
M A G Y A R O R S Z Á G O T ,
A M A G Y A R Á L L A M O T

Ü N N E P E L J Ü K
2009. augusztus 20-án Magyarorszá-
got, a közel 1000 éves magyar államot
ünnepeljük, és ebbõl az alkalomból kö-
szöntöm Perkáta minden polgárát. Az
újság megjelenése csak az ünnep után
történik meg, de mindenképpen fon-
tos, hogy emlékezzünk és ünnepeljünk.
Emlékezünk, hiszen az 1000 évvel ez-
elõtti történelmünkre méltán büszkék
lehetünk. Szent István egy korszerû és
mint látható maradandó államot alko-
tott. A német császárság mellett egy
életképes, a nagy szomszéddal dacolni
képes, magát megvédõ, közép-európai
nagyhatalmat hozott létre, amely befo-
lyásolta a térség történelmét. A népek
és országok jöttek-mentek, jönnek-
mennek, de Magyarország állandó,
1000 éve itt van Európa szívében,
amely bizonyítja a magyarság képessé-
geit és életösztönét. Szent István alkot-
ta meg nyugat-európai mintára a me-
gyerendszert is, amely a mai napig él a
magyar közigazgatásban. Természete-
sen a kialakulás több évszázadig tar-
tott és folyamatosan alakult, de elsõk
között alapította meg Fejér megyét
1009-ben, amely másik három azóta is
fennálló három megyével idén ünnepli
1000 éves évfordulóját. Településünk,
Perkáta pedig többszöri fennállása
alatt mindig Fejér vármegye része volt.
Ünnepelünk, hiszen augusztus 20-át
minden rendszer, minden kor kiemel-
ten kezelte. Sokan csak egy nyárzáró
ünnepséget és tûzijátékot látnak ben-

ne, de ennél sokkal több. Ünnepeljük
benne saját népünket, saját megmara-
dásunkat. Nem véletlen, hogy az a nép,
amelynek a környéken nincs rokona –
hiszen a bonyolult nyelvrokoni és gene-
tikai rokoni szálaink nagyon messze
vezetnek – mégis fenn tudott maradni,
pedig számtalan háború és világégés
tette tönkre az elmúlt 1000 év értékeit.
Amíg nemzeti ünnepeinken, március
15-én és október 23-án aránylag fiatal
ünnepeinket üljük, hiszen 50 és 160 év-
vel ezelõtti eseményekre emlékezünk,
addig augusztus 20-án a magyarságot,
az 1000 évvel ezelõtti és még régebbi
magyarokat is ünnepeljük. Emléke-

zünk Szent Istvánra, aki az európai
magyar államot alkotta, de õ összekötõ
kapocs a honfoglalás kori és még ré-
gebbi Magyarországgal is. Szent Ist-
ván példája és erõskezû elõdei, illetve
utódai is bizonyítják, hogy a magyar-
ság fennmaradását csak egy erõs, pol-
gárait megvédeni tudó Magyarország
képes. Szükségünk van arra, hogy a
magyar állam újra erõs legyen, mert ha
ez az alap biztosított, akkor államunk
minden polgára gyarapodni tud, és
visszafordíthatók azok a negatív folya-
matok, melyeket mindenki láthat ma-
napság maga körül.

Somogyi Balázs
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Beszámoló Perkáta Nagyközség Önkormányzata
júliusi képviselõ-testületi üléseirõl

* Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. július 7-i rend-
kívüli képviselõ-testületi ülésén 12 képviselõ (Bogó Ferenc,
Bogóné Plasek Krisztina, Horváth Judit, Lehóczki Ádám,
Mosonyi György, Pavlicsek Nándor, Rajcsányi László, Somogyi
Balázs, Szilasy László, Tóth Ferenc, Ujfalusi Pál és Vaskó
Ferenc) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete 11
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta, megválasztotta a Perkáta Jövõért Közhasznú Alapítvány ku-
ratóriumi elnökének Szabó Tamást, tagjainak Mohainé Csányi
Mónikát és Gálosi Attilát, míg felügyelõ bizottsági tagnak Badi
Imrénét és Mészáros Imrét, 10 igen szavazattal a felügyelõ
bizottság elnökének Tóth Ferenc alpolgármestert.
* A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül
és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Perkáta Nagy-
község Önkormányzata képviselõ-testülete megválasztotta az
óvodai fûtéskorszerûsítés kivitelezõjének kiválasztásához a bí-
rálóbizottság tagjait, név szerint Vaskó Ferenc, dr. Lakos Lász-
ló, Rajcsányi László, Paksi Tibor, Lipták Tivadar személyében.
* A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül
és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Perkáta Nagy-
község Önkormányzata képviselõ-testülete hozzájárul a
perkátai belterületi 1802. hsz-ú ingatlan önkormányzati tulaj-
donban lévõ 4/32 tulajdoni hányadának értékesítéséhez Mikodi
Józsefné és tulajdonostársai részére 95 040 Ft vételáron.
* A képviselõ-testület 12 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata képviselõ-testülete elfogadta a pénzügyi
bizottság beszámolóját.

* A képviselõ-testület 12 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata képviselõ-testülete a Szõlõhegyi harangláb
felállításának megemlékezési ünnepségét 25 000 Ft-tal támo-
gatja.

* A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül
és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Perkáta Nagy-
község Önkormányzata képviselõ-testülete a Perkáta–St.
Maximin francia baráti kör által szervezett aratóünnepet 40 000
Ft-tal támogatja.

* Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. július 16-i
rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 8 képviselõ (Bogóné
Plasek Krisztina, Pavlicsek Nándor, Rajcsányi László, Somogyi
Balázs, Szilasy László, Tóth Ferenc, Ujfalusi Pál és Vaskó
Ferenc) volt jelen.

* A képviselõ-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata képviselõ-testülete az óvodai fûtéskorsze-
rûsítés kivitelezõjének az ajánlattevõk közül a REHE Épület-
gépészeti és Szolgáltató Kft.-t választotta ki. A képviselõ-testü-
let a 89/2009. (VII. 16.) határozattal elfogadott szerzõdés
tervezet aláírására Somogyi Balázs polgármestert hatalmazza
fel.

* Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. július 28-i
rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 11 képviselõ (Bogó Fe-
renc, Horváth Judit, Lehóczki Ádám, Mosonyi György,
Pavlicsek Nándor, Rajcsányi László, Somogyi Balázs, Szilasy
László, Tóth Ferenc, Ujfalusi Pál és Vaskó Ferenc) volt jelen.

* A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata képviselõ-testülete elfogadta a „Perkáta
Nagyközség 4 db utca útfelújítási (pormentesítési) munkái”
közbeszerzési kiírásra beadott ajánlatot, amellyel a közbeszer-
zési kiírást a Soltút Kft. nyerte el.

* A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata képviselõ-testülete támogatta a Kompe-
tencia alapú oktatás bevezetéséhez pedagógus oktatási, peda-
gógus továbbképzési és szaktanácsadási szolgáltatásra közbe-
szerzési eljárás kiírását a TÁMOP 3.1.4 pályázat kapcsán.

* A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, nem szavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Közbeszerzési
lebonyolítónak az Épinber Kft.-t bízta meg. Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata képviselõ-testülete támogatta a Kompe-
tencia alapú oktatás bevezetéséhez pedagógus oktatási, peda-
gógus továbbképzési és szaktanácsadási szolgáltatásra közbe-
szerzési eljáráshoz a bírálóbizottság felállítását. A bírálóbizott-
ság tagjai a közbeszerzõ részérõl Györgyi Károly, dr. Lakos
László jegyzõ, Hidegkuti Gáborné gazdálkodási vezetõ, Szilasy
László oktatási vezetõ, Pavlicsek Nándor, az oktatási bizottság
elnöke.

* A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata képviselõ-testülete támogatta a Közbe-
szerzési Bíráló Bizottság megválasztását az orvosi rendelõ fel-
újítása és bõvítése közbeszerzési eljárás kapcsán. A Közbeszer-
zési Bíráló Bizottság tagjai a közbeszerzõ részérõl dr. Noszkó
Attila, dr. Lakos László jegyzõ, Hidegkuti Gáborné gazdálko-
dási vezetõ, Paksi Tibor, a Faluüzemeltetés vezetõje, Rajcsányi
László, a Településfejlesztési Albizottság elnöke.

Polgármesteri hivatal

Faluüzemeltetés
Július hónapban elkészült a Sport utca végi járda átrakása és
szélesítése. Elkezdtük a patika köz folytatásában a járda fel-
emelését és átrakását a Baross utcától a patakig.
Megkezdtük a György Gyula utcai járda átépítését, az árok
partjára egy szegélyt betonozunk, belül a kerítések mellett jár-
daszegélyt rakunk le és közé egy méter széles homokba ágya-
zott térkõ burkolatot építünk. Biztonságos, jó minõségû járdát
szeretnénk építeni, minden ott közlekedõ megelégedésére.
A György Gyula utcából fölszedett járdalapokat a telepi harma-
dik átjáró járdájának építéséhez használjuk föl.
Befejezõdött a régi óvoda vakolatának leverése, az õszi idõ-
szakban kerül rá az új vakolat. A szigeteletlen, mindig átnedve-
sedõ falakat egy jó minõségû ún. lélegzõ vakolattal és
színezõanyaggal fogjuk bevakolni.
Befejeztük a kastély elõtti egyik angol akna betemetését és le-
betonozását. Ideiglenesen zúzottkõvel burkoljuk, majd a másik
oldali akna betemetése után a jövõ évben véglegesen dísz térkõ
burkolat kerül rá.
Megkezdõdött a két óvoda fûtéskorszerûsítése. Az új óvodában
két darab modern kondenzációs kazán kerül beépítésre, a régi
óvodába szintén két új kazán és radiátoros fûtés épül a korsze-
rûtlen, rossz hatásfokkal mûködõ gáztüzelésû cserépkályhák
helyett.
Megtisztítottuk a kastély és az iskola környezetét, Levágtuk az
elszáradt, veszélyessé vált faágakat, kivágtuk a kitört, elszáradt
bokrokat.
Folyamatos a temetõ takarítása, a kihelyezett virágok locsolása,
az elkészült parkok és buszvárók gondozása.

Faluüzemeltetési Központ:
H–K–CS: 8-12, 13-16, SZ: 8-12, 13-18, P: 8-14.

Telefon: 25-507 512
Rajcsányi László
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Tájékoztató a krízishelyzetbe
került személyek támogatásáról

A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó
136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet értelmében a regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat
jegyzõjének javaslata alapján a gazdasági válsággal össze-
függõ kedvezõtlen hatások enyhítésére, az állami szociális
ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri,
egyösszegû – vissza nem térítendõ – támogatást állapíthatnak
meg.

KI RÉSZESÜLHET TÁMOGATÁSBAN?
Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén be-
jelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ nagykorú
személy, ha
– családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az egy
fõre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009. év-
ben 57.815 Ft) nem haladja meg, és
– részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nyugellátást nem folyósítanak,
és
– a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható esemény
következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartá-
sát súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetbe került.

KI NEM JOGOSULT TÁMOGATÁSRA?
Nem jogosult támogatásra az a személy,
– akinek a 2009. év folyamán 15.000 forintot meghaladó összeg-
ben átmeneti segélyt állapítottak meg,
– akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítá-
sa iránti eljárás van folyamatban,
– aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelõzõ 90 na-
pon belül átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyújtott be,
kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében elõírt feltételek
az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárja.

MI MINÕSÜL KRÍZISHELYZETNEK?
Krízishelyzetnek minõsül, ha a kérelmezõ
– a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elvesztette,
– jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest leg-
alább 20 %-ot elérõ mértékben csökkent,
– lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsége
törlesztõ részlete 2008. szeptember havi összegéhez képest leg-
alább 20 %-ot elérõ mértékben emelkedett,
– egészségi állapota indokolja.

MILYEN ÖSSZEGBEN ENGEDÉLYEZHETÕ
A TÁMOGATÁS?

A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb öt-
venezer – különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása
esetén legfeljebb százezer forint.

HOL ÉS HOGYAN IGÉNYELHETÕ
A TÁMOGATÁS?

A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rend-
szeresített formanyomtatványon a kérelmezõ lakó- vagy tartóz-
kodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegy-
zõjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújt-
ható be. A nyomtatvány letölthetõ a „Nyomtatványok” menü-
pont További nyomtatványok – Krízis támogatás címszó alatt,

illetõleg a települési önkormányzat jegyzõjénél és a nyugdíjbiz-
tosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél beszerezhetõ.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének iga-
zolására alkalmas iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesz-
tésének emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerû csatolni
minden olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló
háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi szak-
véleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául
szolgálhat.

Kérjük a formanyomtatvány részét képezõ „Tájékoztató a ké-
relem kitöltéséhez” elnevezésû útmutatót – mely segítséget
nyújt a nyomtatványon szereplõ adatok pontos kitöltéséhez (így
különösen a jövedelem meghatározásához, a kérelemhez csa-
tolandó szükséges mellékletekrõl, stb.) – feltétlenül tekintse át
a kitöltés elõtt.

A TÁMOGATÁS EGY ALKALOMMAL,
A CSALÁD EGY TAGJA SZÁMÁRA

ÁLLAPÍTHATÓ MEG.

Hogyan történik a támogatás
megállapítása és folyósítása?

A települési önkormányzat jegyzõje a hozzá az elõírt forma-
nyomtatványon, a szükséges mellékletekkel benyújtott kérel-
meket egyrészt ellenõrzi, hogy azt megfelelõen és hiánytalanul
töltötték-e ki, továbbá az elõírt igazolásokat ahhoz benyújtot-
ták-e, másrészt a megfelelõen kitöltött kérelmek esetén meg-
vizsgálja, hogy a kérelmezõ a támogatásra való jogosultság fel-
tételeinek megfelel-e. A jegyzõ gondoskodik a kérelmek eluta-
sításáról, ha a kérelmezõ nem tett eleget a hiánypótlási
felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a
kérelem nem felel meg.

A jegyzõ az igazolásával kiegészített kérelmet a szükséges mel-
lékletekkel 8 munkanapon belül továbbítja a támogatás elbírá-
lására jogosult illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgató-
ság részére. A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság 10, illet-
ve – rendkívül indokolt esetben – 5 munkanapon belül dönt a
támogatásra való jogosultságról és a támogatás összegérõl.

A Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság – a támogatás megállapításá-
ról hozott határozat megérkezését követõ – 5 munkanapon be-
lül gondoskodik a támogatás folyósításáról.

A TÁMOGATÁS PÉNZÜGYI FORRÁSA
A támogatás pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl szóló törvény Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium fejezetében e célra elkülönített, önálló kincstári elõi-
rányzat-felhasználási keretszámlával rendelkezõ elõirányzat
biztosítja.

Az elõirányzat javára a magán- és jogi személyek, illetõleg a jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok 2009. november 15-
éig befizetést teljesíthetnek. A felajánlások a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium 10032000-00285575-50000067 számú
számlaszámára teljesíthetõk.

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
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A papok éve méltó megünneplése Perkátán
Augusztus 8-án valóra vált sokak régen
dédelgetett álma, hogy méltó megemlé-
kezést kaphasson falunk egykori plébá-
nosa, P. Horváth Ferenc atya.

Spányi Antal megyés püspök atyánk sze-
mélyesen áldotta meg a templom elõtti
most felújított Szentháromság szobrot –
mely Szûcs Ferenc restaurátor munkája
–, majd a templomban az ünnepi püspöki
szentmise végén a P. Horváth Ferenc
atya tiszteletére emeltetett új Jó Pásztor
szobrot is, amely Rigó István szobrász-
mûvész alkotása. Az ünnepség polgár-
mesteri köszöntõje után dr. Szilárdfi Zol-
tán atya emlékezett vissza az õt egykor
gyóntató Ferenc atyára, majd Ferenc
atya életútját ismertetõ tisztelgõ mûsor
következett Jákliné Rajcsányi Rozália,
Tarczal Julianna, Pavlicsek Patrik és
Szûcs Martin elõadásában. A rendezvény
szerény agapéval, kötetlen beszélgeté-
sekkel, majd a fõvendégek részére adott
díszebéddel zárult. E szép fényes nap
tiszteletére kiadásra került egy 60 oldalas
könyvecske „A Jó Pásztor” címen, mely-
lyel maradandó, írásos emléket is adtunk
az utókornak Pajor Horváth Ferenc egy-
kori perkátai plébános életét és munkás-
ságát felidézendõ.

Ünnepségünkre hazalátogatott falunk
mindhárom papja (értsd: Perkáta szülöt-
tei): a már nyugállományban lévõ Bogó
István atya, valamint Bálizs Péter és Dó-
zsa István atyák, akik oroszlánrészt vál-
laltak az ünnepség elõkészítésében és
szervezésében. Eljött Makó Dávid atya,
aki fiatal papként egykor szolgált falunk-
ban és dr. Glósz Ervin atya is, aki szintén
személyesen ismerte Ferenc atyát. Nagy
örömünkre ismét „hazajött” közénk Csil-
lag Ilona Jozefa nõvér, aki néhány éve
tért vissza szerzetes rendjébe, és jelenleg
Budapesten szolgálja a Mindenhatót.
Hatalmas munkát végzett az emlékbi-
zottság, hogy a megemlékezés anyagi és
szervezeti hátterét megteremtse. Külön
köszönet a támogató szervezeteknek:
Perkáta Nagyközség Önkormányzatá-
nak, a Polgári Összefogás Perkátáért
Egyesületnek, az egyházközség aktív tag-
jainak és minden perkátai szívû segítõ-
nek, kiemelten Somogyi Balázsnak, Raj-
csányi Lászlónak és Szabó Lajosnak,
Nagy Józsefnek, akik a források felkuta-
tásán fáradoztak.

Köszönet illet továbbá mindenkit, aki
munkájával és adományával hozzájárult
a méltó megemlékezéshez.

Álljon örök példaként a perkátiak elõtt
Ferenc atya hithû harcos munkássága:

„Krisztus kemény katonája,
Díszítsen Ég koronája!”

Pavlicsek Zsolt
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus

Krisztus!

Júliusban a perkátai hittanos és ministráns
gyerekek 2 hetes táboroztatása volt a leg-
fontosabb feladatunk, melyet július 6-18.
között tartottunk meg Dunaföldváron a
cserkészházban. A strandolások és a közös-
ségi-hitéleti programok mellett kirándul-
tunk Kecskemétre, meglátogattuk a paksi
atomerõmûvet és a Makovecz-stílusú
Szentlélek templomot. A tábor mottója és
vezérgondolata „Felelõsségünk a teremtett
világért” volt, mely témát elméletileg és kéz-
mûves tevékenységekkel is széleskörûen
feldolgoztunk. A táborozás sikeréhez sok
támogatást kaptunk, melyeket ezúton kö-
szönünk meg minden segítõnek, kiemelten
Búzásiné Marika néninek, aki – szépkorúsá-
ga ellenére – mindvégig igen aktívan és
tettre készen látta el finom meleg ételekkel
csapatunkat.
Augusztus 4-én P. Horváth Ferenc volt
perkátai plébános atya halálának 50. évfor-
dulója napján az atya sírjához volt külön bu-
szos zarándoklatunk Székesfehérváron.
Augusztus 20-án államalapító Szent István
királyunk ünnepén reggel 8 órakor tartot-
tunk templomunkban ünnepi szentmisét.
Augusztus 22-én tartottuk hagyományos
egyházközségi Karitász napunkat, melyet
idén az idõsek napjának jegyében szervez-
tünk meg. A szentmisén az érintett hívõk
felvehették a betegek szentségét. Az ünnep-
ség elõkészítésében, lebonyolításában részt
vevõ segítõknek ezúton köszönjük meg
áldozatos munkájukat!
Az iskolaév kezdetével újra indulnak a hit-
tanórák az óvodában és az iskolában is, me-
lyeket évfolyamonként szervezünk meg. A
gyerekeket az elsõ héten osztályaikban ke-
resik fel a csoportokat tanító hitoktatóink,
Toldi Hajnal és Pavlicsek Zsolt. Természe-
tesen a „régi” hittanosok mellett várjuk az
új érdeklõdök jelentkezését és bekapcsoló-
dását is a hitoktatásba!
Templomunk búcsúja idén szeptember elsõ
hétvégéjére esik, azaz szeptember 5-én,
szombaton délután a szokásos szabadtéri
programok és szabadtéri szentmise, majd
szeptember 6-án, vasárnap reggel 8 órakor
az ünnepi búcsúi szentmise lesz.
Az ünnepélyes tanévkezdõ szentmisét, a
Veni Sanctét, szeptember 13-án, reggel 8
órakor tartjuk, melyre várjuk a diákokat, a
szülõket és a pedagógusokat is!
Nagy örömmel tudatjuk a széles perkátai
közvéleménnyel, hogy falunk szülötte, Dó-
zsa István enyingi esperes plébános atyát
címzetes kanonokká nevezte ki püspök
atyánk. Gratulálunk István atyának a kine-
vezés alapjául szolgáló kiemelkedõ feladat-
végzéseihez és további dolgos évtizedeket
kívánunk!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Beszámoló
Elõször is szeretnénk megköszönni Toldi Hajni néninek, Pavlicsek Zsolti bácsinak
és Pámer Ottó plébános atyának, hogy megrendezték a 2009-es dunaföldvári hitta-
nos tábort, mely idén is két turnusban zajlott le. Idei táborunk témája: Felelõssé-
günk a teremtett világért. Az elsõ héten Zsolti bácsi a bérmálásra készülõket, azaz
az idõsebbeket várta. Az idõjárás sajnos csak két nap strandolást engedett. Így ked-
den és pénteken strandoltunk. Szerdán Kecskemétre látogattunk, ahol megtekint-
hettük a cifra palotát és egy csomó szép templomot, a város fõterén meghallgattuk
a harangjátékot, amely csodaszép volt, végül megnéztük a játékmúzeumot, ahol
mindenki önfeledten játszott.
Másnap pedig Paksra látogattunk ahol megnéztük a paksi atomerõmûvet – ez min-
denkinek nagyon tetszett, aztán megnéztük a templomot, amely csak Pakson van.
A második héten Hajni néni várta a kicsiket (és nagyobbakat egyaránt). Egyéb
okokból kifolyólag Hajni nénivel strandoltunk egész héten. De nagyon jót szóra-
koztunk így is. Köszönjük a szülõk: Helga, Ani, Husi, Marika néni, segítségét. Re-
méljük, jövõre is számíthatunk rájuk.

Köszönettel: a hittanos gyerekek

MINI HITTAN 6.
A katolikus keresztény hit alapjai

Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította, aki Péter apostolt és apostolutó-
dait, a római pápákat tette az egyház látható fejévé. Az egyház püspökei az aposto-
lok utódai, akiket küldetésükben az áldozópapok és a diakónusok segítik. Az egy-
ház küldetése minden emberhez szól. Az egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígére-
te, a Szentlélek mûködése biztosítja. A szentek közössége tanítása szerint az egy-
ház élõ és meghalt hívei Krisztussal és egymással összetartoznak, és egymáson segí-
tenek. A szentek közösségéhez tartoznak: 1. a földön élõ keresztények, vagyis a za-
rándokegyház, 2: a tisztítóhelyen szenvedõ lelkek, vagyis a szenvedõ egyház, 3: az
üdvözültek a mennyországban, vagyis a gyõzedelmes egyház. A tisztítóhelyen szen-
vedõ lelkeken imádsággal, jócselekedetekkel, búcsúkkal és különös szentmiseál-
dozattal segíthetünk. Amikor az ember meghal, földi élete véget ér és Isten megíté-
li. Ez a különítélet, mely után az ember sorsa vagy a mennyország, vagy a tisztító-
hely, vagy a pokol lesz. A mennyország, az üdvösség részesedés Isten boldog örök
életében. A mennyországba a jók jutnak, akik egészen bûn nélkül vannak és bünte-
tést nem érdemelnek. A tisztítóhely azok állapota, akik bûneikre bocsánatot nyer-
tek, de szenvedniük kell a teljes boldogságért. A pokol, vagyis a kárhozat azok örök
szenvedése, akik – mint a gonosz lelkek – kizárták magukat Isten boldog örök
életébõl. A pokolba azok jutnak, akik halálos bûnben halnak meg. Isten a világ
végén mindnyájunkat feltámaszt és testben-lélekben részesülünk az üdvösségben
vagy a kárhozatban.

Pavlicsek Zsolt

Vigalom a szõlõhegyen
Július 4-én, szombaton a szokásosnál forgalmasabb, zajosabb volt az elsõ szõlõ-
hegy. A fõ szervezõ, Ébl István ígéretéhez híven az évforduló alkalmával összehívta
a helyi gazdákat és érdeklõdõket egy kellemes délután, este eltöltésére.

Az összejövetel apropója pedig a kereszt és harangláb, amelyet egy évvel ezelõtt a
gazdák és helyi lakosok adományaiból, társadalmi munkájával állítottak és
szenteltek fel.

A megemlékezést és történeti visszatekintést Somogyi Balázs polgármester úr tar-
totta, majd Pámmer Ottó plébános úr mondott áldást.

A magyar ember mindig talál valami alkalmat egy finom étel és egy jó bor elfo-
gyasztására. Most sem volt ez másként. Az önkormányzat hozzájárulásából finom
gulyás készült az üstben, dicsérte is mindenki ifj. Tercsák Lajos fõztjét. A borokat a
szõlõhegyi borosgazdák adták, a süteményekrõl, pogácsáról a vendégek maguk
gondoskodtak, mint a hajnalig tartó kitûnõ hangulatról is.

Ébl Andrea
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Perkáta–Nagykarácsony Általános
Mûvelõdési Központ hírei

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási intézményegység
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 25/522-350

Tombol a nyár
Lassan másfél hónapja tart az iskolai nyári szünet. Diákok és
pedagógusok számára a pihenés, szórakozás ideje van, de az is-
kolában nem áll meg az élet. A nyár során folyamatosan törté-
nik az épület takarítása, karbantartása, a taneszközök javítása,
az épület környezetének szépítése, röviden folyamatos a
2009/2010-es tanévre a felkészülés. 2009. július 1-jétõl nevünk
megváltozott, s egyben megváltozott az intézmény szerkezete
is, mivel megkezdte tényleges mûködését a közoktatási társu-
lás. 2009. július 1-jétõl az intézmény neve: Perkáta–Nagykará-
csony Általános Mûvelõdési Központ, melynek intézményegy-
sége (mint ahogy eddig is) a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási intézményegység.
A Szivárvány óvoda szintén intézményegysége az Általános
Mûvelõdési Központnak. A nagykarácsonyi Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola és az Örökzöld Óvoda tagintézményei az
Általános Mûvelõdési Központnak.
Az ÁMK vezetõsége: ÁMK igazgató Szilasy László, igazgató-
helyettesek: Horváthné Horgos Judit a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási intézményegység
igazgatóhelyettese, Szivárvány óvoda vezetõje Kovács Tiborné,
Vörösmarty Mihály tagiskola (Nagykarácsony) vezetõje Be-
senyei János, Örökzöld tagóvoda (Nagykarácsony) vezetõje
Szabóné Belovári Rita és a József Attila Nagyközségi Könyvtár
és Mûvelõdési Ház intézményegység vezetõje Mosonyi György.
Az ÁMK gazdasági igazgatóhelyettese Molnár Józsefné.
A közoktatási társulás létrejötte a pedagógusok és a diákok szá-
mára nem csökkentette az elvégzendõ feladatok számát,
mennyiségét, ugyanakkor lehetõséget teremt Nagykarácsony-
ban és Perkátán egyaránt szakmai munkánk színvonalának
emelésére.
A közoktatási társulás székhely települése Perkáta nagyközség
lett, mely azt jelenti, hogy az Általános Mûvelõdési Központ
közvetlen fenntartói irányítását Perkáta önkormányzati képvi-
selõ-testülete gyakorolja Nagykarácsony önkormányzati képvi-
selõ-testülete véleményezési jogával együtt.
A közoktatási intézmények számára a jogszabályi keretek kö-
zött biztosított a szakmai önállóság, melyet a társulási megálla-
podás mellett az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata
is rögzít.

A nyári történések
A nyári feladatokhoz tartozik még, hogy az intézményi társulás
alapfeltételeként az intézményi alapdokumentumok (Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzat, a Pedagógiai Program, Intézmé-
nyi Minõségirányítási Program, Házirend) átdolgozása meg-
történjen. E munkában Horváthné Horgos Judit igazgatóhe-
lyettes asszony mellett komoly segítséget jelentett Hegedûs
Gabriella tanárnõ, aki a júliusi hónapban szinte minden mun-
kanapon részt vett a dokumentumok átdolgozásában.
A nyár folyamán meghirdettem 3 határozatlan idejû munka-
szerzõdéses tanítói állást, valamint két határozott idejû tanítói
és tanári munkaszerzõdéses állást. A pályázatás sikeres volt. 57
pedagógus küldte el pályázatát, személyes megbeszélésre 27
pedagógus jött el Perkátára. A nyár folyamán két pedagógus:
Molnár Mónika tanítónõ – magánéleti változások– és Erdélyi
Diána tanárnõ – állásajánlat – miatt közösségünktõl elbúcsúz-
tak. A pályázatok elbírálása során már ezeket a változásokat is

figyelembe kellett vennünk. Az
elbírálás során három határo-
zott idejû szerzõdéssel itt dolgozó pedagógusnak ajánlottam fel
határozatlan idejû kinevezést, ezzel remélhetõleg hosszútávra
biztos munkahelyet teremtve számukra. Az újonnan jelentkezõ
pedagógusok közül három pedagógusnak határozott idejû
munkaszerzõdést kínáltam fel. A szerzõdések megkötésének
ideje 2009. augusztus 24-én várható.
A pályázatok elbírálásában adott segítségét köszönöm, hogy
szabadidejüket feláldozva fontosnak tartották az állásinterjú-
kon való részvételt Horváthné Fischer Katalin alsós munkakö-
zösség-vezetõnek, Horváthné Horgos Judit igazgatóhelyettes
asszonynak és Somogyi Balázs polgármesternek.
A karbantartási munkálatok során a hagyományokhoz híven
felújításra kerül a leendõ elsõ és az ötödik osztályok tantermei,
valamint a szükségesség miatt a volt 7.b osztályterme. Az aka-
dálymentesítés jegyében az emeletrõl lekerül a számítástechni-
kai terem – a nagyobb terem számítógéphelyek növelését is lehe-
tõvé teszi, a terv legalább 20 álláshely kialakítása –, az igazgatói
iroda és a gazdasági iroda a földszintre. A karbantartási munká-
latok elvégzéséhez pályázatok kapcsolódnak, melyek elbírálási
ideje késik, sajnálatos módon a munkálatok elvégzése is emiatt
tolódik, egyre nehezebb helyzetbe hozva bennünket. A bírála-
tok elhúzódása miatt várható, hogy bizonyos munkákat a szep-
temberi iskolakezdés után tudunk elvégezni, melyek nem befo-
lyásolják az iskolakezdést, a tanítást, de valószínû, hogy kelle-
metlenséggel járhatnak, s mindenképp többlet terhet jelent az
iskola technikai dolgozói számára.

Az Általános Mûvelõdési Központot
érintõ pályázatokról

2009-ben lezárt pályázatok
Összefogással gondozott környezetünkért címû pályázat –
melynek segítségével készült el az iskola épülete elõtti park – el-
számolása megtörtént, a pályáztató az elszámolást megfelelõ-
nek ítélte. Támogatás összege 2.581.000 forint.
A Suli Hírnök iskolai újság pályázati megvalósítása megtörtént,
az elszámolást a pályáztató megfelelõnek ítélte. Támogatás
összege 100.000 forint.
Életmód, érték, hagyomány, táborozás Honton címû pályázat
elszámolása megtörtént, a pályáztató az elszámolást megfelelõ-
nek ítélte. Támogatás összege 100.000 forint.
Örökségünk rendezvény támogatása. Támogatás összege
50.000 forint.

2009-ben folyamatban lévõ
pályázatok

A legütõsebb csapat címû pályázat. Megpályázott összeg
100.000 forint.
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Perkátán címû pályá-
zat. Támogatási összeg 32.000.000 forint.
E-Magyarország internetes pont mûködtetésének támogatása.
Támogatási összeg 627.694 forint.
Nagyszüleink keze nyomán. Támogatási összeg 200.000 forint.
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér /IKSZT/ kialakítása.
Megpályázott összeg 50.000.000 forint.

2009-ben beadott pályázatok
Hunyadi Mátyás Általános Iskola külsõ nyílászárók cseréje.
Megpályázott összeg 11.461.381 forint.
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Iskolai környezet felújítása, balesetmentesítése és fõbejárat ki-
alakítása. Megpályázott összeg 9.451.956 forint.
Szivárvány óvoda külsõ homlokzatának felújítása. Megpályá-
zott összeg 3.816.430 forint.
Kultúra, élmény pályázat. Megpályázott összeg 583.063 forint.
Hunyadi Mátyás Általános Iskola komplex akadálymentesíté-
se. Megpályázott összeg 14.999.400 forint.
Szivárvány óvoda komplex akadálymentesítése. Megpályázott
összeg 14.999.850 forint.

Az IKSZT pályázatról kicsit bõvebben
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása a Falu-
házban pályázatunkról szükségesnek tartom, hogy bõvebben ír-
jak, ugyanis finoman kifejezve érdekes utat futott be idáig, s
gondolom, még mindig nem tekinthetõ lezártnak a történet.
Elöljáróban fontos megjegyezni, hogy a pályázat két körös és a
második kör végén a maximális támogatás 200 ezer eurónak
megfelelõ forintösszeg lehet, ami hozzávetõleg 50 millió forint-
nak megfelelõ. A támogatás összegének 25 %-át önrészként
kell hozzáadni, ami a maximális támogatás esetén körülbelül
12-13 millió forintot tenne ki.
2008. szeptember 30-ai dátummal adta be a perkátai önkor-
mányzat a pályázatát a Faluházra. Ezzel közel egy idõben a
Függetlenek Perkátáért Egyesülete is együttmûködést kért az
ÁMK-tól és személyesen tõlem az IKSZT-pályázathoz az e-ma-
gyarország pont mûködtetésével kapcsolatban Kapócs Tibor,
mint a FÜPE elnöke formailag hibás együttmûködési nyilatko-
zat aláírását kérte tõlem, melyet nem tettem meg. Egyben fel-
hívtam figyelmét arra, hogy a Nyilatkozat kitöltése nem megfe-
lelõ, a pályázati kiírás alapján formai hibás. Az e-magyarország
pont mûködtetése alapfeltétele a pályázatnak.
2009. március 24-én a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium hivatalos honlapján Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata az IKSZT-pályázat nyertesei között szerepelt
IKSZT/2008/1-0269-es sorszámon.
2009. május 28-án az FVM hivatalos honlapján új közlemény-
ként Perkáta Nagyközség Önkormányzata a vesztes pályázók
listáján szerepelt, míg a Függetlenek Perkátáért Egyesülete a
nyertes listán volt található.
A lista kapcsán Somogyi Balázs polgármester úr hivatalos úton
kért magyarázatot a történtekre, melyre máig érdemi választ
nem kapott.
Kérdések merülnek fel a történtekkel kapcsolatban:
Hogyan kerülhet le egy pályázat két hónap után a nyertes listá-
ról?
Miért nem kap Perkáta polgármestere már közel három hónap-
ja érdemi választ a történtekkel kapcsolatban?
Hogyan lehet nyertes a FÜPE-pályázat, melyrõl feltételezhetõ,
hogy nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek?
Két hónapig nyertesként készültünk tervekkel, hogy a pályázat
második körében is sikerrel vigyük a pályázatot és megnyerjük
Perkáta számára a lehetõ legmagasabb támogatási összeget.
A Faluház nem magánvagyon, a perkátai emberek használják
már több évtizede. Számtalan községi szintû, iskolai, és magán
emberek által szervezett rendezvény került lebonyolításra. Val-
lási, politikai, kulturális különbségeket nem figyelembe véve

használhatta megfelelõ formák betartásával bárki az épületet.
Az iskolai ünnepek, mûsorok, falusi bálok, állami ünnepek, ki-
állítások, elõadások színtere kerülhetne felújításra. Két hóna-
pig érezhettük úgy, hogy a településen összefogás valósulhat
meg egy nagyszerû ügy érdekében. 2009. május 28-a óta becsa-
pottnak érezhetjük magunkat valamennyien. Joggal kérdezheti
bárki, hogy miért most írom meg a történetet. A válasz egysze-
rû: mert bíztunk abban a polgármester úrral együtt, hogy a lista
megjelenését követõen rövid idõn belül, még a június-július
hónapokban választ kapunk a történtekre. Sajnos eddig nem
így történik.

Szilasy László ÁMK igazgató

A bûnös virágok
2009. augusztus elsõ hétvégéjén nagyon nagy hibát követhettek
el az általános iskola elõtti parkban a virágok. Iskolánk névadó-
jának, Hunyadi Mátyás szobra köré és a park jól látható részén
három csokorba virágot ültettek a szülõi munkaközösség tagjai
egy osztálynyi iskolás gyermekkel.

A park akkor még sivárnak tûnt, hiszen alig volt egy-két zöld
folt. A virágok elültetése mutatta csak, hogy Perkáta bõvül egy
esztétikus szép területtel. Így is lett. A fû kinõtt, a virágok viríta-
nak minden perkátai ember számára. De azon a bizonyos hét-
végén a virágok bizonyára komoly hibát követtek el. Valaki,
vagy valakik, úgy érezte, vagy érezték, hogy ki velük. Hétfõn
megdöbbenve és elkeseredve fényképeztem le a maradványo-
kat.

A virágok a parkban azért vannak, mert szépek, a hamutartó a
szemeteseken azért van, hogy tisztább maradjon a környeze-
tünk. Aki kitépi, eltapossa a virágokat, a szépséget akarja eltün-
tetni, aki letöri a hamutartókat, az koszt akar. Az iskola nem-
csak a tanárokon keresztül, hanem minden eszközével, így a
környezetével is igyekszik megmutatni a tisztaságot, szépséget.
Csodálatos dolog látni, hogy a park padjai ritkán üresek. Le-le-
ül egy kis pihenõre idõs, fiatal egyaránt. Én még emlékszem,
hogy a perkátai fiatalok arról panaszkodtak, hogy nincs egy szép
környezet paddal, ahol le lehetne ülni, beszélgetni.
Ma már van. Újra kérek mindenkit, aki fontosnak érzi környe-
zetünk megóvását, segítsünk egymásnak, ne romboljunk, ha-
nem építsünk! Aki úgy gondolja, hogy elfér még virág az iskola
elõtt, vagy bármi más módon szeretne az iskola környezetéért
tenni, kérem, keressen meg, szívesen fogadjuk. Több virággal a
rombolás ellen!

Folytatás a következõ oldalon.
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Akik romboltak, ha gyermekek voltak, a
szüleik szégyene a rombolás, ha felnõtt,
vagy felnõttek voltak, akkor érthetetlen
számomra ez a rombolás. Nem hiszem,
hogy bármilyen probléma megoldható
lenne ilyen gyerekes tettel. Nem hiszem,
hogy a muskátlik leverése, hogy a közle-
kedést segítõ tükör széttörése, vagy a
virágok szétdobálása megoldana valamit
is.

Szilasy László ÁMK igazgató

TANKÖNYVÁRAK
Az iskolában a jogosultak részére az in-
gyenes tankönyveket kizárólag a szülõk
vehetik át aláírás ellenében.
Az összevont osztályok tanulóinak szülei
a tankönyveket a tanévnyitó után vehetik
át, szintén aláírás ellenében az osztályfõ-
nöktõl.
A tankönyvcsomagok árai nyelvkönyvek
nélkül, évfolyamonként várhatóan a kö-
vetkezõk:
Évfolyam Ár (Ft)
1. a (Denkéné) 8530
1. b (iskolaotthonos) 8330
2. a 7280
2. b 8075
3. 9080
4. a (Basticzné) 7980
4. b (Tóthné) 5900
5. 8890
6. 8275
7. 14905
8. 12615

A nyelvkönyvek árai:
2. a német 2520 Ft
2. b angol 2775 Ft
3. o. angol 2775 Ft
5. o. német 2705 Ft
7. o. német 2705 Ft
Az árak szállításkor esetleg változhat-
nak!
A tankönyvárusítás idõpontja a szállí-
tástól függõen, a hónap utolsó napjai-
ban. A pontos idõpontot a késõbbiekben
kiírjuk.

Molnár József tankönyvfelelõs tanár

Értesítés
Tisztelt Szülõk!

Kérjük Önöket, hogy a megfelelõ ügyin-
tézés érdekében a megjelölt idõpontok-
ban szíveskedjenek fizetni!
Az óvodai és napközi térítési díjak befize-
tési idõpontjai: 8.00–14.00 óra között az
alábbi idõpontokban:

augusztus 25-26-27.,
szeptember 14-15-16.,
október 12-13-14.,
november 11-12-13.,
december 14-15-16.

Köszönjük!
Az ÁMK honlapján is megtekinthetõk a
legfontosabb tudnivalók!

www.amk-perkata.sulinet.hu

Griffek, hárpiák, oroszlánok
Bizonyára a település lakói már értesül-
tek róla, hogy idén, június elején elkez-
dõdtek a régészeti feltárások Perkáta ha-
tárában, az építendõ elkerülõ út kijelölt
nyomvonalán. Kovács Loránd Olivér ré-
gész vezetésével már az ásatás elején
megtaláltuk a terepbejárási hatástanul-
mányban jelzett templomot, és a körülöt-
te levõ temetõt. A Nyúli-tanya közelében
levõ kisebb magas-
laton elhelyezke-
dõ, enyhén patkó-
íves szentélyzáró-
dású templom falai
már nincsenek
meg, alapozásából
is csak mintegy há-
romméternyit sike-
rült ez idáig feltár-
ni. A falkiszedési
árkok azonban sok
érdekes adatot
szolgáltatnak szá-
munkra. Kiderült,
hogy legalább há-
rom építési perió-
dust tudunk meg-
különböztetni. Az
Árpád-kori – nagyvalószínûséggel román
stílusú – templomot északi irányból egy
gótikus, támpillérekkel erõsített oldalha-
jóval toldották meg. A szentély területé-
nek feltárásakor vettük észre, hogy egy
korábbi, kisebb ívû szentélye lehetett
egykor. Ennek feltárása jelenleg is folyik.
A templom körüli temetõ mintegy egy-
harmada lett idáig feltárva, ami körülbe-
lül nyolcszáz sírt jelent. A római katolikus

rítus szerinti nyugat-keleti irányba fekte-
tett halottak csontvázain kívül egykori
személyes felszerelési tárgyaik közül töb-
bet megtalálunk. Ruházatuk aranyozott
ezüst préselt lemezveretei mostani elõ-
kerülésük után is csodálatra méltók: felü-
letükön griffeket, hárpiákat, oroszláno-
kat, csillagokat láthatunk. E lemezvere-
tek mellett nagyon sok gyûrût, hajkari-
kát, fülbevalót találunk. Az elhunytak
mellé nemcsak viseleti tárgyaik kerültek,
hanem nagyon sok sírnál megfigyeltük,
hogy pénzt adtak a halottnak a túlvilági
„révész kifizetésére”. Több sírnál talál-
tunk gyöngyöt. Ezekkel tarsolyukat is
díszítették, illetve füzérbe fûzve övükrõl
lógatták alá. Találtunk talizmánként,
amulettként használt vadkanagyart, ku-
tyaszemfogat is.
Vegyék a település lakói e rövid sorokat
jó szívvel, és szeptember 19-én nyílt nap
keretében látogassanak ki az ásatásra!

Dávid Áron

Néhány nap õseink „szelleme” között…
A könyvtárban hallottuk, hogy Perkáta
határában, a mi általunk csak „Faluhely-
nek” ismert területen a régészek találtak
valamit.
Nosza, az egész család felkerekedett, ko-
csiba ültünk és megnéztük, mi is az a vala-
mi. Megérte kimenni! Ásatás élesben,
csontok nem a vitrinben… Ilyet még nem
is láttunk! Árpád, Zsigmond korabeli te-
metõ és templom van a leendõ elkerülõ
62-es nyomvonalán. Mivel érdekesnek
tûnt a dolog, és már dolgozott is itt né-
hány falubeli fiatal, megkérdeztük
nincs-e szükség segítségre. Azóta dolgo-
zom én is (4 perkátai lánnyal és 3 fiúval
együtt) az ásatáson.
A munka tényleg nem mindennapi, hi-
szen a talán ezer éves csontokat kibá-
nyászni, többszázéves köveket pemzlizni,
hát, ritkán csinálhat ilyet az ember. A
több száz érdekes sír és csontváz mellett a
kövekbõl már szépen kirajzolódnak a
templom és egy osszárium körvonalai. A
régészek és a rajzolók nagyon kedvesek,
minden kérdésünkre válaszolnak, sokat
magyaráznak.

Igazán jól telik az idõ, és ráadásul a nyár
végére olyan barnák leszünk, mintha az
egész vakációt legalábbis Egyiptomban
töltöttük volna. Vajon mi lesz a sorsa a
megtalált síroknak és a templomnak? Én
nem tudom pontosan, de mindenkinek
azt javaslom, akinek van egy kis ideje, lá-
togassa meg Faluhelyen a régészek feltá-
rását, mert nem mindenkinek adatik
meg, hogy találkozhat ezer éve pihenõ
õseinek maradványaival…

Gallai Kamilla
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A „Régi ízek”
receptjeibõl
Kakaós lepény

Hozzávalók: 25 dkg porcukor, 2 egész tojás, 1 csomag va-
níliás cukor, 10 dkg Rama v. zsír, 3 dkg kakaó, 25 dkg liszt, 1
csomag sütõpor, 2 dl tej.
A Ramat a cukorral, a vaníliás cukorral és a tojásokkal jól ki-
keverjük. Hozzáadjuk a kakaót, majd a sütõporral elkevert
lisztet, s a langyos tejet. Zsírozott tepsiben sütjük. Szórha-
tunk a tetejére diót, tehetünk bele mazsolát vagy csokoládé-
darabokat, esetleg felvágva megkenhetjük lekvárral. Gyor-
san, egyszerûen elkészíthetõ édesség.

Köszönjük a receptet
Vas Istvánéknak.

Jó étvágyat!

KÍNA KINCSEI 11.
Pavlicsek Zsolt rovata

Technikai csodák Kínában
MAGLEV vasút

Más néven lebegõ mágnesvasút, amely kerekek helyett a mág-
neses mezõ segítségével száguld, aktuális világrekord sebessége
581 km/h. E vonat a kerekek és sín helyett elektromágneseket
használ, kiküszöböli a súrlódást, hiszen az áram mágneses hatá-
sára lebegve halad. Igaz, hogy több állam is élen jár a kísérlete-
zésekkel, mint Németország, USA, Japán, azonban a hatalmas
költségek miatt jelenleg a világ egyetlen országában – Kínában
– mûködik közforgalomban Maglev-elven közlekedõ szupervo-
nat. A döntéstõl az üzembe helyezésig: beleértve a fejlesztést,
építést, kísérleti próbákat is, mindössze 3 év tellett el. Sanghaj
megapoliszban már 6 éve szállítja az utasokat 30 km-es távon a
Pudong nemzetközi repülõtér és a város pénzügyi központja
között, mely távot 8 percen belül teszi meg. Villámgyors és
zökkenõmentes beérkezést garantál a gyönyörû világvárosba.

Shanghai World Financial Center /SWFC/

492 m magasságával a világ
jelenlegi legmagasabb
olyan épülete, melyben lá-
togatók is elérhetik e csú-
csot egy rakétakilövéshez
hasonlító liftes utazás után.
A sörnyitóra hasonlító épü-
letet 2008-ban adták át, 101
emeletes monstrum, mely-
hez még 3 föld alatti szint is
tartozik parkolóként. A ter-
vezõi koncepció szerint egy
eredeti „függõleges kertvá-
ros”, melyben a 7. és 77.
emeletek között hivatali
irodák vannak, a 79-93.
emelet között a Park Hyatt
Shanghai szuperszálloda
mûködik, a 94. emelettõl
kezdõdnek a kilátók. A csu-
pa üveg, zárt kilátó fenséges
és egyben borzongató látképet nyújt a világváros felkarco-
ló-rengetegére és a várost átszelõ Huangpu folyóra. Innét lete-
kintve valóságosan is az épített világ tetején érezheti magát az
ember! A borsos belépõ áráért a fenséges várospanoráma
mellett a high-tech kiszolgáló technikát is megcsodálhatjuk.

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.

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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EMLÉKMÛSOR
Gróf Gyõry Terézia emlékére

a selymespusztai
haranglábnál

A elmúlt évben felújított és
megáldott harangláb tiszte-
letére ismét ünnepelni és
emlékezni hívta az érdeklõ-
dõket a Polgári Összefogás
Perkátáért Egyesület 2009.
július 19-én. Az évfordulóját
ünnepeltük az egy éve pom-
pásan megújult emlékmû
avatásának, és örömünket
fejezhetjük ki, hogy az odafi-
gyelésnek és õrzõ gondosko-
dásnak köszönhetõen ma is
abban az állapotában áll
még elõttünk. Felelevenítet-
tünk és újra hagyománnyá tettünk egy régi szokást, egyházi
ünnepet, mely szerint Kármelhegyi Boldogasszony ünne-
pén – napja pontosan július 16-án van – a hívek összegyûltek
és szentmisét tartottak ezen a térségen. Egészen a ’70-es
évekig élt ez a hagyomány. Illetve ezzel a nappal méltón
megemlékezzünk a község elfelejtett nagyjáról, Gróf Gyõry
Teréziáról (1843-1936). Az õ nevéhez fûzõdik Selymes-
pusztán a torony alakú emlék építtetése, azon alkalomból,
hogy a szabolcsi úton, a megvadult lovak által elragadott ko-
csiból 1888. július 15-én szerencsésen megmenekült. A
perkátaiak most is hálás szívvel gondolnak rá, az emlékmû
felújításával és most az évenkénti emlékünneppel kifejezik
hálájukat és tiszteletüket a Gyõry családnak, kik oly sok ma-
radandó alkotásukat hagyták a községre.
Maga az emlékoszlop, annak felújítása az összefogás példá-
ját is mutatja nekünk, melyben a közösség ereje van. Kö-
szöntõjében Somogyi Balázs polgármester azt hangsúlyoz-
ta, hogy a hagyomány ápolása, õrzése, a tisztelet megadása
milyen fontos egy közösség életében, megtartó erõként van-
nak jelen. Így ez az azóta is gondozott emlékhely, valamint
rég elfeledett nagyunk emlékének õrzése hagyományt újít
fel, teremt. Megállít minket, hogy tiszteletünket adjuk, hogy
büszkék legyünk rá. Felelõsségünk van abban is, hogy ezt a
tiszteletet, emlékezést az utókornak átadjuk. Perkáta múlt-
ját a jövõnek megõrizzük, óvjuk és példát adjunk. Olyan
színfoltja lett ez az építmény a községnek és a József Attila
utcának, melyet büszkén mutatnak meg minden arra járó-
nak.
Az emlékmûsort a Zichyújfaluból érkezett majorett csoport
bemutatója, a szabadegyházai citerazenekar fellépése és a
szintén szabadegyházai Bóbita néptánc csoport tánca tette
színessé.
Az ünnep egyházi jellegét Dózsa István esperes, perkátai
származású atya által vezetett Kármelhegyi Boldogasszony
litánia imádkozása adta meg.
Zárásként a Mezítláb együttes zenés mûsorát élvezhette a
közönség.

Jákliné Rajcsányi Rozália



A FALU ÜNNEPE
A József Attila utca lakói és a jelenlévõk régen láttak egyszerre ennyi jármûvet. Tele volt az utca, azt hihetnénk,
lagzi volt valamelyik háznál. És valóban. Menyegzõt ült e napon az emlékezés és az összefogás. Akik ott voltak,
nem felejtették el az egy éve felújított harangláb fáradságos, nehézségektõl nem mentes felújítását.

A forró vasárnap délután több száz perkátait csalt ki Selymespusztára. Kinek-kinek mást jelent az ünnep – mert
hogy ez a falu egyik ünnepe. Egy emléket, egy hagyomány nemes felidézését, a polgári összefogást, az önzetlen, a
köz érdekében történõ munkát, egy színvonalas, színes kulturális programot, egy kellemes vasárnap délutánt,
Ujfalusi képviselõnek – akinek kezdetektõl szívügye a harangláb – valószínûleg, mindannyit. Õ természetesen ez-
úttal is oroszlánrészt vállalt a szervezésben és a lebonyolításban.

Az hogy ilyen szép számmal ismét ellátogattak ismét Selymespusztára, bizonyítja hogy nem közömbös a lakosság,
nem vész kárba a fáradozás, tovább élhetnek a tradíciók. A környék lakói nap, mint nap elhaladnak az emlékmû
elõtt, de a többiek, akik csak ismerõshöz, rokonhoz jönnek az utcába, vagy csak a buszon ülve utaznak a városba,
ha csak egy pillanatra arra fordítják fejüket, rátekintenek a haranglábra, biztosan valami jó, valami szép gondolat
jut eszükbe. Talán egy csekélység, talán valami emelkedett érzés, vagy egyszerûen az: JÓ Perkátán élni. Mindegy
is. Amíg az ehhez hasonló kezdeményezések megértõ és támogató fülekre találnak, JÓ is marad.

-eszem-

2009. augusztus PERKÁTAI HÍREK KÖZÖSSÉG 11



12 EMLÉKEINK PERKÁTAI HÍREK 2009. augusztus

EMLÉKEINK
Bogó Anikó és Somogyi Balázs történeti rovata

125 éve, 1884. augusztus 4-én
született Balázs Béla költõ, író,

filmesztéta.

Balázs Béla, eredeti nevén Bauer
Herbert (Szeged, 1884. augusztus
4.–Budapest, 1949. május 17.) költõ,
író, filmesztéta, filmrendezõ. A 20.
századi magyar kultúra egyik fontos
egyénisége, akinek mûveinél is je-
lentõsebb szellemi hatása – többek
között – a barátaira (Bartók Béla,
Kodály Zoltán, Lukács György). Sa-
ját mûve alapján, a librettójából ké-
szült a Kékszakállú herceg vára címû
opera, a Fából faragott királyfi címû
balett (Bartók Béla), Cinka Panna
(Kodály Zoltán), valamint a Valahol

Európában címû film (Radványi Géza). Az Eötvös Kollégium-
ban Kodály Zoltán szobatársa. 1906-ban, tanulmányai befeje-
zése után külföldi tanulmányútra ment. A berlini egyetemen
Simmel filozófia elõadásai látogatta. Megírta elsõ könyvét, a
Halálesztétikát. Költõi pályája A Holnap Antológiában közölt
verseivel indult (1908). Publikált a Nyugatban is. Korai esztéti-
kai munkásságával, szecessziós mesejátékaival szerzett ismert-
séget. 1909-ben mutatták be elsõ színpadi mûvét Doktor
Szélpál Margit címmel. 1911-12-ben hosszabb idõt töltött kül-
földön (Itália, Párizs, Berlin); megjelentek elsõ verseskötetei.
1926-tól 1930-ig Berlinben élt és dolgozott. Megismerkedett
Leni Riefenstahllal: a színésznõ több filmjének forgatókönyv-
írója lett. Belépett a Német Kommunista Pártba. 1930 õszén a
szovjet írók meghívására Moszkvába utazott, hogy filmet írjon
és rendezzen a Magyar Tanácsköztársaságról. 1932-ben
Moszkvában telepedett le, ahol a Filmfõiskola tanára lett. 1945
után tért haza Budapestre, és itt folytatta filmszervezõi, tanári
és szerkesztõi tevékenységét: vendégtanárként is mûködött
Prágában és Rómában. Megjelent önéletrajzi regénye, az Ál-
modó Ifjúság. Nagy sikert aratott a forgatókönyvébõl készült
Valahol Európában, Radványi Géza rendezésében. Hazaköltö-
zése után is rajongó filmes tanítványok hada várta európai útja-
in, felkérések és meghívások sokaságát kapta a határokon túl-
ról. Magyarországon mégsem tudott kiteljesedni a
filmgyártásban és -oktatásban, ötletei megvalósításának határt
szabtak a kultúrpolitikai viszonyok. A késõbbi legendás Balázs
Béla Stúdió és az állami Balázs Béla-díj a filmes szakma
számára hivatalosan is õrzi a nevét. Fõmûveként ismert
filmesztétikai írása, A látható ember világszerte alapvetõ
tananyag.

50 éve, 1959. augusztus 14-én
hunyt el Jávor Pál színész, bonviván

Ötven éve, 1959. augusztus 14-én halt
meg Jávor Pál színész, aki duhaj ter-
mészetével, lovagiasságával és em-
berszeretetével, s fõként elragadtató
stílusával minden idõk egyik legked-
veltebb magyar sztárja volt. Jermann
Pál néven látta meg a napvilágot Ara-
don 1902. január 31-én. 1919-ben ki-
utasíttatta magát Romániából azzal a
határozott céllal, hogy Dániában, a
Nordisk filmgyárban próbál szeren-
csét. Felvételt nyert az Országos Szí-
nészegyesület Színiiskolájába, ahol
1922-ben kapott diplomát. Elsõ munkahelye a Várszínház volt,
majd a Renaissance Színházhoz szerzõdött, azután vidéken –
Kaposváron, Székesfehérvárott, Esztergomban, Veszprémben
és Szegeden – lépett fel. 1928-tól ismét a fõvárosban játszott
elõbb a Magyar Színházban, aztán a Vígszínházban, de szerepe-
ket vállalt az Operettszínházban és a Belvárosi Színházban is.
1935-tõl 1944-ig a Nemzeti Színház tagja volt. Õ volt a harmin-
cas-negyvenes évek népszerû amorózója. Nagy sikerrel alakí-
totta Kukorica Jancsit a János vitézben, Noszty Ferit a Mik-
száth-regény színpadi változatában, ifjabb Nagy Istvánt (Bródy:
A tanítónõ). Drámai tehetségét késõbb Shakespeare-szerepek-
ben és modern drámákban is kamatoztathatta. Kiemelkedõ
alakítása volt Rank Doktor Ibsen Nóra címû színmûvében, va-
lamint a Peer Gynt címszerepe. Noha õ maga a színházi szere-
peit részesítette elõnyben, a nagy sikereket a film hozta meg a
számára. A háború elõtti magyar filmgyártás legjelentõsebb
alakja volt. Elsõ filmje az 1929-ben készült, a Csak egy kislány
van a világon címû, utólag hangosított némafilm volt, s az ez-
után következõ tizenöt évben õ lett a magyar filmek elsõ számú
férfisztárja, az ügyeletes szívdöglesztõ. Jelentõsebb filmszere-
pei voltak: Benedek István (Hyppolit, a lakáj), Balázs (Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül), Kerekes Pál (Nászút féláron), Egry
Iván (Halálos tavasz) Uz Bence, Gábor diák (Gül Baba),
Dankó Pista, János (Valamit visz a víz), ifj. Nagy (A tanítónõ).
A negyvenes évek elején külföldön is filmezett. Minden szere-
pében snájdig volt és elegáns, nekibúsulva vagy szilajul mula-
tott, a publikum pedig el volt ragadtatva. Egy ausztriai forgatá-
son zsidó származású feleségét letartóztatták, s Jávor emiatt is
egyre inkább szembekerült a Nemzeti Színház jobboldali veze-
tésével. A zsidótörvények életbe lépése után sok állás nélküli
kollégájának szerzett alkalmi munkát. 1944. március 19. után
azonban õ is üldözött lett, elõbb a színházból, majd a filmgyár-
ból is kitiltották. Októberben a németek Sopronkõhidára hur-
colták, majd a németországi Pfarrkirchenbe került, ahonnan
1945-ben tért haza. A Nemzetiben azonban az új vezetõ, Major
Tamás nem engedte színpadra, így került a Mûvész Színházhoz
és a Magyar Színházhoz, ahol elhalmozták szerepekkel.
1946-ban kivándorolt Amerikába, ahol Sárossy Szüle Mihály
társulatával járta a magyarlakta településeket és kisebb filmsze-
repeket játszott Hollywoodban. A komoly siker azonban elma-
radt, s Jávor egy izraeli vendégszereplés után 1957-ben hazatért
Magyarországra. A Petõfi és a Jókai Színházban, valamint a Ka-
mara Varietében lépett fel. 1959-ben a Nemzeti Színházhoz
szerzõdött, de elhatalmasodó betegsége miatt szerepeket már
nem kapott. Budapesten hunyt el 1959. augusztus 14-én. A le-
genda szerint, ahogy a filmvásznon, s életében is gyakran tette,
utoljára még a kórházban muzsikus cigányokkal mulatott.
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125 éve, 1884. augusztus 16-én
avatták fel a Keleti-pályaudvart

A kiegyezés után, a mai Budapest területén 5 vasúti állomás
volt. A személyforgalom növekedése miatt 1883-ban egy új sze-
mélypályaudvar építése elkerülhetetlenné vált. Ezt a pályaud-
vart a Kerepesi úti vámnál, a mai Baross térnél építették meg. A
fõváros kikötötte – a közigazgatási bejárás alkalmával, hogy az
új pályaudvar homlokzatának a középvonala a Rákóczi út ten-
gelyébe essen. E kikötés folytán a pályaudvari csarnok és a fel-
vételi épület a Baross tér Thököly úti oldala felé eltolódott, és a
rendelkezésre álló terület a vasútüzem számára annak racioná-

lis kihasználását még jobban megnehezítette a szûkös terület
volta miatt. Az épület fõtervezõje Rochlitz Gyula volt. 43 méter
magas homlokzatának tetején egy allegorikus szoborcsoport
található. Alkotója Bezerédi Gyula. A szoborcsoportot az
1990-as években végrehajtott rekonstrukció alkalmával újra
kellett gyártatni. A fõhomlokzat kapuzata mellett James Watt-
nak, a gõzgép feltalálójának és George Stephensonnak, a
Rocket gõzmozdony tökéletesítõjének a szobra látható. Alko-
tóik: Stróbl Alajos és Vasadi Ferenc. A 42 méter széles, eredeti-
leg ötvágányú fogadócsarnok vasszerkezete Feketeházy János

tervei alapján készült. A pénztárterem fényûzõ kiképzése (fres-
kóit Lotz Károly és Than Mór készítette) mellett az elektromos
világítás és a központi irányítású váltórendszer technikai újdon-
ságnak számított. A csarnok eredeti festését Schikedanz Albert
tervezte. Az építkezésben neves vállalkozók vettek részt. A
cölöpalapozást Gregersen Guilbrand vállalkozása végezte, a
vasszerkezetet a MÁVAG, a villanyvilágítást a Ganz gyár készí-
tette. A lakatosmunkák Jungfer Gyula mûhelyében, az öntött-
vas elemek Oetl Antal gyárában készültek.

575 éve, 1434. augusztus 29-én
született Janus Pannonius, költõ,

püspök (?, 1434. augusztus
29.–Medvevár, 1472. március 27.)

Pannoniae decus, Pannónia ékessége – így
nevezte itáliai iskolatársa, tanítómester-
ének fia és utóda, Battista Guarini az elsõ
nagy humanista költõt, aki Itálián kívül
született: Janus Pannoniust, aki elõször
hozta el a Múzsákat a Dunához. Majd’ fél-
századdal a költõ halála után a ritka ékkö-
vekhez hasonlítja õt Janus-verskiadása

elõszavában az elzászi hu-
manista, Beatus Rhenanus.
A humanista hagyomány
Orpheuszhoz hasonlítja õt,
aki lantszavával megmoz-
gatta maga körül a világot –
ez a hasonlat érzékelteti ta-
lán a csodát, azt, hogy a köl-
tõ, aki nemcsak a múló idõ-
ben, hanem a költészet
múlhatatlan kiválóságában
is elsõ volt, ilyen hamar
nagy hírt szerzett magának
és hazájának.
A költõ vershagyatékából Mátyás utasítására a humanista fõ-
pap, Váradi Péter gyûjtötte össze az epigrammákat; más mûvei
a kortárs vagy a nála egy-két nemzedékkel késõbb élt, õt csodá-
ló magyarországi, itáliai és északi humanisták jóvoltából ma-
radtak fenn. A XV–XVI. századi humanisták tudatában Janus
volt az elsõ nagy északi humanista költõ. Hírneve a humanista
költészet iránti tisztelettel együtt hanyatlott vagy emelkedett
mindig. Ma minden jelentõs humanista költõi antológiában
szerepel. Pajzán epigrammáinak kétnyelvû kiadása immár ne-
gyedszer jelenik meg Olaszországban. A Guarino-panegyricus,
amely az európai irodalomban elõször emeli a tudós tanárt epi-
kus mû fõhõsévé, a reneszánsz mûvelõdés megkerülhetetlen
forrása. Epigrammáinak 2006-ban jelent meg pompás kritikai
kiadása, több tudósgeneráció munkájának méltó betetõzése.

Somogyi Balázs
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Zenei fesztivál a FÜPE
2. születésnapján

Amikor összeállítottuk a rendezvényter-
vünket erre az évre, a második születés-
napunkra egy zenei fesztivált terveztünk
a falu lakosai számára. Egy nagyobb sza-
bású zenei mûsorral szerettünk volna je-
lentkezni a falu elõtt, de sajnos a rendez-
vényekhez kapcsolódó pályázataink nem
nyertek, így kénytelenek voltunk szûkebb
körben megtartani a szülinapi bulit. Nem
tudtunk annyi embert meghívni, mint
amennyit szerettünk volna, mert anyagi
lehetõségeinket tekintve nem tudunk
versenyezni az önkormányzati rendezvé-
nyekkel.(A rendezvényeink kiadásainak
összegét saját magunk teremtjük elõ, ön-
kormányzati támogatást csak az Egész-
ségnaphoz kaptunk 2008-ban.) Ha más-
nál kritizáljuk a túlköltekezést, bizony
nekünk is példát kell mutatnunk arra,
hogy csak addig nyújtózkodjunk, amíg a
takarónk ér.
Hetekkel a rendezvényünk elõtt szorgos
csapatunk takarította a magtárt és kör-
nyékét. Volt mit, hiszen az évek óta üre-
sen álló épület jócskán adott munkát

sok-sok embernek. De a fáradtságos elõ-
készület meghozta az eredményt. Több
mint 250 ember szórakozott kultúrált kö-
rülmények között július 25-én a magtár-
ban és a környékén. Sokat törtük a fejün-
ket azon, hogy milyen programmal színe-
sítsük az együttlétünket. Egyik ötlet jött a
másik után, aztán maradtunk az eredeti-
nél. Legyen zenei és táncfesztivál! Mutas-
suk be a világ zenéit, táncait mi magunk.
Lázas készülõdésünknek meg is lett az
eredménye, mert voltak fellépõk szép
számban.

Kapócs Tibor egyesületi elnök nyitotta
meg a rendezvényt, majd az este házi-
asszonya szólt a FÜPE eddigi tevékeny-
ségérõl és a jövõbe mutató terveirõl. A
magtár elõtt az indulónk hangjaira, fel-
vontuk a FÜPE zászlóját. Jelezte ez a
zászló mindenkinek, hogy itt vagyunk, és
összetartozunk! Ezek után azt hiszem,
nem kell csodálkoznunk azon, ha azt
mondják rólunk, hogy mi szívvel, lélekkel
politizálunk. Ilyenek vagyunk, és nem is
akarunk megváltozni!

A nagyon komoly és egyben tréfás FÜPE
díszokleveleket dr. Nagy Andrásné, Or-
bán Zsolt, Gubicza Tamás, Horváth Ár-
pád, Nagy Rita és Bogóné Plasek Kriszti-
na vehették át. Itt is szeretnénk újra meg-
köszönni önzetlen, áldozatos munkáju-
kat, amit a civil szerveztünkben végeztek.

Varjú Feri bácsi a Perkátai Nyugdíjasok
Baráti Körének köszöntõjét olvasta fel.
Versbe szedve, ahogyan ezt tõle már
megszoktuk, és a verssorok kezdõbetûi-
bõl a „Függetlenek Perkátáért Egyesület
két éves” mondat volt kiolvasható. Kö-
szönjük Feri bácsi!

Majd következett a valódi zenei mûsor.

Elõször a Rozmaring népdalkör énekelt
mezõföldi népdalokat. Ezután a móka
vette át a fõszerepet, hiszen színpadra
léptek a „Dél-Laposi görögök”, akik jel-
legzetes görög táncukat mutatták be,
igen csak fergeteges tempóban. (Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Köre) Talán nem va-
gyok elfogult, amikor azt írom, hogy a
biztosítékot az Alkotmány utcaiak FÜPE
Rózsái elõadása verte ki mindenkinél. Itt
minden korosztály képviseltette magát a
gyerektõl, a nyugdíjas korúig. Török há-
remtáncot adtak elõ a pasa jelenlétében.
Nem lehet leírni azt a hatást, amit a
„pasa” méltóságteljes megjelenése kivál-
tott a közönségbõl. De a „háremhölgyek”
is kitettek magukért! A Joe Ennuszka
Oláh vezette country együttes Tennesi-
bõl érkezett, és Égike Sziposz szólótáncá-
val színpadra csábította a nézõket is.
Ezen a napon a Perkátai Nyugdíjasok Ba-
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ráti Köre igen csak energiával telített
volt, mert tempósabbnál tempósabb ze-
neszámokat választottak, és adta elõ nagy
sikerrel.
A Kossuth utcai Gasztronómiai Társasá-
got két család képviselte: Bernáthék és
Lászlóék. Filmvetítéssel, országismerte-
téssel, és finom étel-, italkóstolóval mu-
tatták be Spanyolországot.
Már csak a Zrínyi utcai folklór csapat, a
Peru volt hátra, akik mint késõbb kide-
rült, jól megtréfáltak minket. Végig néz-
tünk egy perui filmvetítést, hallgattuk a
latin zenét és vártuk a perui táncosokat.
Akik meg is érkeztek, és egy valódi „pe-
rui” sudridomot adtak elõ, perkátai vise-
letben.

Egy szülinapi parti sem múlhat el közös
étkezés nélkül. Szabó Józsi csülkös bab-
gulyásából mindenki jól lakhatott, a ren-
geteg házi sütemény és a hatalmas szüle-
tésnapi torta is elfogyott. Tomboláztunk,
kareokiztunk, beszélgettünk, táncoltunk.
Lászlóné Jóvári Lia, mint minden ren-
dezvényünkön, most is gondoskodott ar-
ról, hogy a legkisebbek is jól szórakozhas-
sanak. Minden támogatónknak köszön-
jük a rendezvényünkhöz való hozzájáru-
lását, a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Kö-
rének az aktív részvételt! Nagyon sokat
jelentett nekünk, hogy ismét ennyi em-
bert tudtunk összehozni egy kis ünnep-
lésre, és akik itt voltak, mindnyájan jól
érezték magukat.
Kapócs Tibi tréfásan azt mondta, hogy
nem is gondolta, hogy Perkátán ennyi,
rejtett tehetség van. Ha a Csillag születik
versenyen nincs is sok esélyünk, ez a
szombat megint bebizonyította, hogy
nemcsak nagy szívünk, de nagyon jó hu-
morunk is van. Ez a nap bebizonyította
azt is, milyen jó együtt lenni. A második
születésnapunkon is meggyõzõdtünk ar-
ról: érdemes volt létrehozni a FÜPÉ-t
2007-ben.

Szalai Anikó

Lovas hírek
Szeretnék beszámolni a perkátai lovasok júliusi versenyeredményeirõl. Örömmel tölt
el, hogy ebben a hónapban újoncokat köszönthettünk. Lovasként Rosta Renátát, aki
a Sárosdi Lovas Egylet tagja, de perkátai lakos. Herminát, aki Reni lova, és
Cassiopeiát, aki az én társam, vagy úgy is mondhatom az „ igazi perkátai lovam”, hi-
szen községünkben látta meg a napvilágot 2005-ben, és azóta is itt nevelkedik.

Július 3-4-5., Zomba:
B-kategóriás országos

fogathajtó verseny

Ifj. Horváth Árpád- Horváth Árpád-
Pluto Füles- Szenyor- Bonifác (36 indu-
ló): díjhajtás 12. hely, maraton 3. hely,
akadályhajtás: 7. hely. A három nap
összesített eredménye alapján a 7. helyen
végeztek.

Július 5., Sárosd:
edzés jellegû díjugrató

verseny

(ez olyan, mint labdarúgásnál a barátsá-
gos mérkõzés, eredménye nem számít a
bajnokságban)
Pavlicsek Lilla- Szuzi, B/1c kategória (12
induló): 4 hibapont, 6. hely.
Tokodi Nikolett- Fickó, B/1c kategória
(12 induló): hibátlan, 3. hely.
Tokodi Nikolett- Fickó, B/2 kategória (8
induló): alappálya hibátlan, összevetés 4
hibapont, 4. hely.

Július 11., Székesfehérvár:
díjugrató verseny

Tokodi Nikolett- Fickó, B/1a kezdõ lovas
kategória (18 induló): hibátlan, 7.1 stílus-
pont, 4. hely.

Július 12. Ócsa:
gyermekverseny

Kukucska Fanni- Frida, kezdõ ügyességi
stílus kategória 11 éves korig (14 induló):
8 hibapont, 6.3 stíluspont, 11. hely.

Kukucska Fanni- Frida, kezdõ ügyességi
nyílt kategória 11 éves korig (13 induló):
9 hibapont, 11. hely.

Orbán Brigitta- Frida, „edzõk versenye”,
mely ügyességi versenyszámot a rende-
zõk találták ki. A pálya hasonló volt a gye-
rekekéhez, csak nehezített formában. (13
induló): 8 hibapont, 6. hely.

Orbán Brigitta- Cassiopeia, díjugratás,
kezdõ ló kategória 19 éves kortól (4 indu-
ló): 4 hibapont, 6.5 stíluspont, 4. hely.

Július 18., Simonpuszta:
díjugrató verseny

Rosta Renáta- Hermina, C/0 kategória
(19 induló): hibátlan, 1. hely.

Gubicza Anett- Vénusz, B/1c kategória
(35 induló): 4 hibapont, 24. hely. Ilkával
ugyanígy szerepelt.

Gubicza Anett- Vénusz és Ilka Aranyos
kupa, ifi (21 induló): nem sikerült a pá-
lyát teljesíteni, 21. hely.

Július 25., Csömör:
díjugrató verseny

Rosta Renáta- Hermina, C/0 kategória
(19 induló): 1. fázis hibátlan, 2. fázis 1 hi-
bapont, 3. hely.

Orbán Brigitta
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Francia vendégek
Perkátán

2009. július 2. és 7. között a Perkáta–Saint Maximin Baráti Kör
meghívására 5 fõs delegáció érkezett Perkátára.
A vendégfogadás a kastélyban volt, ahol friss házi süteménnyel
és nagy-nagy örömmel vártuk az idei évben kicsit korábban
megérkezett Télapót, és barátait.
A delegáció vezetõje ugyanis Guy Danoelle – a mindenkori
francia mikulás volt.
Az elsõ napot kötetlenebbre terveztük, hogy a hosszú út után
mindenki tudjon pihenni egy kicsit, ezért a hantosi horgásztó-
hoz mentünk piknikezni. Egész nap volt idõnk beszélgetni, em-
lékezni, fotókat nézegetni és persze horgászni.
„Udvari szakácsunk” Szabó Józsi bográcsban fõzte nekünk
ebédre a halászlevet, és tárcsán sütötte a frissen fogott keszege-
ket vacsorára.
Jó volt kicsit kikapcsolódni, mert a szombati aratónapon bizony
mindenki nagyon elfáradt. A gabonatermesztés, mindenekelõtt
a búza termesztése, aratása mindenkor meghatározó volt a he-
lyi parasztemberek életében. Ezen a – reméljük hagyományte-
remtõ – hagyományõrzõ aratónapon e munkát kívántuk felele-
veníteni és ez által tisztelegni nagyszüleink embert próbáló
munkája elõtt. A rendezvény célja természetesen nemcsak a
francia delegáció megismertetése volt az aratás körüli szoká-
sokkal, de ugyanilyen fontosnak tekintjük ezen emlékek átörö-
kítését mai fiataljaink számára is. A délelõttöt búza- és a szer-
számok megszentelésével kezdtük, a „früstök” után a kaszaka-
lapálással folytattuk, majd megismerhettük, illetve ki is próbál-
hattuk az aratás minden mozzanatát. A fárasztó munka után
aratógulyás várt bennünket. A szieszta után népies játékok,
bemutatók következtek.
Úgy gondolom, nemcsak nekünk perkátaiaknak nyújtott mara-
dandó élményt ez a nap, de francia barátaink is sokáig emlékez-
ni fognak rá. Még Perkátán voltak, amikor megbeszélték az ott-
honiakkal, hogy a hazaérkezést követõ este élménybeszámolót
tartanak az itt készült fotókkal. Ez a program mindenképpen
folytatásra érdemes, ezt a mostanit tekinthetjük akár fõpróbá-
nak is.
A vasárnapot ismét lazábbra terveztük, így a családoknál elfo-
gyasztott ebéd után sétahajókázni mentünk a Velencei-tóra.
Hétfõn azután ismét nagyobb útra indultunk, mégpedig a Bala-
ton-felvidékre.
Kapócs Tibitõl kaptunk meghívást Hegyesdre, ahol megnéz-
hettük a komplett borgazdaságot, végigvezetett bennünket a
szõlõfeldolgozás minden szakaszán.
Amíg Tibivel és Patrikkal a pinceszeren voltunk, Rita a Fruzsi
által elejtett vaddisznóból készített – nem túlzás – isteni ebédet.
Ezúton is köszönjük az egész famíliának a szíves vendéglátást!
A hegyesdi séta után Tapolcára mentünk, ahol a kellemes vá-
rosnézés után a tavas-barlang hûvösében csónakáztunk.
Hazaérkezés után már csak néhány szóra, egy kis ajándékra, és
egy búcsúpohárra volt idõnk, mert kedden hajnalban a csapat
visszaindult Saint Maximin-be.
Itt szeretném megköszönni a fogadóknak – a Bogó, a Varga és a
Viczkó családnak – valamint minden szervezõnek, segítõnek a
sok jó ötletet, idõt, pénzt, amivel hozzájárult ennek a pár
napnak a sikeréhez.
A francia klub elsõ ízben fordult segítségért saját rendezvényé-
hez az önkormányzathoz, köszönjük azt a negyvenezer forintot,
mellyel az aratónapot a képviselõ-testület támogatta.
Ezen kívül a delegációval kapcsolatos összes költséget a klub fi-
zette, köszönet a tagoknak és támogatóinknak.

Nagy Rita, a Perkáta–Saint Maximin Baráti Kör elnöke

Köszönet az itthon
maradottaknak…

Örömmel gratulálok Perkátán az elszármazottakat felkutató,
és egy-egy délutánra visszahívó szervezõknek, ötletük nagyon
jó, munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert kívánok.
Azok a perkátaiak, akik elhagyták kis falunkat, megkapták már
a visszahívó jó szavakat, nagy szeretettel várjuk vissza õket min-
dig; én azonban most azoknak szeretnék köszönetet mondani,
akik mindig is itthon voltak. Él itt Perkátán sok olyan ember, aki
egyetemi vagy fõiskolai diplomája vagy diplomái után hazatér-
ve, tudását itthon kamatoztatta. Van közöttük mérnök, peda-
gógus, közgazdász, agrárszakember, hogy csak néhányat említ-
sek. És él közöttünk rengeteg olyan ember, aki lehet, hogy
„csak” jó szakember, vagy egyszerûen „csak” jó munkás. Akik
becsülettel dolgoznak családjukért, segítik barátaikat, rengete-
get tettek vagy tesznek falujukért. Önzetlenül, ingyen dolgoz-
tak intézményeinkért, gyerekeinkért, az idõsebbekért, a falu-
ért. Õk azok, akik évek óta ránk mosolyognak a boltban, segíte-
nek a hivatalban, dajkálják gyerekeinket az óvodában, segítik a
tanítókat a nevelésben, megjavítják elromlott gépeinket, jó pél-
dát mutatnak egyszerû életükkel. Sokan gyerekkoruk óta
fáradoznak a földeken, évek óta hajnalban kelve járnak a
munkahelyükre, de mégis itt Perkátán vannak otthon.
Ezektõl az emberektõl lesz Perkáta barátságosabb, értékesebb,
és élhetõbb az itt lakók vagy az ideköltözõk számára.
Köszönöm hát mindenkinek, aki nem ment el Perkátáról, pedig
néhányuknak talán könnyebb lett volna az élete máshol, de
mégis perkátai maradt, mert egyszerûen csak ragaszkodott a
gyökereihez. Remélem, senki sem bánta meg, hogy itthon
maradt.
Jó egészséget, jó munkát és egy nagy zsáknyi lokálpatriotizmust
kívánok mindannyiuknak továbbra is!

Tisztelettel: Nagy Rita

KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁSOK
KÍNAI-KÍNAI-KÍNAI-KÍNAI

A kínai nyelv és kultúra iránt érdeklõdõk számára újra indul
illetve folytatódik szeptembertõl a kínai nyelv tanulásának
lehetõsége a mûvelõdési házban 14 éves kortól. Az általános
iskolások szakkör keretében az iskolában sajátíthatják el az
alapokat. Várjuk a komoly érdeklõdõket!

HARCMÛVÉSZETEK

A Perkáta Sportegyesület
Leopard-Box

Harcmûvészeti Szakosztálya felvételt hirdet a szeptember-
ben folytatódó edzéseire 6 éves kortól kezdõknek, újrakez-
dõknek, haladóknak, fiúknak és lányoknak egyaránt! A ta-
nulmányi lehetõségek az általános és speciális kondíció
fejlesztésén túl:
–küzdõsportos irány versenyzési lehetõségekkel,
– utcai önvédelem a hatékony fogások megtanulásával,
– mozgásmûvészet, koordinációfejlesztés a formagyakorla-
tokkal,
– a harcmûvészeti etika, a Shaolin kultúra és a személyiség-
fejlesztés elsajátítása.
Jelentkezni lehet mindkét témában: Pavlicsek Zsoltnál.
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Francia gyerekek voltak a vendégeink
A francia testvértelepülésünkrõl, Saint-
Maximin-ból érkeztek vendég gyerekek
júliusban Magyarországra. Az egy hét
alatt, amit hazánkban töltöttek Szabad-
egyházán volt a szállásuk. Mi (a francia-
klub tagjai) minden nap meglátogattuk
õket Szabadegyházán, vagy velük tartot-
tunk a kirándulásokra. A gyerekek jártak
a Balatonnál, Iváncsán az uszodában,
Budapesten, egy napot pedig itt, Per-
kátán töltöttek. A franciaklub szervezte a
vendégek számára az egész napos prog-
ramot, melynek anyagi hátterét egyéni
támogatók biztosították.
Reggel 9 órakor a perkátai gyerekekkel
vártuk a kirándulókat a kastély elõtt.
Vendégeink voltak ezen a napon a franci-
ákon kívül a szabadegyházai gyerekek,

Szabadegyháza polgármestere és a sza-
badegyházai iskola igazgatónõje is. A
vendégeket Somogyi Balázs polgármes-
ter is köszöntötte néhány percben. A köl-
csönös üdvözlések után sétáltunk egyet a
falu határában, és megnéztük az ott folyó
régészeti ásatásokat. Sokan még életük-
ben nem látták, hogyan folyik a régészeti
feltáró munka. Maradandó élményt
jelentett a látvány mindenkinek.
Ezt követõen a Forrás MSZ telephelyén
egy szín árnyékában töltöttük a napot. A
délelõtt folyamán népi játékokkal tarkí-
tott sorversenyek zajlottak, amelyben a
négy településrõl érkezett gyerekek ve-
gyes csapatokban versenyeztek. Még
szinte be sem fejeztük az ebédet, máris
begördült a pótkocsis traktor és követke-
zett a határszemle. Most nem a felnõttek,
hanem a gyerekek ismerkedtek az aratás-
sal. Igaz, ez az aratás most a mai techni-
kával zajlott. Azt hiszem, ennek a
programnak volt a legnagyobb sikere.
A délután második felében a kürtöska-
lács-sütés fortélyait próbáltuk ki, vala-
mint íjászkodtunk, csúzliztunk. Mind-
egyik foglalatosság népszerû volt mind a
fiúk, mind a lányok körében. Közben

mindenki jóízûen falatozott az uzsonnára
feltálalt jéghideg dinnyékbõl. Öröm volt
látni az elvegyülve játszó gyerekeket,
akiknek már egyre kisebb gondot jelen-
tett a nyelvi különbözõség. Saint-Maxi-

min polgármestere nagy hálával köszön-
te meg az éppen Franciaországban tar-
tózkodó perkátai delegációnak a vendég-
látást.
Köszönöm én is mindazoknak a munká-
ját, akik a gyerekek fogadásában bármit
is segítettek. Akár kétkezi munkájukkal,
akár nyelvtudásukkal, akár pénzügyi tá-
mogatássukkal járultak hozzá ahhoz,
hogy legalább egy napra mi is vendégül
láthassuk a testvértelepülésünk fiataljait.
(Pénzbeli támogatást nyújtott: Bogóné
Plasek Krisztina, Horváth Judit, dr. La-
kos László, Szalai Anikó, Vaskó Ferenc,
Végh Gyula és a Perkáta-Saint-Maximin
Baráti Kör.
A programokat segítette: Basticz József-
né, Berényi István, Hegedûs Gabriella,
Horváth Judit, Lászlóné Jóvári Lia, Le-
hóczkiné Orbán Ágnes, Lehóczki Anett,
Lehóczki Nelli, Lehóczki Petra, Mosonyi
György, Mosonyi Györgyné, Nagy Rita,
Vajk István.)

Bogóné Plasek Krisztina
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Aratás Perkátán
A naptári ünnepek és a gazdasá-
gi élet szokásai, hiedelmei közt
oly szoros a kapcsolat, hogy a
határvonal némelykor meg sem
húzható. Így volt ez Perkátán is,
rendelkeztek például a vetés til-
tott és ajánlott napjairól, az álla-
tok kihajtásának kezdõ és befe-
jezõ napjairól vagy például a
termények beérésének idejérõl
is.
A megérett termény levágásá-
hoz, az aratáshoz is különbözõ szokások
fûzõdtek. Országszerte, így Perkátán is
azt tartották, hogy Péter-Pál (jún. 29.)
az aratás kezdete. A búzának Péter-Pál
után álltak neki, mikorra a szemek meg-
keményedtek, tapintásra nem mállot-
tak szét. Az érettség megállapításához
mindig a kalászt vizsgálták. Országosan
elterjedt hiedelem volt például, hogy
legkésõbb Sarlós Boldogasszonykor
(július 2.) megszakad a búza töve, azu-
tán már nem nõ, hanem érik.
Az aratók a munkakezdésre kora haj-
nalban kimentek és felsorakoztak, az
aratógazda szólította munkára õket. Az
elsõ kaszás aratáskezdetkor megkö-
szönte a Jóistennek, hogy erõt, egészsé-
get adott az aratáshoz, köszöntötte a ga-
bonaföld tulajdonosát, vagy képviselõ-
jét, akiket legtöbbször gabonaszálak-
kal, vagy azokból készített fonattal kö-
töztek meg. Általában a kezeiket, de
néha a nyakat, lábat is átkötötték. A
megkötések célja a megvendégelés, ál-
domásivás (bor vagy pálinka juttatása)
elérésében volt keresendõ. Egyúttal az
aratók kifejezték jókívánságaikat, meg-
becsülésüket. Egyesek ezt a köszöntõt
versbe is szedték.
Napkelte elõtt a kévék bekötéséhez
szükséges szalmakötél készítésével
kezdték a munkát. Ezután elfogyasztot-
ták az igen korai bagófrüstököt. A haj-
nali reggeli onnan kapta a nevét, hogy
idõpontjában még jártak a baglyok.
Megkalapálták a kaszát, elkezdték az
aratást. Aratópálinkát nem mindenütt
volt szokás adni. A reggeli früstök fél
órás volt általában, utána délig vágták a
gabonát. Délben megérkezett az ebéd-
hordó kocsi, az ebédet kosárba téve ez-
zel küldték ki az aratóknak. Kisparaszti
gazdaságokban sokszor a feleség vagy a
gyermek vitte ki az ebédet. Az ebédidõ
1 óráig tartott, majd 5 óra körül uzson-
naidõt tartottak, s egészen sötétedésig
arattak.
A perkátai kisparaszti gazdaságokban
dolgozó, két kaszásból és két maroksze-
dõbõl álló aratócsoportot bokornak ne-
vezték. A bokor tagjai összedolgoztak.
Az elsõ kaszás marokszedõje terítette a
kötelet, amibe a második kaszás marok-
szedõjével együtt két félmarkot tettek.

Ebbõl lett egy kéve, amit a második ka-
szás marokszedõje kötött be. Perkátán
elterjedt volt, hogy 2 kaszást 3 kettõzõ
(marokszedõ) segített, közülük az egyik
volt a kévekötõ.
Uradalmi aratásnál, ahol több aratópár
volt, rendszerint 3 kaszás és 3 marok-
szedõ dolgozott össze. Az elsõ napon
egy marokszedõ csak kötelet terített két
aratópár számára, a kaszása ezen a na-
pon csak kévéket kötözött. Ez a
könnyebb munka minden harmadik na-
pon jutott egy-egy aratópárra. Az ura-
dalmi aratás körülményeit legtöbbször
aratási szerzõdések rögzítették.
Az aratás második napját úgynevezett
bõgõzéssel kezdték, mellyel összege-
reblyézték az elõzõ napi vágást, hogy
semmi se menjen veszendõbe. Ezeknek
a kupacoknak az összeszedése volt a csi-
bézés. Kõszegi Gyuri bácsi elmondása
szerint ebéd után is szokás volt a kasza
kalapálása, élezése, fenése. Este, a
munka befejezése elõtt az összekötött
kévéket kepébe rakták, melynek tetején
az úgynevezett papkéve volt.
Az aratás befejezése után a birtokon
dolgozó aratómunkások az uraság elé
vonultak. A lányok-férfiak aratókoszo-
rút fontak a gabonából. Körülbelül egy
méter átmérõjû szív vagy kör alakú ko-
szorú volt ez, amelyet nemzeti színû
szalagokkal díszítettek fel. Két legény
vitte a vállán rúdon a koszorút, amelyet
az elsõ kaszás kettõzõje nyújtott át az
uraságnak vagy képviselõjének, aki bor-
ral vendégelte meg aratóit.
Ezt a rövid ismertetõt Lukács László és
Varró Ágnes Fejér megyei néprajzosok
munkáiból szedtem össze, segített még
a már említett Kõszegi György is.
Egy-két dolog még saját emlékezetem-
ben is él, mert gyermekkoromban én is
részese voltam az aratási munkáknak,
nagyapám nagy mesélõ volt, tõle is hal-
lottam sok mindent. No meg ebédet vit-
tem édesapámnak, nagyapámnak. Segí-
tettem a kepébe rakásban. Megpróbál-
tam a marokszedést és a kévekötél ké-
szítését, masinázáskor szalmatörek kot-
rását, hordását, késõbb pedig a szalma-
kazal rakásánál is dolgoztam.

Mosonyi György

Egy
sikertörténet

Perkátán
Ez a „sikertörténet” hat-hét évvel ezelõtt
kezdõdött, és azóta nagyon jól mûködik Per-
kátán.
Bizonyára sokan hallottak a „Grundról” a
Táncsics utcában, ahol a fiatalság kergeti a
labdát. Idõrõl idõre jönnek, mennek a fiúk,
lányok, és megtanulnak sok mindent. Nem
csak focizni, ezek a gyerekek tudnak küzde-
ni, barátkozni és játszani. Nagy szükség van
az ilyen helyekre.
Egy kis közösség alakult ki, minden délután
vidám gyerekek fociznak, jól érzik magukat.
A következõkben Horvát Istvánnal készített
rövid interjút olvashatják, neki köszönhetõ,
hogy a gyermekek kultúrált, fegyelmezett
módon tudnak együtt játszani.
– Mi volt az indíttatása a „Grund foci”
megszervezésének?
– Tulajdonképpen a lányom, aki nem tudta,
hogy mi az a közösségi játék, meg kellett mu-
tatni neki hogy, jobban is eltöltheti az idejét,
mint a szobában ülve, tévét nézni, vagy inter-
netezni. A velem egykorúak visszaemlékez-
hetnek a gyermekkorukra, arra, hogy meny-
nyit játszottunk itt. Az a tervem, hogy ez még
nagyon sokáig így mûködjön itt.
– Az Ön lelkesedésén, munkáján kívül mire
van még szükség ahhoz, hogy ez ilyen jól mû-
ködhessen?
– Mindig akadnak jóindulatú segítõk, akik
támogatnak minket. Most elõször a polgár-
mester úrhoz és a kulturális és sportbizott-
sághoz fordultunk egy kisebb anyagi támo-
gatásért, hiszen a kapufák cseréje már jó ide-
je esedékessé vált. Ezt megkaptuk, köszönet
érte a bizottságnak és azoknak az emberek-
nek, akik segítettek a pálya jobbá tételében.
(Somogyi Balázs, Pavlicsek Nándor, Szöllõsi
István, Bogó Mátyás, Kovács Ferenc, Ko-
vács Gábor, Sóvári Norbert, Kenyeres Atti-
la, László Ferenc, Géró Nándor, Tímár
Péter, Kundaker József, Oláh István, Varga
Zsoltné, Újfalusi Pálnak.)
– A 2009-es évben mi történt a Grundon és
mik a jövõbeli tervek?
– „Pályaavatót” tartottunk, az új kapufákkal
több mérkõzésre került sor, megmérettet-
tük magunkat az öregfiúk csapatával. A for-
dulók után közösen elfogyasztottuk a finom
ebédet.
Augusztus 15-én folytatás. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk korhatár: 1-99, fiúk-
lányok vegyesen.
Köszönöm, bízom benne, hogy aki a délutá-
ni órákban a Táncsics utcában sétál, még so-
káig láthatja a kis focistákat.

Bogó Anikó
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STYX TEMETKEZÉSI KFT.
17 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

FELHÍVÁS

TANULJON AZ
UNO-nál!

AUTÓVEZETÉSI TANFOLYAM

* NAGY MOTOR, KIS MOTOR IS *

INDUL A KASTÉLYBAN!

Gyere Te is, jelentkezz most!

50 %
ELMÉLETI KEDVEZMÉNY!

Jelentkezni lehet a könyvtárban:

06-25/522-320

Kezdõ szintû angol
nyelvtanfolyam
indul Perkátán!

Érdeklõdni és jelentkezni
a 06-25/522-320-as

telefonszámon lehet!

A-Z Ingatlan- és
Hiteliroda

Dunaújváros,
Szórád M. út 12.

Telefon: 25/404-621

Szeretettel várom az eladni, vásárolni,
cserélni, bérbe adni, bérelni szándéko-
zókat.

Szolgáltatásaink: ingatlanközvetítés,
értékbecslés, adás-vétel teljes körû le-
bonyolítása, cégalapítás, cégmódosí-
tás.

Hitelügyintézés: 10 legnagyobb bank
ajánlata egy helyen.

Személyi kölcsön nyugdíjasoknak is.

Szabadfelhasználású hitelek.

Hitelkiváltás.

Helyben: Jóvári Györgyné
(Bogó Ilona)

20/558-44-88

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). Per-
kátán a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.

Dr. Nagy István kéri Ügyfeleit, hogy a
szerzõdéskötéshez szükséges tulajdo-
ni lapokat, térképeket, széljegyes tu-
lajdoni lapot telefonon nálam rendel-
jék meg. Szombati és vasárnapi szer-
zõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igé-
nyüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon.

Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a la-
kótelkek mûszaki megosztását, telek-
alakítást, tulajdonközösség alapítását,
társasház kialakítását, felépült családi
lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingat-
lan nyilvántartási térképen való fel-
tüntetését szintén nálam szíveskedje-
nek megrendelni, hogy e munkák el-
végzésénél segítséget tudjak nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd –
06 30 639 2893
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Aratónap Perkátán
Július 4-én a Perkáta–Saint-Maximin Baráti Kör civil szervezet
egészen új programot szervezett a faluban: az elsõ Aratónapot.
A rendezvény lebonyolításában segített másik két civil szerve-
zet is: a Nyugdíjasok Baráti Köre és a Függetlenek Perkátáért
Egyesület. Erre a napra eljöttek néhányan a francia testvértele-
pülésrõl is.

Azért tartottuk fontosnak a régi hagyományok felelevenítését,
mert sajnos egyre kevesebb olyan ember tud élethûen mesélni
ezekrõl az élményekrõl, aki személyesen részt is vett a kézi ara-
tásokban, és még át tudja adni az emlékeket az ifjabb generáci-
ónak.
A szokásoknak megfelelõen próbáltuk a nap eseményeit sor-
rendbe rakni. Azonban a hajnali kezdésbõl reggel 8 óra lett, hisz
mégsem „élesben” ment ez az aratás!
Francia vendégeink és pár helyi népviseletbe öltözött perkátai a
Gecseg tanyánál gyülekeztek, ahonnan lovas kocsikon érkeztek
az aratás helyszínére, a Forrás Szövetkezetbe. A többiek már
ott várták õket, nem is kevesen, kb.140-150 fõ gyûlt össze. Sok
nyugdíjas érdeklõdõ volt, akik lelkesen és tevõlegesen is kivet-
ték részüket a munkából, hisz õk még a régi idõkben nyaranta
kézzel aratták a gabonát.

Az aratópálinka és a reggeli elfogyasztása után rövid visszaem-
lékezést hallottunk az aratás szokásairól, majd Pámer Ottó plé-
bános megáldotta az aratás eszközeit és az aratásba induló
munkásokat.
A „bandák” kaszásai kalapálással és kaszájuk megfenésével
kezdték a munkát. Ezután vidám nótaszóval indultunk a mezõ-
re, ami pár száz méterre volt csak tõlünk, de igen hosszúnak
tûnt már az út is a rekkenõ melegben.
A kötélkészítõk azonnal munkához is láttak, hogy legyen kötél,
mire az elsõ markokat felszedik. Minden érdeklõdõ lelkesen fi-
gyelte a mozdulatokat, majd neki is látott, hogy megtanulja ezt
a mûveletet.

Ezután a kaszások nekiláttak a rendek vágásának. Az elsõ ka-
szasuhintás sokáig élni fog annak emlékezetében, aki jelen volt
ennél a pillanatnál!
Jöttek a marokszedõk, készültek a kévék és kepék. 12 kepét ké-
szítettünk, ami a nagy melegben és a gyakorlatlanságunk elle-
nére nem kis teljesítmény! Sokat tanulhattunk, tapasztalhat-
tunk, ha rövidke is volt ez az aratás. Rálátásunk nyílt arra, hogy
bizony az aratás nagyon megerõltetõ, kemény fizikai munka!
A nap hátralevõ részében már kellemesebb események vártak
ránk. A jól végzett munkát követte a megérdemelt aratóebéd. A
nap folyamán Szabó Barna aratódíszeket készített szalmából, s
akinek kedve volt meg is tanulhatta, hogyan kell ezt csinálni.
Az ebéd utáni „szieszta” beszélgetéssel, tréfálkozással telt, de
volt, aki tánccal ülepítette az ebédet a gyomrában.

A délután folyamán népi játékok és játékos vetélkedõk is vol-
tak, amibõl mindenki vidáman vette ki részét, legyen bár fiatal
vagy idõsebb korosztályú. Sok nevetés, kacagás forrása volt pél-
dául a „Hamupipõke-játék”, mert az apró magvak válogatása a
negyvenen felülieknek már nem volt egyszerû feladat, ha épp
otthon pihent a szemüveg. De a patkóval célba dobás is kihozta
minden résztvevõbõl a nyerni akarás kisördögét!
Nagyszerû napot töltöttünk el együtt, feltöltõdhetett mindenki
lelkileg is, mert a vidám és meghitt beszélgetések is jól megfér-
tek egymás mellett ezen a nyári napon.
Francia vendégeink is jó hírünket vitték, mert nagyon élvezték,
és tartalmasnak érezték ezt a programot.
Köszönet illeti a szervezõket és a résztvevõket, mert nélkülük
nagy élménybõl maradtunk volna ki.
Nem szeretnék senkit kihagyni a felsorolásból, de külön ki-
emelném a Nyugdíjasok Baráti Köre tagjait, akik lelkesen ki-
vették részüket a nap folyamán a feladatokból. Horváth Judit-
nak köszönjük, hogy biztosította számunkra a helyszínt, hisz
nincs aratás gabonaföld nélkül! Köszönjük az önkormányzat-
nak, hogy hozzájárult a nap költségeihez 40.000 Ft-tal és min-
den adományozónak, aki a Francia Baráti Kör rendezvényét
anyagilag is támogatta.
Remélem, hogy sikerül hagyományt teremteni ebbõl a kezde-
ményezésbõl, ezért azt kívánom, hogy jövõre is jó legyen a ter-
més, és arassunk közösen 2010-ben is legalább egy napig!

Lehóczkiné Orbán Ágnes
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