

Úgy érzem, az elkövetkezõ idõ gazdag, és
színes programokat kínál mind a gyere-
kek, mind a felnõttek részére. Éljenek
vele!

Kovács Tiborné óvodavezetõ

1% – köszönet
A perkátai Kisboldogasszony Alapítvány

köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1 %-val támogatták az egyházat alapítványunkon keresztül.

A 2007-es évben ez az összeg 304.616 Ft volt, melyet

a temetõkápolna felújítására fordítottunk.

Ezen felül köszönjük a pénzbeli és tárgyi adományaikat is, melyekkel a felújítás-
hoz hozzájárultak. Befizetett adományaik 30 %-át visszaigényelhetik adójukból.

Adományok fizethetõk a plébánián és Jákliné Rajcsányi Rozáliánál.

A Kisboldogasszony Alapítvány adószáma: 19098409-1-07

Kérjük idén is ajánlják fel adójuk 1%-át alapítványunk javára.
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Huaxiangi barátaink
Perkátán

Február 21-én ismét kínai vendégek látogatták meg nagyközsé-
günket. A testvértelepülésünkrõl érkezett 6 fõs delegációt Li
Xinmin úr huaxiangi vállalat-igazgató vezette, aki magával hoz-
ta befektetés-kezelõ igazgatójukat, befektetési központjuk he-
lyettes vezetõjét, külügyi hivataluk vezetõjét és a helyi kormány
irodavezetõit is.
Egész napos helyi és kistérségi programok keretében tényleges
eredményekkel kecsegtetõ konkrét gazdasági és kulturális té-
májú tárgyalásokat folytattunk, melynek részleteit rövid idõn
belül véglegesíteni fogjuk kínai partnereinkkel.
Jutott idõnk a falu rövid bemutatására: óvoda, templom, iskola,
kastély, perkátai cégek bemutatására — Thermo Per Coop,
BIONAT — valamint a befektetésre alkalmas területek megis-
merésére is. A kiváló hangulatú ebéd és vacsora után ázsiai ba-
rátaink látható jó kedvvel és elégedettséggel utaztak haza.
Perkátát vendéglátóként Somogyi Balázs polgármester, Bakos
Imre és Pavlicsek Zsolt Kína Egyesületi vezetõk képviselték.
Vendégeink Magyarországra látogatásának fõ oka a Budapes-
ten február 18-21. között megrendezett Magyar-Kínai testvér-
önkormányzatok közötti partnerségi konferencia volt, melyet
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
szervezett és rendezett.
Itt mindkét fél gazdasági és kereskedelmi vezetõi elõadták köz-
ponti terveiket, elképzeléseiket, projektjeiket a konkrét együtt-
mûködések fejlesztésére. A magyar kormány igen komoly erõ-
feszítéseket tesz a Kínával való még szélesebb együttmûködése-
kért, igen erõsen ösztönzik a helyi szinteket is a konkrét gazda-
sági és kulturális kapcsolatok bõvítésére. A konferencián több
magas rangú kínai meghívott, közöttük jó barátunk Kína buda-
pesti nagykövete Zhang Chunxiang úr is köszöntötte a résztve-
võket, magyar részrõl Bajnai Gordon miniszter úr és államtit-
kárai képviselték a központi irányítást. Természetesen minden
magyar település elküldte delegációját a konferenciára, mely
mintegy 200 kínai szakember és 100 fõ magyar partner részvéte-
lével zajlott le igen reménykeltõ eredményekkel. Ezekbõl mi
természetesen Perkáta fejlõdése szolgálatába szeretnénk
állítani minden megragadható lehetõséget.

Káros földsugárzások
Manapság egyre több ember fedezi fel a természet gyógyító
erejét, de arra már kevesebben gondolnak, hogy maga a ter-
mészet is lehet káros hatással az egészségünkre.
Lábunk alól a föld mélyérõl, vagy felsõbb rétegébõl káros
földsugárzások érhetik az embert.
Erre õseink régen inkább figyeltek, mint a mai lakosság.
Megnézték például, hova fekszik egy házban a macska és oda
nem tettek fekhelyet, ahová azonban a kutya feküdt biztosan
nem volt káros földsugárzás, nyugodtan lehetett ágyat tenni.
Földünkbõl számos káros földsugárzás tör a felszín felé, és
sok fejti ki az esetek többségében káros hatását. A legismer-
tebb földsugárzás a vízér. Az egészségre gyakorolt hatások
különbözõek lehetnek, a nyugtalan alvástól, a fejfájáson át a
gyulladásokig sok mindent elõidézhet. Veszélye abban rej-
lik, hogy egy helyben legtöbbet ülõmunkáink illetve alvás
közben tartózkodunk. Könnyen lehet, hogy estérõl-estére
olyan helyre hajtjuk álomra fejünket, ahol éppen káros
földsugárzás van.
Ha nyugodtan akar aludni, hívjon, bemérjük lakását, ágyát,
hálószobáját.
A teljes bemérés díja: 3.000 Ft, amely egy ingyenes
szaktanácsadást is tartalmaz.
Telefon: 8.00-18.00: 30-9-03-8467

Perkáta Nagyközség
Önkormányzatának
ingatlanhirdetése

Perkáta Nagyközség 90/2007. (VI. 27.) számú képviselõ-tes-
tületi határozata szerint eladásra hirdeti az önkormányzat
tulajdonában lévõ Perkáta, Dózsa György utca 26. szám
alatti lakást. A kikiáltási ár: 9.000.000 (tizenöt-millió) forint
. Pályázati feltétel, hogy a pályázó a pályázatához csatolja az
általa ajánlott ár legalább 30 %-áról szóló banki letétet iga-
zoló dokumentumot. A pályázó vállalja a vételár egyösszegû
kifizetését az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejû-
leg. Kérjük, hogy a pályázatot zárt, sértetlen borítékban,
azon belül adatait feltüntetve, a borítékra viszont csak jeligé-
jét ráírva a Perkátai Polgármesteri Hivatal titkárságán leg-
késõbb 2008. április 30-án, 12 óráig adja le.
Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete soron következõ
ülésén határoz a pályázatról. Azonos árajánlatnál közjegyzõ
elõtti sorsolás dönt. A pályázókat Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzata írásban értesíti a döntésrõl.
Elérhetõségek: telefon: 06 (25) 507-570; fax: 06 (25) 507-571
E-mail: perkata.polghiv@invitel.hu

Köszönetünket fejezzük ki minden perkátai rokonunknak,
barátainknak, ismerõseinknek, akik

PÁLINKÁS ISTVÁN
seregélyesi lakos temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban
bármilyen módon osztoztak.

Gyászoló család
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FÉLÉVES MUNKÁT ÉRTÉKELTÜNK
Február 5-én tanítási szünet volt az isko-
lában. A gyerekek biztosan nagyon örül-
tek a szabad napnak, de a pedagógusok
elõtt munkával, gondolkozással, terve-
zéssel teli nap állt. Értékeltünk. Számba
vettük, hogy milyen tartalmi munkát vé-
geztünk, min kell javítanunk, merre kell
tovább haladnunk. Minden tanév elején
elhatározzuk, hogy egy kicsit kevesebb
programot tervezünk, mert év közben
mindig rádöbbenünk, hogy megint beso-
kalltunk. Aztán, amikor jön a számvetés
ideje, megint kiderül, hogy az idén sem
volt ez másként, mint a korábbi években.
Nehéz feladat most kiemelni fél év mun-
kájából csak néhányat. Legszívesebben
az egész beszámolót leírnám újra. (13 gé-
pelt oldal)
A legnagyobb eredménynek azt tartom,
hogy iskolánk a zeneoktatás terén elnyer-
te a minõsített iskola elnevezést. Komoly
feltételeknek kellett megfelelni a kétfor-
dulós pályázaton ahhoz, hogy ezt a minõ-
sítést meg lehessen kapni. A környékün-
kön több iskola is kiesett a rostán. Ennek
a minõsítésnek az erkölcsi elismerésen
túl fontos pénzügyi vonzata is van. Sike-
rült vásárolnunk az idén egy igazi zongo-
rát. A retrobál bevételébõl a szervezõk
egy szintetizátort adományoztak nekünk,
amit nagyon köszönünk. Mind a két
hangszer a gyerekek fejlesztéséhez nagy-
ban hozzájárul.
A Fejér Megyei Közalapítvány pályáza-
tán taneszköz fejlesztésre nyertünk
270.000 Ft-ot. Így az önrésszel együtt
450.000 Ft-ot költhettünk eszközbeszer-
zésre.
Tíz hetedikes tanulónk pályázatát fogad-
ták el az Útravaló programban. Sokakat
utasítottak el sajnos forráshiány miatt.
Az idei tanév újdonsága, hogy útjára in-
dult Art-Tour, vagy ahogyan mi hívjuk
Artúr. Hegedûs Gabriella tanárnõ ötle-
tébõl, a nevelõtestület támogatásával egy
mûvészeti jellegû kirándulással egybekö-
tött túrázás indult el. Október 28-án
Pécsre látogatott el a nem is olyan kis csa-
pat. Szülõk, gyerekek, pedagógusok
együtt gyönyörködtek Pécs nevezetessé-
geiben, a rossz idõjárás ellenére.. A má-
sodik megmozdulás Budapestre vitte a
kirándulókat novemberben, most pedig
Aggtelekre készülnek. Orbán Zsolt ás
Szabó Edina segítenek még a kirándulá-
sok lebonyolításában.
Fülöp Irén tanárnõ a nyolcadikos osztá-
lyával rendszeresen színházba jár, hiszen
10 gyereknek van színházbérlete.
Október 27-én a Zenei világnap és a Ko-
dály évforduló tiszteletére a Faluházban,
Horváthné Horgos Judit szervezésében
Dóbiás Péter és együttese bemutatta a
Háry Jánost. Külön elõadás keretében
szólalt meg a mû az alsó és felsõ tagozato-
sok számára. Nagy sikere volt az együt-
tesnek mindkét tagozatnál.

Az alsó tagozatosok november 17-én a
budapesti bábszínház elõadását tekintet-
ték meg. Gergelyné Németh Tímea, Gu-
lyás Ágnes, Horváthné Fischer Katalin,
Lászlóné Szabó Edit és Tóth Ferencné
kisérték a gyerekeket.
November 9-én az alsó tagozatosok ha-
gyományos mesemondó versenyére a
könyvtárban került sor, melyet Tóth
Ferencné és Vátkainé Boda Ildikó szer-
vezett. A legjobbak a nagyvenyimi verse-
nyen képviselték iskolánkat, akol szép
helyezések születtek. Az 1. osztályos Né-
meth Vivien 3. a harmadik osztályos So-
mogyi Dávid 1. helyezését ért el. Ugyan-
ezen a versenyen Horváth Fanni 5. osztá-
lyos tanuló 2. helyezést ért el.
November 11-én a Márton napi elõké-
születek és a délutáni program szervezõje
Basticz Józsefné, Farkasné Csernus Ma-
rianna és Horváthné Fischer Katalin vol-
tak. A lampionos felvonuláson szép
számmal vettek részt szülõk és gyerekek
is. Külön hangulata volt annak, hogy az
elõzõleg elkészített világító tökfigurák je-
lezték az utat a felvonulók számára. A
szélbõl lehetett volna kevesebb.
November 17-én halloween-partit szer-
vezett Farkas Péter és Szombat Katalin.
Molnár József technika versenyre vitte a
gyerekeket a dunaújvárosi Hild Középis-
kolába, ahol Németh Zsolt 7. osztályos
tanuló külön díjban részesült.
December 11-én „Egészséges életmód”
versenyre vitt 3x4 fõs csapatot Orbán Bri-
gitta, a dunaújvárosi Lorántffy Középis-
kolába. 2. helyezést ért el a Hepp Anita,
Horváth Mónika, Jákli Dóra, Papp Regi-
na összeállítású 8. osztályos csapat. Õk,
ha a Lorántffyba mennek továbbtanulni,
felvételi nélkül bekerülhetnek az iskolá-
ba.
December 13-án kistérségi diákokat is
hívtunk a Luca napi zsibvásárra. A fõ
szervezõk Denke Antalné, Horváthné
Fischer Katalin és Pats-Belsõ Viola vol-
tak, de köszönet illet minden tanítót és
tanárt, aki osztályával nem kis energiát
áldozva készült erre a napra. Igazi példá-
ja ez a Zsibvásár a gyerekek, szülõk és pe-
dagógusok együtt munkálkodására.
Rendszeresen visszajáró vendégeink a
szabadegyházai és a pusztaszabolcsi gim-
náziumból érkeznek.
Meghittre sikerültek a Karácsonyi ün-
nepségek. Ünnepi díszbe öltözött az
egész iskola. Az alsó tagozatosok mûso-
rát a másodikosok adták. A mûsorszámo-
kat Basticz Józsefné, Gulyás Ágnes és
Tóth Ferencné tanították be. A felsõ ta-
gozatosok karácsonyi mûsora egy kicsit
átvariálódott a gyerekek zánkai telelése
miatt, de Hegedûs Gabriella ötletesen
megoldotta a helyzetet. Külön köszönöm
Farkas Péter, Hegedûs Gabriella és Sza-
bó Edina kimagasló színészi teljesítmé-
nyét, melyet a törpék alakításában nyúj-
tottak. A mi karácsonyi ünnepségünkön

arra voltam a legbüszkébb, hogy a gyeses
kismamáink és a nyugdíjasaink is szinte
teljes létszámban eljöttek.
Gergelyné Németh Tímea és Gulyás Ág-
nes kíséretével 30 tanulónk töltött
Zánkán 5 felejthetetlen napot. Rengeteg
élménnyel érkeztek haza a gyerekek. Ta-
nulóink fegyelmezett magatartásáért pe-
dig, dicséretet kaptunk. Köszönöm mind
a két kolléga segítségét, hiszen, ha õk
nem vállalták volna az utazást, nem jut-
hattak volna el a gyerekek Zánkára. Már
mindenki tudja, de remélem még sokszor
ismételgethetjük, hogy ezeket a kivételes
lehetõségeket Bogó Ágnesnek köszön-
hetjük, aki még mindig sokat tesz a falujá-
ért, a gyerekekért.
A sportról, a sportolókról se felejtkez-
zünk meg! Szeptember 29-én (szomba-
ton) helyi túrázásra vitte a tanulóinkat
Hegedûs Gabriella, Horváthné Horgos
Judit és Szabó Edina. Szeptember 30-án
(vasárnap) Budapesten futottak mini
maratont a gyerekek Horváthné Fischer
Katalin és Orbán Brigitta szervezésében.
Október 2-án, Kulcson, 9-én Ercsin,
10-én Ercsin vettek részt futballtornán
tanulóink. Az I. korcsoport a 6. helyen, a
II. korcsoport a 4. helyen, a III. korcso-
port az I. helyen áll jelenleg. A verseny ta-
vasszal folytatódik. Fiúk, lányok egyaránt
vetélkedtek. Október 11-én a dunaújvá-
rosi Rudas kupán a lány focicsapataink
jeleskedtek. Bár más-más korosztályhoz
tartoztak, de egy kategóriában indultak
lányaink. A 7-8. osztályosok csapata má-
sodik, az 5-6. osztályosok csapata pedig,
negyedik helyezést ért el. Õket Benke
Zoltán készítette fel. Október 15-én a
nemzetközi gyalogló nap keretén belül
még egy túrát szerveztünk a községben,
melyet Orbán Brigitta vezetett. A túrán
még részt vettek Hegedûs Gabriella
Szombat Katalin és Tóth Ferencné. Az
alsó tagozatosok õszi sport versenyét
Basticz Józsefné, Farkasné Csernus Ma-
rianna Gergelyné Németh Tímea, Gu-
lyás Ágnes és Pats-Belsõ Viola szervezte.
Kerékpáros kiránduláson volt a község-
ben, több mint 30 gyerekkel Farkasné
Csernus Marianna és Basticz Józsefné. A
Magyar Labdarúgás Napjához kapcsoló-
dó teremfoci-bajnokságot Benke Zoltán
szervezte és rendezte meg több héten ke-
resztül. Öröm volt, hogy milyen sokan
jöttek el az osztálytársak közül szurkolni
egymásnak. A hetedikesek még külön
edzést is tartottak Molnár József felügye-
letével. Az alsó tagozatos sportolók de-
cember 13-án 2. helyezést értek el a játé-
kos sportvetélkedõn most már
Ráckeresztúron. A helyszín változott, de
a helyezés nem. Felkészítõ Horváthné
Fischer Katalin volt, de sok segítséget
kapott Benke Zoltántól.
Talán e néhány sor is képet adhat arról,
hogy milyen sokrétû tevékenységet foly-
tatnak a pedagógusok a szabad idõ helyes
eltöltése érdekében. Tesszük mindezt a
napi nevelõ-oktató munkánk mellett.
Köszönet érte mindenkinek.

Szalai Anikó
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PERKÁTAI HÍREK — Felelõs kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Kiss
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Apróval a gyerekekért
A Perkátáért Közalapítvány
által az ÁMK-ban meghirde-
tett egy-két forintos gyûjtõ-
akció igazán sikeres volt.
Az óvodában összesen 33 kg
pénzérme gyûlt össze. A leg-
ügyesebbek a nyuszisok vol-
tak, akik 13 és fél kg-ért kap-
ták a csokitortát.
Az iskolába 56 kg-ot hoztak be a gyerekek. Itt a legsikere-
sebb osztály, amelyik a tortát kapta, a 2. a osztály volt.
A pénz beváltott értékét visszafordítjuk a gyerekekre. Lab-
dákat, játékokat vásárolunk számukra.
Köszönjük a szülõk támogatását, köszönjük, hogy a sok gyûj-
tõakció közül éppen minket választottak. Büszkék vagyunk,
hogy közel 90 kg pénzérmét vihetünk a bankba.

Perkátáért Közalapítvány Kuratóriuma

Mindenkinek jót tesz!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani
a BANYA-TANYA

új MASSZÁZS szolgáltatását.

Napjainkban a stressz és a mozgásszegény
életmód egyre több betegséget és

panaszokat okoz.

ÉLJEN AZ ÉRINTÉS VARÁZSLATOS,
GYÓGYÍTÓ EREJÉVEL!

BEJELENTKEZÉS:
30/451 5820

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN KEDVES VENDÉGET!

(Munka közben a telefont nem áll
módomban felvenni! Mindenkit visszahívok!

Megértésüket elõre is köszönöm!)

Informatikai roadshow
a perkátai könyvtárban

és eMagyarország ponton!
Február 8-án, pénteken az eMagyarország Centrum, no meg
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium munkatársai vár-
ták a falu lakosságát, hogy bemutató elõadásokkal, gyakorla-
ti segítséggel hívják fel a figyelmet többek között az
eKözigazgatás, az ügyfélkapu-szolgáltatások és az internet
kulturált használatára. 65-en éltek is a lehetõséggel! A kitöl-
tött elégedettségmérõ lapokon visszajelzést kaptunk arról,
hogy munkánk nem volt hiábavaló.

eMOP




