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Lovas hírek

Március hónapban fogathajtóink országos fedeles fogathajtó döntõn vettek
részt, ahová az ország 3 fedeles bajnokságának elsõ 10-10-10 helyezettje került
be. A mi párosunk a székesfehérvári fordulók eredményei alapján jutott a leg-
jobbak közé. A megmérettetés nagyon izgalmas volt, sok nézõt vonzott az ese-
mény. Ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás kettõsünk a délelõtti bemelegítõ ver-
senyszámban nagyon szépen szerepelt, hibátlan teljesítménnyel az 5. helyen
végeztek. Ez az eredmény csak a délutáni hajtás indulási sorrendjét határozza
meg, egyébként a végleges sorrend kialakulásába nem számít. A délutáni rajt
sajnos nem sikerült olyan jól. A sok neves versenyzõ elõtt bizonyítani akaró fia-
tal perkátai hajtónk, amit délelõtt hibátlanul meghajtott, azt az izgalomtól, már
délután nem tudta teljesíteni. Becsúszott 3 verõhiba, mely a 20. helyre volt elég.
A fiatal párostól ez nagyon szép eredmény, bekerülni a legjobb 30 versenyzõ
közé, és az országos döntõn maguk mögé utasítani még 10 embert.

Három gyermek lovas versenyzõnk, és jómagam közremûködtünk a március
15-ei községi ünnepségen. Háromszor (délelõtt, kora délután, késõ délután)
pattantunk nyeregbe, és jártuk a falut huszárruhában, a régmúltat felidézve.
Köszönöm kitartásukat a kis lovasoknak, Horváth Fanninak, Kukucska Fan-
ninak és Kun Virágnak, hiszen egész nap erõs szélfújásban, hõsiesen helytáll-
tak. Ezt az önkormányzat megköszönte egy csomag kíséretében, melynek na-
gyon örültünk, és ezúton is köszönjük.

Orbán Brigitta

Pavlicsek Zsolt

Tavaszi ébredés

Hidegtõl majd megfagytunk.
Márciusig nem mulattunk
Böjt elõtt fánkot faltunk,
Csizmánk-sapkánk most elhagyjuk.

Vidám évszak csalogat,
Lángsugara úgy nyalogat,
Melegítve simogat,
Olvadást már nem halogat.

Jó virág a hóvirág,
Benne újul meg a világ,
Kibújik a tél után,
Nap-ereje éleszti tán.

Fákon friss rügyet bontó,
Méhecskéktõl nagyon zsongó,
Szirmokat körbe dongó,
Szerelem-port bõven ontó.

Lágyan lengve libbenõ,
Termékeny kis buja szellõ,
Égen úszó morc felhõ
Növényeknek nagyon kellõ

Megújuló levegõ
Madárkáknak új lomberdõ,
Szellemünket éltetõ
Szívünket is megperzselõ.

Mosolyogva ránk bámul
Április ha áldón várjuk
Virág-illat permete
Egész évben de kellene!

Jó tetteink szép hegye
Akaratunk vas-ereje
Hangosan vagy épp csendben
Dolgainkat teszi rendbe.

Öröm fészkel lelkemben,
Világ sorsa ha egyenes,
Tündér lakik szívemben,
Részem lehet kegyelmekben.
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Beszámoló a 2010. március 17-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2010. március 17-i
képviselõ-testületi ülésén 11 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Tóth Fe-
renc alpolgármester, Vaskó Ferenc,
Rajcsányi László, Bogóné Plasek Krisz-
tina, Horváth Judit, Bogó Ferenc László,
Szilasy László, Ujfalusi Pál, Pavlicsek
Nándor, Lehóczki Ádám képviselõ-tes-
tületi tagok) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
TÁMOP-3.1.4/08/2 program keretében a
képzési és szaktanácsadói szolgáltatások
beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárását
érvénytelennek nyilvánította.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
TÁMOP 3.1.4/08/2 program keretében
képzési és szaktanácsadói szolgáltatások
beszerzésére közzétételes egyszerû köz-
beszerzési eljárást írt ki.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadta „A Képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról”
szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati
rendelet módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ (189. hrsz,
192. hrsz) telkeket Csere József (szül.:
Dunaújváros, 1964. 08. 24., an.: Kliszki
Julianna) részére 25 Ft/m2 áron értékesí-
tette.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ (859. hrsz,
1062. hrsz) telkeket Bölcskei Imréné
(szül.: Perkáta, 1957. 07. 24., an.: Kohuth
Magdolna) részére 25 Ft/m2 áron értéke-
sítette.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ (871. hrsz,
890. hrsz, 917. hrsz, 932. hrsz, 944. hrsz,
948. hrsz, 950. hrsz, 959. hrsz, 966. hrsz,
969. hrsz, 971. hrsz, 977. hrsz, 979. hrsz,
982. hrsz, 985. hrsz, 987. hrsz, 993. hrsz,
1035. hrsz, 1052. hrsz, 1055. hrsz) telke-
ket Vagyóczki Krisztián (szül.: Dunaúj-
város, 1975. 10. 26., an.: Móker Erika) ré-
szére 25 Ft/m2 áron értékesítette.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 3 igen szavazattal, 9

nem szavazattal és tartózkodás nélkül
Jóföldi Zoltán (szül.: Perkáta, 1961. 05.
18., an.: Tóth Mária) vételi árajánlatát el-
utasította az 1009. hrsz-ú telekre vonat-
kozóan.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 5
nem szavazattal és tartózkodás nélkül az
önkormányzat tulajdonában lévõ (1009.
hrsz) telket Vagyóczki Krisztián (szül.:
Dunaújváros, 1975. 10. 26., an.: Móker
Erika) részére 25 Ft/m2 áron értékesítet-
te.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ (2551.
hrsz, 2712. hrsz, 2727. hrsz) telkeket Sa-
rok Mihály (szül.: Dunaújváros, 1981. 11.
13., an.: Rácz Katalin) részére 10.000
Ft/AK áron értékesítette.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással
Kapócs Tibor (szül.: Perkáta, 1958. 11.
04., an.: Ecsõdi Ilona) vételi árajánlatát
elutasította a 2721. hrsz-ú, 2753. hrsz-ú,
2759. hrsz-ú, 2760. hrsz-ú, 2765. hrsz-ú,
2768. hrsz-ú, 2796. hrsz-ú, 2801. hrsz-ú,
2832. hrsz-ú, 2833. hrsz-ú, 2850. hrsz-ú
telkekre vonatkozóan.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül Per-
káta Nagyközség Önkormányzata és Dr.
Szûcs és Társa Háziorvosi Bt. által meg-
kötött megbízási szerzõdést módosította.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül Per-
káta Nagyközség Önkormányzata és a
Kormos Praxis Humán Bt. által megkö-
tött megbízási szerzõdést módosította.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
által megbízott PANNON INFERIOR
KFT. részére a Perkáta, Damjanich utcá-
ban OTR állomás létesítéséhez a tulajdo-
nosi hozzájárulást megadta.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Perkáta-Nagykarácsony Általános Mû-
velõdési Központban a 2010/2011. tanév-
re az elsõ osztályosok beiratkozásának
idõpontját 2010. április-május 12-13-14-
re határozta meg.

FELHÍVÁS
2010. június 10-én,

(csütörtökön)

LOMTALANÍTÁST
szervezünk a Dészolg Kft.

közremûködésével
a településen.

Felkérjük a lakosságot, hogy
a háztartásokban felgyülemlett

nem veszélyes
azaz a háztartásokból származó, kise-
lejtezett limlom hulladékot lehetõség
szerint szelektáltan, anyagfajtánként –
a kisdarabos, szóródó hulladékokat
(pl.: maradék textíliák) lehetõség sze-
rint összekötve vagy zsákolva – továb-
bá a bútorokat, a hatékonyabb helyki-
használás érdekében szétszerelve he-
lyezzék ki a házuk elé, arra a helyre,
ahová az edényzeteket az ürítési napo-
kon kihelyezik.
A kihelyezett, ép állapotban lévõ
elektrotechnikai hulladékok, úgymint
háztartási kis- és nagygépek, távközlé-
si berendezések, szórakoztató elektro-
nikai készülékek (pl.: villanyvasaló,
mikrohullámú sütõ, grillsütõ, porszí-
vó, hajnyíró, kenyérpirító, számoló-
gép, telefon, televízió, rádió, számító-
gép, stb.) elszállításra kerülnek.
A lomhulladék kihelyezésének ideje
legkésõbb június 10-e, CSÜTÖRTÖK
reggel 6 óra.
Az autók minden utcán csak egyszer
mennek végig!
Kérjük, ne rakjanak ki ipari, mezõgaz-
dasági tevékenység következtében ke-
letkezett hulladékot, építési törmelé-
ket valamint naponta képzõdõ háztar-
tási hulladékokat.
A lomtalanítás keretében veszélyes
hulladék (akkumulátor, szárazelem,
festékes doboz, növényvédõszer,
gyógyszer, olajos hulladék, fénycsõ, ál-
lati tetemek stb…) valamint építési
törmelék (pala) és gumi hulladék nem
kerül elszállításra!

Polgármesteri hivatal
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Beszámoló a 2010. április 21-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2010. április 21-i
képviselõ-testületi ülésén 10 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Tóth Fe-
renc alpolgármester, Vaskó Ferenc,
Rajcsányi László, Bogó Ferenc László,
Ujfalusi Pál, Pavlicsek Nándor, Mosonyi
György, Lehóczki Ádám, Szilasy László
képviselõtestületi tagok) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a
Dunaújvárosi Rendõrkapitányság, az
Adonyi Rendõrõrs, és a perkátai körzeti
megbízottak 2009. évben végzett munká-
járól szóló beszámolót elfogadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Perkáta, Alkotmány utca, 693/2 hrsz-ú
ingatlan földkábeles elektromos csatla-
kozóval történõ kiépítéséhez a tulajdo-
nosi hozzájárulást megadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az
E.ON kisfeszültségû hálózat biztonsági
övezetét érintõ gallyazási munkák elvég-
zéséhez a Prior 2002 Kft. bruttó 375 000
Ft összegû árajánlatát fogadta el, melyet
az általános tartalék terhére finanszíroz.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadta a 2009. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szó-
ló értékelést.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 8 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 1 tartózkodással elfo-
gadta a 2009. évi terv- és költségvetés vég-
rehajtásáról szóló rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül
visszavonta a 31/2010. (III. 17.) számú
képviselõ-testületi határozatát, melyben
Jóföldi Zoltán vásárlási ajánlatát az 1009.
hrsz-ú telekre vonatkozóan elutasította.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül
visszavonta a 32/2010. (III. 17.) számú
képviselõ-testületi határozatát, melyben
az 1009. hrsz-ú telket Vagyóczki Kriszti-
án részére értékesítette.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ (1009.
hrsz) telket Jóföldi Zoltán (szül.:
Perkáta, 1961. 05. 18., an.: Tóth Mária)
részére 25 Ft/m2 áron értékesítette.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,

nem szavazat és tartózkodás nélkül az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ (2408
hrsz, 2425 hrsz.) telkeket Lengyel Zsu-
zsanna (szül.: Dunaújváros, 1982. 03. 31.,
an.: Németh Zsuzsanna) részére 10 000
Ft/AK értékben értékesítette.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a
Perkáta–Nagykarácsony ÁMK Hunyadi
Mátyás Általános Iskola akadálymentesí-
téséhez szükséges emelõlapra vonatkozó
árajánlatok közül a Hidra-Forg Kft. brut-
tó 2 062 500 Ft összegû árajánlatát fogad-
ta el.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a
Perkáta–Nagykarácsony ÁMK Hunyadi
Mátyás Általános Iskola akadálymentesí-
téséhez szükséges emelõlap ráfordítási
költségeire 1,7 millió Ft-ot biztosított a
2010. évi költségvetés céltartalék, felhal-
mozási célú kötvénykibocsátás nyertes
pályázatok megvalósítása elõirányzata
terhére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a
Perkáta–Nagykarácsony ÁMK Hunyadi
Mátyás Általános Iskola akadálymentesí-
téséhez szükséges korlátliftre vonatkozó
árajánlatok közül a Gevex Kft. bruttó
2 000 000 Ft összegû árajánlatát fogadta
el.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a
Perkáta–Nagykarácsony ÁMK Hunyadi
Mátyás Általános Iskola akadálymentesí-
téséhez szükséges táblák, térképek elké-
szítésével Dallos Istvánt bízta meg bruttó
1 531 250 Ft összegben.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 2 tartózkodással a
Perkáta–Nagykarácsony ÁMK Hunyadi
Mátyás Általános Iskola akadálymentesí-
tése során felmerült többletköltségekkel
kapcsolatban a tervezõ felelõsségének
vizsgálatát kezdeményezte.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Perkáta–Nagykarácsony ÁMK Szivár-
vány Óvoda oktatási infrastruktúra fej-
lesztésére pályázatot nyújt be. A képvise-
lõ-testület a 11 millió Ft összegû önrészt a
2010. évi költségvetés céltartalék, felhal-
mozási célú kötvénykibocsátás egyéb pá-
lyázati önrészek finanszírozására elõi-
rányzat terhére biztosítja.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a

Perkáta–Nagykarácsony ÁMK Szivár-
vány Óvoda oktatási infrastruktúra fej-
lesztésére benyújtandó pályázathoz szük-
séges tervezési munkák és a tervdoku-
mentáció készítésére 1 millió Ft keretet
biztosított a 2010. évi költségvetés céltar-
talék, felhalmozási célú kötvénykibocsá-
tás egyéb pályázati önrészek finanszíro-
zására elõirányzat terhére.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 0 igen szavazattal, 8
nem szavazattal és 2 tartózkodással el-
utasította Kolompár György és Kiss
Istvánné kérelmét, melyben a Perkáta,
Petõfi S. u. 29. szám alatti ingatlant meg-
vételre ajánlotta fel az önkormányzat ré-
szére 2 millió Ft vételáron.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 2
nem szavazattal és 1 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Perkáta, Petõfi S. u.
29. szám alatti ingatlant szándékában áll
megvásárolni.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 1 igen szavazattal, 5
nem szavazattal és 4 tartózkodással úgy
határozott, hogy Kolompár György és
Kiss Istvánné tulajdonában lévõ Perkáta,
Petõfi S. u. 29. szám alatti ingatlant 1,5
millió Ft vételáron nem kívánja megvásá-
rolni.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2 igen szavazattal, 4
nem szavazattal és 4 tartózkodással úgy
határozott, hogy Kolompár György és
Kiss Istvánné tulajdonában lévõ Perkáta,
Petõfi S. u. 29. szám alatti ingatlant 1 mil-
lió Ft vételáron nem kívánja megvásárol-
ni.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 4 tartózkodással úgy
határozott, hogy Kolompár György és
Kiss Istvánné tulajdonában lévõ Perkáta,
Petõfi S. u. 29. szám alatti ingatlant 720
000 Ft vételáron nem kívánja megvásá-
rolni.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 2
nem szavazattal és 3 tartózkodással úgy
határozott, hogy Kolompár György és
Kiss Istvánné tulajdonában lévõ Perkáta,
Petõfi S. u. 29. szám alatti ingatlant 300
000 Ft vételáron nem kívánja megvásá-
rolni.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 4 igen szavazattal, 3
nem szavazattal és 3 tartózkodással úgy
határozott, hogy Kolompár György és
Kiss Istvánné tulajdonában lévõ Perkáta,
Petõfi S. u. 29. szám alatti ingatlant 800
000 Ft vételáron nem kívánja megvásá-
rolni.
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Faluüzemeltetés 2010 tavasz
A Faluüzemeltetési Központ 43 fõ „Út a munkához” program-
ban foglalkoztatott munkavállaló alkalmazásával kezdte el a
tavaszi munkákat.
Elsõ lépésként kitakarítottuk a parkokat, az út melletti árkokat
és közintézményeink környezetét. Hideg aszfalt bedöngölésé-
vel tüntettük el a tél okozta nagyobb útfelfagyások nyomait, az
apróbbakat a közeli hetekben szintén beaszfaltozzuk.
Önkormányzatunk 200 db facsemetét kapott, amelyeket elül-
tettünk a temetõ területén, a laposon épített járdák mellett, és a
patak partján a Sport utcai híd mellett.

Pályázati támogatással valósult meg a Bocskai–Deák–Virág
köz gyûjtõút aszfaltozása. Az elkészült út vonalán most folyik a
járdák helyreállítása, árkok tisztítása, gyûrûk lerakása, új járda
építése.
Megtörtént az óvoda környéki telkek kimérése, lekerítése. Az
óvoda melletti telken építettük meg az új óvodai parkolót és be-
járót, amelyhez a „Perkátai Életút Projekt” pályázat alapján
megépülõ Dózsa György úti sétány fog csatlakozni. Ekkor fogja
megkapni végleges képét és valódi funkcióját az új óvodai
bejáró.
Elkezdtük a temetõi fõbejárat kialakítását. A régi kerítés foly-
tatásaként megépült az új kerítés, elkészült a bejárati ajtó és a

kapuk. Az orosz katonai temetõ rendbetétele következik. Elké-
szült, és május hónapban szeretnénk megnyitni a temetõ rava-
talozójában a nõi és férfi vécét. Terveink szerint temetéskor és
nagyobb ünnepek alatt lesz nyitva.
Kiültettük az egynyári virágokat a parkokba, a beton virágtar-
tókba és a villanyoszlopokra. Sajnos pár nap után már történt
vandál rongálás a kiültetett virágok között.
Megkezdtük a fû kaszálását kézi kaszával, motoros kaszával, fû-
nyíró traktorokkal és a Hidrot fûkaszával. Sajnos a Hidrot ka-
szánk MTZ munkagépe az elsõ kaszálási napon váltóhiba miatt
kiesett a sorból, jelenleg javításra szakszervizbe szállították.
Májusban újabb 50 fõ munkavállalóval bõvül a foglalkoztatot-
tak létszáma. Folytatjuk a György Gyula utcai járda és árok új-
jáépítését, elkezdjük a Ságvári utcai járda megépítését és sor
kerül a Vörösmarty utcai járda átrakására.
Köszönjük a lakosság segítségét, hogy lakókörnyezetük rend-
betételével nagyban hozzájárulnak a falu rendezett összkép-
ének kialakításához.

Faluüzemeltetés telefonszámai:
06 (25) 507 512, 06 (30) 708 5512

Rajcsányi László

„Hatástanulmány”
Tisztelt perkátai olvasó!

Sajnálatos és elszomorító, hogy egy való-
színûleg illegális, felelõs szerkesztõ nél-
küli újságnak nevezett sárdobáló iro-
mányt raktak a postaládánkba, úgy hív-
ják: „Perkátai Krónika”. Különösebben
nem érdekel minket, hogy mit írnak. Vi-
szont többen elolvastuk, „bár ne tettük
volna”. Sajnálattal értesültünk, hogy a
Pistola patakon átívelõ híd és út rendbe-
tételét megkérdõjelezik. Hatástanul-
mányt kérnek az önkormányzattól az út
felújítása miatt. Nos, tisztelt füpés zsenik,
tájékoztatásul közöljük, hogy a Táncsics
Mihály, Rózsa Ferenc, Damjanich János,
Lenin utcákból 685 lakos nap mint nap
használja ezt az „utat”. Ha Önöknek ha-
tástanulmány kell, „hát jöjjenek el és kér-
dezzenek minket”. Szeretettel várjuk a
füpés civil szervezet aktivistáit, embereit.
Akiknek csak annyit írunk, ez az út létjo-
gosultságát már „50” éve bizonyítja. Nem
tûrjük, nem engedjük, hogy egy civil szer-
vezkedés a fejlõdés és tenni akarás útjába

álljon. A Füpe szervezkedése az út rend-
betételének megakadályozásához rop-
pant KEVÉS!
Ui.: Tisztelt Perkátai Hírek olvasói: szí-
ves elnézésüket kérjük, hogy ily módon

reagálunk a Füpe által kiadott újságban
megjelent „Hatástanulmány” címû kér-
désre. Megdöbbentõ és sajnálatos, hogy
egy újságnak nevezett irományt adnak ki
saját maguk és embereik szórakoztatásá-
ra. Mi csak egy mondatra reagáltunk, ami
bizonyítja a hozzá nem értésüket, gán-
csoskodásukat.

A helyhiány miatt sokan nem tudták, de
még sokan szeretnék aláírni ezt a levelet:
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ÉN IS KOMOLYAN VESZEM

(Válasz a „PERKÁTAI KRÓNIKA”-ban megjelent egyik írásra)

Négy képviselõ társam (HORVÁTH JUDIT, BOGONÉ
PLASEK KRISZTINA, LEHÓCZKI ÁDÁM és MOSONYI
GYÖRGY) a pénzügyi és ügyrendi bizottsághoz nem többször,
csak egyszer címzett levelet, mely okán az alábbi jegyzõkönyvek
készültek (lásd. alább és a következõ oldalakon a jegyzõkönyve-
ket).

Szükség van a kritikára, a véleményre, de gondolom a FÜPE
tagsága és vezetõje is érzi a felelõsséget, mikor személyeket kri-
tizálnak és sértegetnek az egyesületük nevében.

Én ijesztõnek tartom, hogy néhány tájékozatlan vagy rosszul in-
formált, netán még rosszindulatú, sértett FÜPE-tag vélemé-
nyét az egyesületük tagsága felvállalja.

Egyesületeink tagjai zömében segítõkész, szorgalmas, õszinte,
becsületes ember, aki szívesen adja nevét a kritikákhoz, de a
sértegetéshez, rágalmazásokhoz nem hiszem.

Különbözõek vagyunk, mást gondolunk, de együtt élünk, és
nem mindegy, hogy milyen hangulatban.

Vaskó Ferenc

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

Jegyzõkönyv

Készült 2009. október 26-án (hétfõ) 17:00 órai kezdettel megtartott pénz-
ügyi bizottsági ülésrõl.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester
Tóth Ferenc alpolgármester
Vaskó Ferenc bizottság elnöke
Horváth Judit bizottsági tag
Rajcsányi László bizottsági tag
Erdõsné Horváth Anikó bizottsági tag
Lehóczki Ádám bizottsági tag
Kovács Ferenc bizottsági tag
Móker György bizottsági tag
Ujfalusi Pál bizottsági tag
A bizottsági ülésre meghívást kapott Szilasy László ÁMK igazgatója.
Az ülésrõl távol maradt:
Tagainé László Zsuzsanna bizottsági tag
Vaskó Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke
Köszöntöm a pénzügyi bizottság tagjait, a meghívottakat, hivatali dolgo-
zókat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a Pénzügyi Bi-
zottság tagjaiból nyolc fõ jelen van. A Pénzügyi Bizottság ülésének napi-
rendjeként javaslom a kiküldött meghívóban foglaltak megtárgyalását.
Napirendi javaslat:
1. Útfelújítási ajánlatok véleményezése (Bocskai u., Deák F. u.,Virág köz)
2. Óvoda és iskola akadálymentesítési munkálataira készült kivitelezési
ajánlatok véleményezése
3. A Pénzügyi Bizottsághoz címzett képviselõi beadvány megtárgyalása
4. Vagyonrendelet módosításának véleményezése
5. Egyebek
A bizottság a napirendet 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
III. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Vaskó Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke
Négy képviselõ közös beadvánnyal fordult hozzám, melyet e napirend ke-
retében szeretném, ha megtárgyalnánk. Megkérdezem a beadvány jelen
lévõ benyújtóit, hogy van-e kiegészítésük az írásos anyaggal kapcsolat-
ban? Ha nincs, megkérem a polgármester urat, hogy a Zrínyi Miklós utca
felújításával kapcsolatban adjon tájékoztatást.
Somogyi Balázs polgármester
A Zrínyi Miklós utca felújítása 12 millió Ft-ba került. A munka elvégzését a
Soltút Kft végezte. A támogatás összege a bekerülési költség 50 %-a, 6
millió Ft volt, melyet még nem kaptunk meg. A probléma az volt, hogy a
támogatási szerzõdés kötelezõen elõírta mûszaki ellenõr alkalmazását, a
pályázati kiírásban ez nem volt kötelezõ elõírás. Mivel a munka már a tá-
mogatási szerzõdés megkötése elõtt elkészült, ezért mûszaki ellenõr a
munka végzése során alkalmazva nem volt. Külön vizsgálathoz kötötték az
összeg lehívását. A méréseket elvégeztettük, október 31-ig kell megkül-
deni a pótlólagos dokumentumokat, mely már megtörtént. Várjuk a Ta-
nács döntését, mely reméljük számunkra kedvezõ lesz és egy év késéssel

ugyan, de megítéli részünkre a támogatást. Az éves garanciális bejárást
követõen a vállalkozás 27 db kapubejárót épített meg saját költségén, mi-
vel ezek megépítése a pályázati dokumentációban szerepelt, de a munka
során nem készült el.
Lehóczki Ádám a bizottság tagja
A betont a bitumennel hozták össze.
Vaskó Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megkérdezem a jelenlevõ bizottsági tagokat, van-e kérdés az útfelújítás-
sal kapcsolatban? Amennyiben nincs, rátérünk a következõ felvetésre,
mely az orvosi rendelõ felújításával kapcsolatos. Ismét felkérem a polgár-
mester urat, szíveskedjék tájékoztatni a bizottság tagjait.
Somogyi Balázs polgármester
Pontosabb pályázati kiírásokra lenne szüksége, mivel ez esetben is három
alkalommal kellett átdolgozni a tervet a kiírás változása miatt. Elsõ körben
ezt a pályázatunkat, melyet megfellebbeztünk. A fellebbezést elfogadták
és támogatásban részesültünk. A többszöri átdolgozás miatt és az adott
határidõk rövidsége miatt, lehet hogy nem lett minden javítás pontosan
végig vezetve. Pontosabb tervezõi elõkészítésre lett volna szükség. A
munka elkészült, az átadás megtörtént. Várjuk, hogy lehetõségünk adód-
jon – egy újabb pályázat keretén belül – a védõnõi szolgálat helyiségeinek
felújítására is.
Vaskó Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke
A harmadik témája a beadványnak a Polgármesteri Hivatal udvarán fel-
halmozott anyagok miatti környezetvédelmi bírság kiszabása. Ismét meg-
kérem a polgármester urat, hogy tájékoztassa a bizottságot az ügy jelen-
legi állásáról. Igaz-e, hogy 12 millió Ft bírságot kell kifizetni.
Somogyi Balázs polgármester
A hulladék elhelyezés kapcsán eljárás indult az önkormányzat ellen, la-
kossági bejelentés alapján. Már két fellebbezést nyújtottunk be az eljárás
során, döntés még nem született egyik esetben sem. A jelenleg hatályos
EU szabvány szerint nem minõsül hulladéknak az udvaron elhelyezett
anyag. Nem tartalmaz veszélyes anyagot, bontási anyagok másodlagos
felhasználására, újrahasznosítására került sor.
Rajcsányi László bizottsági tag
Az volt a probléma, hogy nem kértünk a környezetvédelmi hatóságtól en-
gedélyt, mert a feltöltés kb. 2,2 m magas és az ilyen munkák 2 m-tõl enge-
délykötelesek.
Vaskó Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke
Ki döntött ennek a tereprendezésnek az elvégzésérõl? Összehasonlítva az-
zal a tevékenységgel, amelyet Takács Lajos perkátai lakos végez több
belterületi ingatlanán, méltánytalannak tartom az Önkormányzat megbír-
ságolását.
Somogyi Balázs polgármester
Én döntöttem a tereprendezési munkáról.
Vaskó Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke
Felháborítónak tartom a feljelentgetéseket. Ha bárkinek kérdése van bár-
mely üggyel kapcsolatban, lehetõsége van kérdéseket feltenni a képvise-
lõ-testület, vagy a bizottságok ülésein. Az a cél, hogy mindenkinek választ
adjunk, senkiben sem maradjon kérdés a döntések meghozatalát követõ-
en, illetve a döntéseinket megalapozottan hozzuk meg minden esetben.

k.m.f
Vaskó Ferenc Hidegkuti Gáborné
Pénzügyi Bizottság Elnöke jegyzõkönyvvezetõ
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A számok tükrében…
címû, a Perkátai Hírek februári számában Szalai Anikó által
megjelent cikkre válaszolnék.
A nyugdíjasklub – hivatalosan Nagyközségi Nyugdíjas Klub –
nem 25. hanem 30. éves évfordulóját ünnepelte. Ennek meg-
rendezésére nem 80.000 hanem 70.000 Ft támogatást kapott az
önkormányzattól, amit én Tischner Kálmánné – nem Lajosné –
vettem föl. Abban az egy mondatban három hiba! A cikk szerint
a Nyugdíjasok Baráti Köre „nem kapott egy fillért sem”, de
70.000 Ft támogatást köszönnek meg Varjú Ferenc által a 11.
oldalon.
A többi adat is megkérdõjelezhetõ? A számok tükre valamiben
mégis „hazudik”?

Tischner Kálmánné klubvezetõ

Felhívás

KISPÁLYÁS
FOCIBAJNOKSÁGOT

SZERVEZÜNK
a Táncsics utcában levõ

„Grundon”!
Idõpontjai:

JÚNIUS 20.,
JÚLIUS 18.,

AUGUSZTUS 15.
5+1 fõs csapatok jelentkezését várjuk!

A részvételi szándékot
a Perkáta, Táncsics Mihály út 33. szám

alatt jelezzék!
Korhatár: 14-18 évig ifi,18 év felett felnõtt
fiúk, lányok jelentkezését egyaránt várjuk!

Horváth István
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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:

E-mail: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350

Emlékezés a 48’-as hõsökre
Az idei évben igen hosszú volt a tél. Régi idõ-
ket idézve jött a hideg, a fagy, a hó. De március
napja legyõzte a zord idõt. A tavaszi fénysugár
már meleget is hoz a virágoknak, fáknak, lel-
keknek. Hálásak lehetünk mi magyarok a tör-
ténelemnek, hogy a tavasz elsõ napsugarainál
nemcsak a telet temethetjük el, hanem orszá-
gunk dicsõ napjaira is emlékezhetünk 1848.
március 15-én. Mindenévben felidézzük, hogy mit tettek a ha-
záért, a magyar népért a márciusi ifjak. Emlékezünk, de remé-
nyeim szerint nemcsak felidézünk, hanem példát is veszünk az
1848-as forradalom hõseirõl. 1848. március 15-én fiatal embe-
rek példátlan módon fejezték ki egy nemzet akaratát. Forradal-
mat robbantottak ki, ahol a legélesebb fegyver a kimondott szó,
a leírt vers volt. Egy nap alatt megváltoztatták Magyarország, és
hiszem, Európa történelmét. Az emberi szabadság, az emberi
méltóság, a hazaszeretet fogalmát emelték egyetemessé, világ-
méretûvé. Ez pedig nem történhetett másként, csak úgy, hogy
ha kellett, mindent feláldoztak, akár az életüket is.

Az ünneplésnek, a múlt felidézésének, a hõsökre való emléke-
zésnek e példamutatás a lényege. Iskolánk ünnepi mûsorának is
ez volt a lényege. Harmadikos kisdiákok emlékezetünkbe hoz-
ták a 162 éve történteket, hogy érezzük át, ma is szüksége van

Magyarországnak, a magyar népnek elkötelezett, hazaszeretõ
emberekre, s ha minél többen vagyunk,

„A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;”

Köszönöm Gergelyné Németh Tímea tanítónõnek és a 3.a osz-
tály tanulóinak, valamint Vátkainé Boda Ildikó és Lászlóné
Szabó Edit tanítónõknek és a 3. b osztály tanulóinak, hogy segí-
tettek mindannyiunknak emlékezni, de egyben erõt meríteni,
hogy tudjuk szeretni hazánkat, Magyarországot!

Szilasy László ÁMK igazgató

Március eseményei
Március 1-jén tartotta meg havi értékelõ ülését a nevelõtestü-
let, s egyben fogadóórán biztosítottuk a szülõk számára a sze-
mélyes találkozást a pedagógusokkal.
A 4.a osztály (Basticz Józsefné tanítónõ) nyílt napot tartott
március 8-án, melyen lehetõségük volt a szülõknek figyelemmel
kísérni gyermekük iskolai munkáját.
Március 12-én iskolai keretek között emlékeztünk meg az 1848.
március 15-ei forradalom 162. évfordulójára.
Március 15-én a községi ünnepségen is felléptek diákjaink a Fa-
luházban.
Vátkainé Boda Ildikó tanítónõ Szabadegyházán olvasási verse-
nyen vett részt diákjaival.
Basticz Józsefné Székesfehérváron bábcsoportok találkozóján
vett részt, melyen a perkátai bábcsoport bronzminõsítést ka-
pott.
Március 23-án Tóth Ferencné és Basticz Józsefné (a leendõ
elsõ osztályok osztályfõnökei) az óvodában keresték fel a nagy-
csoportosokat.
Március 24-én a leendõ elsõ osztályosok szüleinek tartottak
szülõi értekezletet.
Március 24-én alsós versmondó verseny volt.
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Ajándék az EON-tól
Az E.ON Sportszer-pályázat címû pályázatunk nem lett nyertes
pályázat, de mindenképp érdemes volt beadnunk, hiszen a pá-
lyázaton résztvevõ, de nem nyertes pályázók is részesültek juta-
lomban. Iskolánk sportszeretõ diákjai egy kis csomagot kaptak
jutalmul. Köszönjük!

Az egészség megõrzéséért
Iskolánkban január 1-je óta hetente almát szállítanak minden
alsós kisdiák számára. Az almaszállítást a Pannonker-Tész Zrt.
szervezte és juttatja el hozzánk. Az almák szétosztását az osz-
tályfõnökök szervezik és bonyolítják le a technikai dolgozók se-
gítségével. Az osztályfõnökök a diákok és a szülõk számára tájé-
koztatást adtak az iskolai gyümölcsprogram céljáról, lényegé-
rõl. Reméljük, hogy az év végéig tartó akció eléri célját, s az alsó
tagozatos diákok számára fontossá válik az egészséges táplálko-
zás, a fokozott gyümölcsfogyasztás. Természetesen ebben a leg-
nagyobb segítséget a szülõk tudják nyújtani. Az iskola a Pan-
nonker-Tész Zrt. által nyújtott lehetõséget tudta felkínálni. Az
iskolai gyümölcsprogramról részletesen a Pannonker-Tész Zrt.
honlapján lehet tájékozódni: www.pannonkertesz.hu

Az almákat intézményünk valamennyi alsó tagozatos diákja
minden nap megkapja, 212 tanuló: Perkátán 165, Nagykará-
csonyban 47 kisdiák.
Köszönöm a segítõknek, pedagógusoknak, technikai dolgozók-
nak, hogy a program gördülékenyen mûködhet! Köszönöm a
Pannonker-Tész Zrt. munkatársainak, hogy így is segítik az is-
koláinkban járó kisdiákok egészséges életmódra nevelését!

Szilasy László ÁMK igazgató

Szerényebb szereplés
a mezei futóversenyen

Körzeti diákolimpiai döntõn vett részt Adonyban a Hunyadi
Mátyás iskola mezei futócsapata. A korábbi évekhez képest
gyengébben szerepeltek tanulóink: mindössze egy arany-, há-
rom ezüst- és egy bronzérem jutott gyerekeinknek.
Az alsó tagozatosok között kiemelkedõen szerepelt az egyéni
versenyben negyedik helyet szerzõ Nagy Alexandra és az ötö-
dikként célba érõ Kis Andrea. Csapatban a II. korcsoportos
(1999-2000-ben születettek) fiúk és lányok egyaránt negyedik
helyezettek lettek. A felsõsök nyerték valamennyi medálunkat.
A legfényesebbet, és egyetlen elsõ helyünket Südi László rend-
kívül okos versenyzéssel, kettõszáz méterrel a cél elõtt indított
hajrájával nyerte. Dicséretes még Simon Attila második, Galkó
László negyedik és Kõszegi Péter ötödik helyezése, valamint a
csapatban elért két ezüst- és egy bronzérem.
A versenyen a baracsi diákok taroltak: a nyolc csapataranyból
hetet megnyertek…

MEZEI FUTÓVERSENY – ADONY (március 18.)

Eredmények

Egyéni verseny:

1. Südi László (IV. korcsoport), 2. Simon Attila (III. korcso-
port), 4. Nagy Alexandra (I. korcsoport), 4. Galkó László (III.
korcsoport), 5. Kis Andrea (II. korcsoport), 5. Kõszegi Péter
(IV: korcsoport).

Csapatverseny:
2. IV. korcsoportos fiúk (Südi László, Kõszegi Péter, Südi Mar-
tin, Somorácz János, Németh László)
2. III. korcsoportos fiúk (Simon Attila, Galkó László, Badi Kris-
tóf, Csicsó Alex, Szûcs Flórián)
3. III. korcsoportos lányok (Szabó Bernadett, Horváth Erzsé-
bet, Kiss Angelika, Bartos Karina, Bolvári Dorina)
4. IV. korcsoportos lányok (Konrád Noémi, Szilvási Barbara,
Fórizs, Lilla, Szûcs Letícia, Molnár I. Noémi)
4. II. korcsoportos lányok (Kis Andrea, Fegyverneki Csenge,
Jankovics Nikolett, Tóth Zsuzsanna, Gabella Nikolett)
4. II. korcsoportos fiúk (Fülöp Zalán, Cserna Péter, Südi Ta-
más, Tercsák Bence, Kulcsár Bence)

Benke Zoltán testnevelõ tanár

Mesék szárnyán
Iskolánk 4 tanulója kistérségi mesevetélkedõn vett részt Sza-
badegyházán március 10-én.
A csapatok akadályversenyszerûen barangolhattak Mátyás ko-
rában. Volt totó, kutyavásár ügyességi próba és még sok érde-
kes feladat, mely szorosan kapcsolódott a megismert mesékhez.
Sajnos, nem értünk el dobogós helyezést, de kellemes él-
ménnyel és sok tapasztalattal tértünk haza. A 4. osztályosok saj-
nálkozva nyugtázták, hogy õk már jövõre nem vehetnek részt
ebben a „jó buliban”, mert „kiöregszenek”. A csapat tagjai Ká-
dár Rebeka 2.a, Szabó Vanda 3.b, Gergely Gréta 4.a, Móker
Marcell 4. b osztályos tanulók.

Basticz Józsefné, Vátkainé Boda Ildikó tanítónõk

Bronzminõsítést kaptak a Csibészek
Az iskola bábosai Székesfe-
hérváron a megyei bábta-
lálkozón mutatkoztak be
március 19-én.
Nagy izgalommal készültek
a gyerekek a fellépésre.
Szöveget tanultak, próbák-
ra jártak rendszeresen.
Megtanultak a kesztyûs bá-
bokkal bánni, játszani.
Nagy élményt jelentett a
megye különbözõ területe-
irõl érkezett bábosokkal
való találkozás. Érdeklõ-
déssel nézték végig egymás
mûsorát a tanulók a Me-
gyei Mûvelõdési Központ
színháztermében.

Folytatás a következõ oldalon.
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A minõsítõ oklevél mellett édességet, üdítõt, szendvicset is kap-
tak a rendezvényen. Jákli Alexandra szóbeli dicséretben része-
sült kiemelkedõ bábjátékáért.
Balogh Beatrix: Ki a király? címû meséjét itthon is szeretnénk
bemutatni az iskolai Ki mit tud?-on, de az óvodásoknak és a ba-
baklubosoknak is szívesen eljátsszuk.

A csoport tagjai:

Hólik Dorina, Kõszegi Bence, Németh Dávid, Kis Andrea, Ko-
vács Esztella, Jákli Alexandra, Gergely Gréta, Németh Apolló-
nia, Sohonyai Zsolt, Éberlinger Nikolett

Basticz Józsefné szakkörvezetõ

Felhívás

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre falunkban a „Perkátáról elszár-
mazottak találkozója”. Rendezvényünk kezdési idõpontja 2010. június 12-én,
szombaton 14.30 óra.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, és egyben kérjük, hogy ismerõseiket,
rokonaikat szíveskedjenek értesíteni a rendezvényünkrõl.

A program zenés vacsorával egybekötött. Részletes tájékoztatót a májusi új-
ságban adunk.

Akik szeretnének részt venni a találkozón, az alábbi telefonszámon jelezzenek
vissza: Molnárné Horváth Zsuzsanna: 06 30 261-9605

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd

tájékoztatja ügyfeleit, hogy az
ügyfélfogadási óráit a perkátai
polgármesteri hivatalban tartja

minden hétfõn 16 órától.

Szerzõdéseket
a hét minden napján köt

(szombaton és vasárnap is).
Perkátán a megrendelõ lakásán

elõzetes egyeztetés alapján:
06 30 639 2893.

Kérem ügyfeleimet, hogy a szerzõdés-
kötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot
telefonon nálam rendeljék meg.
Szombati és vasárnapi szerzõdéskö-
tésnél a tulajdoni lap stb. igényüket
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

Perkáta–Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ hírei
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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:

e-mail: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350

Áprilisban történt
Áprilisban is folytatódtak a leendõ elsõsök iskola elõkészítõ
foglalkozások.
Április 14-15-én iskolánkban volt a gárdonyi nevelési tanácsadó
szakembere Faragóné Ulicza Henriette és munkatársai.
Április 12-13-14-én megtörtént az elsõsök beíratása. Az osztá-
lyok összetétele szerencsésen alakult, mert 50-50 %-os arány-
ban az egész és a félnapos osztályokban összesen 38 elsõs tanu-
lónk lesz a 2010/2011-es tanévben.
Április 14-én versmondó verseny volt a dunaújvárosi Vasvári
Pál Általános Iskolában, ahol Dócs Bence elsõ helyezést ért el,
felkészítõ tanára Horváthné Fischer Katalin. Dicséret illeti
Bencét, hogy öregbítette iskolánk hírnevét, s köszönet Hor-
váthné Fischer Katalint, hogy lelkiismeretes munkával készítet-
te fel diákját.
Április 15-én a dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola
versmondó versenyén a speciális felsõ tagozat tanulói képvisel-
ték iskolánkat. Supatek Patrícia 3. helyezést ért el. Gratulálok,
és köszönöm, hogy jó hírét vitték iskolánknak. Köszönöm
Pavlicsek Zsolt tanár úrnak az eredményes szakmai munkát.
Az alsó tagozatba járó gyermekek szülei nyílt napokon vehettek
részt a hónap során.
Kompetencia módszertanának bevezetése során iskolánk vala-
mennyi pedagógusa bemutató órák keretében belsõ képzésen
vettek részt. Eddig három pedagógus tartott kompetencia ala-
pú órákat: Denke Antalné Jutka néni, Horváthné Fischer Kata-
lin Kati néni és Vátkainé Boda Ildikó Ildi néni.
Április 21-én több csapatunk vett részt Adonyban olvasó-leve-
lezõ, illetve Rácalmáson az alsó tagozat csapata természetisme-
reti versenyen vett részt.

Szilasy László ÁMK igazgató

Ünneplés az új óvodában
Az épületben és környékén a munkálatok befejezõdtek, 2010.
április 28-án 10 órai kezdettel projektzáró ünnepséget tartot-
tunk az új óvoda épületében. A KDOP-5.3.2-09-2009-003 kód-
jelû „Szivárvány Óvoda Komplex Akadálymentesítése” címû
pályázat befejezõdött. Közel 17 milliós költségvetéssel, melybõl
14.999.850 Ft pályázaton elnyert támogatást, s 2.000.000 Ft ön-
részt tartalmazott. A munkálatok során bármely fogyatékkal
élõ honfitársunk önállóan (akadálymentesen) képes az épület-
ben közlekedni. A beruházás során megújult az óvoda bejárata,

a közlekedõ folyosó. A csoportszobák, mellékhelységek szinte
teljes felújítása megtörtént.
A projektzáró ünnepségen részt vett L. Simon László, a 4. szá-
mú választókörzet újonnan megválasztott országgyûlési képvi-
selõje, Ronyecz Péter Adony polgármestere, az adonyi kistérsé-
gi társulás elnöke, Somogyi Balázs Perkáta polgármestere,
Perkáta önkormányzati képviselõi, a sajtó munkatársai, meghí-
vott vendégeink. Az ünnepségen az új óvoda óvodásai nyitottak
kedves mûsorral.

Köszönöm Mosonyi Györgyné, Nagy Rita, Cseréné Marczal
Zsuzsanna és Lászlóné Jóvári Lia óvónõknek és természetesen
az óvodásoknak a színvonalas mûsort. Ezt követõen L. Simon
László országgyûlési képviselõ osztotta meg figyelmet keltõ
gondolatait az ünneplõkkel. Somogyi Balázs polgármester úr az
eddig elvégzett munkáról és az elõttünk álló lehetõségekrõl be-
szélt, s egyben megköszönte a projektben résztvevõ valamennyi
szakembernek a munkáját. Külön megköszönte az óvodapeda-
gógusok és a szülõk türelmét és segítõkészségét, melyet a mun-
kálatok során tanúsítottak.

Szilasy László ÁMK igazgató

Folytatás a következõ oldalon.
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Bravúr ez az ezüst!
Második helyezést ért el a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
lány labdarúgócsapata a körzeti diákolimpia döntõjében, me-
lyet Ercsiben rendeztek április közepén.

Nem a legjobb elõjelekkel indult útnak lánycsapatunk, mert né-
hány meghatározó játékos és kapusunk is hiányzott az utazó ke-
retbõl. Ráadásul a benevezett öt csapat helyett csak három je-
lent meg – Iváncsa és az Adony visszalépett –, és a sok csapadék
miatt teremben rendezték a körzeti finálét. Az elsõ mérkõzésen
nagyon lámpalázasak voltak a lányok: buta, elkerülhetõ gólokat
kaptunk. A vége sima hazai siker lett, de utána nagyot küzdött
együttesünk. A tavalyi bajnok ellen ugyan szerencse is kellett a
gyõzelemhez, de ez semmit nem von le a diadal értékébõl.
Az ezüstérmes csapatban Szabó Judit, Piros Dóra, Szabó
Dorina, Szilvási Barbara, Kiss Angelika, Tóth Ildikó, Fórizs
Antonella, Szabó Bernadett, Horváth Fanni és Bolvári Dorina
szerepelt.

Lány labdarúgás – Körzeti döntõ, Ercsi
(2010. április 12.)

Eredmények:
Ercsi–Perkáta 6-1 (4-1)
Góllövõ: Piros Dóra.
Perkáta–Pusztaszabolcs 2-1 (2-1)
Góllövõ: Szilvási Barbara, Horváth Fanni.
Ercsi–Pusztaszabolcs 1-1 (0-1)

Végeredmény:
1. Ercsi 4 pont, 2. Perkáta 3, 3. Pusztaszabolcs 1.

A döntõben nem sikerült…
Ismét Ercsi volt a III. korcsoportos labdarúgó-bajnokság házi-
gazdája. A tavaszi fordulóban az a négy együttes vett már csak

részt, amelyik az õszi fordulókból továbbjutott, vagyis a hazaia-
kon kívül az Adony, a Pusztaszabolcs és a perkátai Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola. Ez a négy együttes körmérkõzést játszott,
ami után a mieink szerezték meg a gyõzelmet.
A Perkáta mellett a második helyezett Ercsi jutott a körzeti
döntõbe, míg a másik ágról a Nagykarácsony érkezett, így ez a
három együttes játszott a bajnoki címért. Együttesünk nagyon
könnyedén verte a Nagykarácsonyt, ám az Ercsi ellen kapott
szerencsétlen gól azt jelentette, hogy csapatunk a második lett.
Az ezüstérmes gárdában Gálosi Attila, Szûcs Flórián, Simon
Attila, Badi Kristóf, Galkó László, Szûcs Martin, Szabó Milán,
Mészáros Máté, Németh János, Csicsó Márk, Németh, György
és Csicsó Alex szerepelt.
Tavaszi forduló, Ercsi, április 16.
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Ercsi 1-1 (0-1)
Góllövõ: Mészáros Máté.
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Adony 1-1 (0-1)
Góllövõ: Mészáros Máté.
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Pusztaszabolcs 1-0 (0-0)
Góllövõ: Badi Kristóf.
A csoport végeredménye: 1. Perkáta 5 pont, 2. Ercsi 4 (egymás
elleni eredménnyel), 3. Adony 4, 4. Pusztaszabolcs 3.
Körzeti döntõ, Ercsi, április 20.
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Nagykarácsony 7-0 (2-0)
Góllövõ: Simon Attila 2, Mészáros Máté 2, Szabó Milán, Badi
Kristóf, Csicsó Márk.
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Ercsi 0-1 (0-0)
Végeredmény: 1. Ercsi 6 pont, 2. Perkáta 3, 3. Nagykarácsony 0.

Benke Zoltán testnevelõ tanár

Szivárvány Óvoda
2431 Perkáta, Bocskai u. 2.

E-mail: perkata.ovoda@t-online.hu
Telefon: 06 (25) 452 235

Tavaszi hírek az óvodában:
március, április, május

Programokban gazdag hónapot zártunk már-
ciusban.
Március 3-án a Cicás nagycsoportosok Duna-
újvárosban, a Bartók Kamaraszínházban a Zsiványtanya báb-
elõadást tekintették meg. Az itt látottak egész hónapban átha-
tották a gyermekek játéktevékenységét.
Március 9-én óvodaszintû fényképezés volt.
Március 15-ét, nemzeti ünnepünket méltón ünnepeltük meg.
Az új óvodában gyûlt össze óvodánk apraja-nagyja és a felnõt-
tek. Az én köszöntésem után az óvó nénik kórusának csodaszép
éneke következett. Majd a gyerekek projektoron nézhették
meg az 1848-as eseményekhez kapcsolódó képeket. Ezután
minden csoport a saját kis mûsorát adta elõ. Ez a délelõtt ünne-
pi hangulatban telt el. Másnap a gyerekek által készített nemze-
ti színû zászlóval a Kossuth-szoborhoz sétáltunk el és helyeztük
el a zászlóinkat.
A Cicás nagycsoportosok a falu ünnepén is aktívan részt vettek,
magabiztosan, szépen mondták el a verseket, énekeket.
Március 23-án a tanító nénik látogattak el az óvodába.
Csoportos szülõi értekezleteket is megtartottuk.
Az iskolába készülõ szülõknek a tanító néni mondott néhány
gondolatot. A leendõ elsõsök szüleit március 25-ére ismerke-
désre hívták az iskolába.
A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében március 17-én 50 fõ óvo-
dással Rácalmásra mentünk a Jankovich-kúriába, ahol megte-
kintettük a múzeumokat, játszóházban vettünk részt és langal-

Perkáta–Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ hírei

Folytatás a következõ oldalon.
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lót fogyasztottak a gyerekek. Az úti költséget a pá-
lyázatból tudtuk finanszírozni.
Az óvodai beíratás április 12-13-14-én volt. A
2010/2011-es tanévre 40 fõ óvodás gyereket írattak
be. Ez megegyezik az iskolába készülõ nagycsopor-
tosok számával.
Április 19-én Áprily Géza gitáros-énekes tette szí-
nesebbé a gyerekek esõs délelõttjét.
Április 28-án nagyszabású ünnepi rendezvényt tar-
tottunk intézményünkben. Ugyanis átadásra került
új óvodánk komplex akadálymentesítése.
Beszédet mondott: L. Simon László, a Fejér Me-
gyei Közgyûlés Oktatási és Kulturális Bizottságá-
nak elnöke, Somogyi Balázs polgármester, Szilasy
László ÁMK intézményvezetõ.

A fogyatékkal élõk jogainak biztosítása csak úgy le-
hetséges, ha kiemelt figyelemmel kezeljük az õket
érintõ sokrétû problémákat. Elsõdleges cél, hogy
betölthessék állampolgári szerepüket és elláthas-
sák az ehhez kapcsolódó feladatokat.
Hasonlóan fontos, hogy döntési lehetõségeikben,
életük irányításában ugyanakkora szabadságot él-
vezhessenek, mint mi, nem fogyatékos társaik.
17 millió forintot költöttünk arra, hogy meg-
könnyítsük a fogyatékkal élõ embertársaink közle-
kedését. Ezáltal óvodánk is megújult.
A tavasz egyik legszebb ünnepe május elsõ vasár-
napja, anyák napja. Magyarországon több mint 80
éve már, hogy ünnepeljük ilyenkor az édesanyákat,
nagymamákat. Ajándékot készítünk, verset mon-
dunk, és megköszönjük azt a sok szeretetet, törõ-
dést, gondoskodást, melyet tõlük kaptunk. Tesszük
ezt mi is az óvodában, mind az öt csoportban.

„Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merõ napsugárból…
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.

Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja: ÉDESANYÁM”

Kovács Tiborné óvodavezetõ

Végsõ tiszteletadás
és búcsúzás

Bogó István atyától
Húsvét után, április 8-án temettük Perkátán a legidõsebb perkátai szár-
mazású és szívû plébánost, fõtisztelendõ Bogó István címzetes esperest,
püspöki tanácsost, nyugalmazott polgárdi plébános atyát, aki életének
84. évében, pappá szentelésének 57. évében több mint fél évszázad papi
szolgálat és néhány nyugdíjas év után távozott az örökkévalóságba 2010
március 27-én.
Bogó István 1926. december 10-én született Perkátán, itt nevelkedett, és Kéri
Ferenc majd fõként P. Horváth Ferenc plébános atya példája által és
inspirálására kapott kedvet a papi hivatáshoz. 1953. június 10-én szentelte
pappá Svoy Lajos megyés püspök Székesfehérváron. Káplánként szolgált
1953–54-ben Ercsiben, 1954–55-ben Besnyõn, 1955-ben ismét Ercsiben,
1955–56-ban Solymáron, 1956–57-ben Székesfehérvár-Felsõvárosban,
1957–63 között Csepel Jézus Szíve plébánián, 1963–64-ben Dunaú-
jvárosban. Lelkészi kinevezést kapott 1964-ben Nagykarácsonyba, ahonnét
adminisztrátorként került Polgárdiba 1968-ban. 1969-tõl mint plébános, 37
éven keresztül szolgálta a polgárdi és a fülei híveket. Épített és szépített:
templomot és lelkeket egyaránt. 2006-ban, 80 éves korában vonult nyug-
állományba. Utolsó éveiben a betegség keresztjét hordozva az Országos Papi
Otthon lakója volt Székesfehérváron.
Mindig szeretettel gondolt Perkátára, hiszen hosszú papi pályafutása so-
rán rendszeresen tartotta a kapcsolatot szülõfalujával, gyakran látogatta
meg nõvérét, Erzsébetet a Park utcában, unokahúgát és annak családját
Dunaújvárosban, és a család is rendszeres vendég volt „a bátyjánál”
(ahogy a rokonok hívták) Polgárdiban. Emlékszem, hogy a szomszédban
lakó testvéréhez mindig pöfögõ, füstöt okádó Trabantjával érkezett, és
mindig volt egy bíztató szava hozzám, a szomszéd ministráns fiúhoz.
Az idõskor hozta betegségeket türelemmel viselve, szentségekkel ellátva
tért meg a Teremtõhöz. Itt, a perkátai szülõföld homokjában vágyott
végleg nyugodni, amit néhány éve, testvére temetésekor is megerõsített.
Nem tudhattuk, hogy 2009. augusztus eleji látogatásakor – a Jó pász-
tor-szobor avatásakor és P. Horváth atya emlékmiséjén – utoljára talál-
kozhatunk vele élõben Perkátán. Idén áprilisban már csak a templo-
munkban felravatalozott koporsója felett tehettük tiszteletünket elõtte.
Temetésére eljöttek buzgó hívei Polgárdiból, a családtagokon kívül
számtalan tisztelõje, a perkátai hívek és paptestvérei is szép számmal.
Temetési gyászmiséjére két püspök is érkezett: Spányi Antal megyés
püspökünk és dr. Takács Nándor nyugalmazott megyés püspökünk. A
püspöki gyászbeszéd szerint csendes, alázatos, de kitartó és eredményes
papi tevékenység jellemezte István atya lelkipásztori mûködését. A lelki
üdvéért mondott szentmise után hosszú-hosszú kocsisorral kísértük
utolsó útjára a perkátai temetõbe.
Lelke már a Mindenhatónál pihen, Isten nyugosztalja Bogó István atyát!

Pavlicsek Zsolt

Pavlicsek Zsolt: Sorsod ez
(Részlet)

Anya vagy! Csodás vállalás!
Gyermekeddel megáldattál.
Egykor ezen útra léptél,
Ezt akartad, így döntöttél.

Égnek adománya elért,
Karodba kisdedet vettél,
Mutatni neki virágot,
S látni az egész világot.
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350 éve, 1660. április
18-án hunyt el

Lorántffy Zsuzsanna
I. Rákóczi György fejedelem felesége,
mecénás, iskolaalapító 350 éve, 1660.
április 18-án hunyt el Sárospatakon

Lorántffy Mihály zempléni nagybirtokos
és Zeleméri Borbála lánya 1600 körül
született Ónodon. A korán árvaságra ju-
tott lány 1616-ban ment feleségül a 23
éves Rákóczi György borsodi fõispánhoz,
ónodi kapitányhoz, hozománya a pataki
vár és birtok volt, amely így került a
Rákócziak tulajdonába. A korban ritka-
ságnak számító szerelmi házasság 32 bol-
dog évig tartott, öt gyermekük közül ket-
tõ élte meg a felnõtt kort. Rákóczit 1630-
ban erdélyi fejedelemmé választották. A
család Erdélybe, Gyulafehérvárra költö-
zött, de a fejedelemasszony jobbára a pa-
taki várban idõzött. Férje távolléte alatt
kiválóan irányította és gyarapította a
zempléni birtokot, ahol jelentõs építke-
zés indult. A ma mûemlékként látogatha-
tó pataki vár legértékesebb része az általa
építtetett, a keleti szárnyat és a Vö-
rös-tornyot összekötõ oszlopos-árkádos
lépcsõ és loggia. Utóbbit róla nevezték el.
Híres volt a vár körül elterülõ Gom-
bos-kertje, amelyben szívesen szorgosko-
dott. Kedvét lelte különféle virágok, kü-
lönleges gyógynövények termesztésében,
az ezekbõl készített gyógyszerekkel ellát-
ta a környéken élõket is. A tokaji aszú is
az õ gazdálkodása idején született, a le-
genda szerint birtokán a szõlõt a Habs-
burg-ellenes harcok miatt csak novem-
berben szüretelték le, ezért lett édesebb,
tüzesebb a már összeaszalódott szõlõsze-
mekbõl sajtolt nedû. Lorántffy Zsuzsan-
na nemcsak férjének támasza, hanem
nagyszerû anya és mélyen vallásos asz-
szony is volt. A gyermeknevelés mellett
fontosnak tartotta a helyi református is-
kola és gyülekezet anyagi és szellemi tá-
mogatását, az ott élõk számára kórházat
is építtetett. 1648-ban, férje halála után

végleg Sárospatakon telepedett le fiával,
Rákóczi Zsigmonddal, ettõl kezdve in-
dult igazi fejlõdésnek a város és a refor-
mátus kollégium. Az özvegy fejedelem-
asszony szívügyének tekintette az ifjúság,
a szegény, de tehetséges fiatalok képzé-
sét, a reformáció tanainak terjesztését.
1651-ben nyomdát is alapított elsõsorban
a tankönyvek, a tanárok tudományos
munkáinak kinyomtatására, ezekkel és
az iskolának adományozott családi
könyvgyûjteményével a késõbb híressé
vált könyvtár alapjait rakta le. A már ko-
rábban kibõvített, rendszerében megre-
formált iskolába új tanárokat hívott meg,
többek között a híres cseh-morva peda-
gógus-írót, a népiskolában gondolkodó
Comeniust, aki itt írta Schola Ludus (Az
iskola mint játékszín) és az Orbis sensua-
lium Pictus (A látható világ képekben)
címû mûveit. 1657-ben Fogarason egy
román tannyelvû iskolát is létrehozott.
Lorántffy Zsuzsanna 1660. április 18-án
hunyt el. Nem érhette meg az ellenrefor-
máció korát, a protestáns iskola szám-
ûzetését. Hamvai a pataki Vártemplom
kriptájában nyugszanak, az Iskolakert-
ben szobor õrzi emlékét. A legenda sze-
rint, ha egy pataki diák a szobortól kér
segítséget vizsgáihoz, az teljesülni fog.

125 éve,
1885. április 19-én

született Gózon Gyula
Százhuszonöt éve, 1885. április 19-én
született Érsekújváron Gózon Gyula
Kossuth-díjas színész, érdemes és kiváló
mûvész

1902-ben végzett Rákosi Szidi színiisko-
lájában, ezután vidéki évek következtek.
1906-tól négy évig Nagyváradon játszott,
itt került játéka és kitûnõ énekhangja ré-
vén az élvonalbeli színészek közé. A tízes
évek elején került Budapestre, Nagy
Endre híres kabaréjába, majd egy év után

az újonnan megnyílt Népszínházhoz
szerzõdött. 1919-ben a Király Színház
tagja lett, ezzel egy idõben saját vállalko-
zásban megindította a Muskátli Kabarét.
1917-ben feleségül vette Berky Lilit, a
társulat primadonnáját, frigyük a legen-
dás színészházasságok közé tartozott:
életük végéig éltek példás szeretetben és
békességben, általában színházakhoz is
együtt szerzõdtek. Jóllehet Gózon igen
sikeres volt és népszerû, a mûvészi becs-
vágy mégis a drámák felé terelte. A kö-
vetkezõ években játszott a Belvárosi
Színházban, az Új Színházban, a Magyar
Színházban, végül 1935-ben a Nemzeti
Színház tagja lett. A nemzet elsõ színhá-
zában hat évig, a zsidótörvény megszigo-
rításáig szerepelt, majd több év kihagyás
után, 1945-tõl haláláig e társulat tagja-
ként lépett színpadra. Tragikus és komi-
kus szerepekben egyaránt sikeres volt:
játszotta Szilvai Tódort (Szigligeti: Lili-
omfi), Gobbót (Shakespeare: A velencei
kalmár), Tschöll papát (Schubert: Há-
rom a kislány), Miller zenészt (Schiller:
Ármány és szerelem), Tyelegint (Csehov:
Ványa bácsi), Solmay Ignácot (Csiky
Gergely: Buborékok). Az igazi népszerû-
séget a film hozta meg a számára, pálya-
futása során kilencven kisebb-nagyobb
moziszerepben játszott. Már a némafilm-
ben is feltûnt, a harmincas évek elejétõl
pedig szinte nem volt olyan alkotás,
amelyben ne szerepelt volna (Hyppolit, a
lakáj, Meseautó, Ez a villa eladó, Lovagi-
as ügy, A három sárkány). A filmzenék
szerzõi rendre betétdalokat is írtak
Gózonnak, amit õ kellemes, mélybariton
hangján, nagy átéléssel adott elõ. Fütyül-
ni is tudott, méghozzá különlegesen, úgy,
hogy ajkai közben alig mozogtak, a han-
gokat a nyelvével képezte. A háború utá-
ni új magyar filmgyártásnak is egyik leg-
többet foglalkoztatott mûvésze volt, eb-
ben a korszakban olyan sikerek fûzõdnek
a nevéhez, mint a Civil a pályán (1951), az
Állami áruház (1952), az Én és a nagy-
apám (1954), a Felmegyek a miniszter-
hez (1961), vagy a Nem ér a nevem
(1961). Színészként, magánemberként
egyaránt hallatlanul népszerû volt. Áradt
felé a rokonszenv, mert színpadon és
azon kívül is tisztelte partnereit, udvarias
volt, tapintatos, türelmes. A konfliktuso-
kat nem ismerte, haragot nem tartott.
Hosszú életet kapott a sorstól, nyolcvan-
hét évesen halt meg 1972. október 8-án
Budapesten, feleségét tizennégy évvel
élte túl. Mûvészetét 1951-ben érdemes
mûvész címmel, 1954-ben Kossuth-díjjal
ismerték el, 1955-ben lett kiváló mûvész.
A fõváros XVII. kerületében a Gózon
Gyula Kamaraszínház õrzi a nevét.

Somogyi Balázs

EMLÉKEINK
Bogó Anikó és Somogyi Balázs történeti rovata
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Egyház-hitélet

Május
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A tavasz folyamán lezajlott egyházközségünkben a helyi
egyházi képviselõ-testület megújítása, mely püspök atyánk
megerõsítése által válik véglegessé!

Az új képviselõ-testületbe választott személyek névsora
betûrendben:

Bogó Anikó, Dózsa István, Dózsa Istvánné, Dózsáné dr.
Sasvári Ildikó, Fánczi Attila, Glász Gabriella, Kõszegi
Györgyné, Pavlicsek Imréné, Pavlicsek Zsolt, Somogyi Ba-
lázs, Toldi Hajnalka, Toldi János, Toldi Róza Hajnal,
Viczkó Vilmos, Viczkó Vilmosné.

Erõt és kitartást kívánunk az új és a régi képviselõknek is a
következõ 5 esztendõ egyházközségi vezetéséhez!

Ezúton is megköszönjük sok éves képviselõi munkáját
Déri Gyõzõné Anci néninek és Papp Jenõ leköszönõ kép-
viselõknek, akik szép életkoruk miatt az egyházi szabályok
alapján már nem lehetnek aktív képviselõk, de tiszteletbeli
tagként továbbra is számítunk aktív egyházközségi szolgá-
lataikra.

Folyamatosan küldjük ki az idei egyházfenntartási hozzá-
járulások befizetését segítõ csekkeket a lakosság számára,
melyeken kényelmesebben intézhetõ a helyi egyházunk
anyagi segítése. Akik idõközben már befizették idei egy-
házfenntartási hozzájárulásukat („adójukat”), azoknak
természetesen nem kell újból ezt megtenni.

Júniusban véget ér a papság éve, mely idõszakban különös
figyelmet kapott a megszentelt papi élet, hogy jobban meg-
érthessük nehézségeiket, emberi problémáikat is a minket
szolgáló lelkipásztoroknak. Az apostoli papság által az egy-
házi rend szentségét felvevõ férfiak küldetést és lelki hatal-
mat kapnak arra, hogy Krisztust szolgálva jó pásztorként
vezessék Isten népét. A papok fõ feladatai, hogy bemutas-
sák a szentmiseáldozatot, kiszolgáltassák a szentségeket,
hirdessék Isten igéjét. Papi hivatása van annak a fiúnak,
férfinak, akinek lelkében Isten kedvet ébreszt a papi szol-
gálatra, és akit a püspök alkalmasnak talál erre a nem
könnyû életformára. Az egyházi rend szentségének 3 foko-
zata: a diakónus, az áldozópap, a püspök.

A következõ hetek egyházi ünneprendje:

Június 6., Úr napja körmenettel;

június 11., Jézus Szíve ünnepe;

június 20., tanévzáró diákmise, Te Deum, éves értékelé-
sekkel, ministráns avatással;

június 29., Péter és Pál apostolok ünnepe;

július 22., Sarlós Boldogasszonya ünnepe.

Pünkösdkor eljött a Szentlélek, hiszen Jézus a feltámadása
után pár hét után befejezte földi küldetését, és fölment a
mennybe. Jézus ezután már az Atya dicsõségében létezve
tud közbenjárni értünk. Maga helyett küldte a segítõ Lel-
ket, aki a világ végéig az egyház éltetõ lelke. A Szentlélek
vezeti az egyházat a tanításban, az emberek megszentelé-
sében és a pásztori szolgálatban.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Egyház-hitélet
Április

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Húsvét ünnepében a feltámadott Megváltó örömét éljük, és tanúi le-
hetünk az új teremtésnek, mellyel Isten megmutatta számunkra,
hogy egyetlen Pásztor és egyetlen Ajtó van: Jézus az Üdvözítõ!
Higgyünk benne és tegyünk azért, hogy Krisztus békéjét már ebben
a világban megéljük, az örök nyugalom felé haladva.
Hetek óta folyik egyházközségünkben a helyi egyházi képviselõ-tes-
tület megújítása, mely püspök atyánk jóváhagyásával válik majd
véglegessé.
Hamarosan kiküldjük az idei egyházfenntartási hozzájárulások befi-
zetését segítõ csekkeket, melyeken kényelmesebben intézhetõ a he-
lyi katolikus egyház segítése. Akik már idõközben befizették idei
„egyházi adójukat”, azoknak természetesen nem kell újból ezt
megtenni.
Az adóbevallások idején kérjük, hogy a személyi jövedelemadók fel-
ajánlható kétszer 1 %-ával a perkátai Kisboldogasszony Alapítvá-
nyunkat (adószáma: 19098409-1-07), és a Magyar Katolikus Egyhá-
zat (technikai száma: 0011) támogassák! Az alapítványunknak tava-
lyi évben felajánlott 364 ezer Ft-ból a helyi közösségi programokat
és a perkátai gyerekeket segítettük. Szíves támogatásaikat köszönet-
tel fogadjuk!
A március végén hunyt el a legidõsebb perkátai születésû plébános,
Bogó István atya, aki sok évtizedes papi szolgálata és néhány nyugdí-
jas év után távozott az örökkévalóságba. Csendes, alázatos, de ered-
ményes alkotómunkássága eredményeként lelke már a Mindenható
színelátásában gyönyörködik, és figyel minket, perkátai földijeit is,
hogy miként élünk istenfélelemben és békességben. Isten nyugosz-
talja!
A nyári idõszámítástól kezdve az esti szentmisék általában már 18
órakor kezdõdnek, az ettõl való alkalmi eltéréseket külön hirdetjük.

A következõ hetek egyházi ünneprendje:

Május 1., Szent József, a munkás ünnepe.
Május elsõ vasárnapja: anyák napja.
Május 13., áldozócsütörtök, Perkátán is szentségimádással.
Május 16., Urunk mennybemenetele, ünnepélyes elsõáldozással.
Május 23-24., pünkösd ünnepe, hétfõn egyházmegyei nap
Balinkán.
Május 30-án Szentháromság vasárnapja.
Június 6-án Úr napja körmenettel.
Május a Szûzanya hónapja, aki mindannyiunk Égi Édesanyja. Má-
jusban különös tiszteletünk jeleként litániákon is imádkozunk hoz-
zá. De mit is kell tudnunk Róla?
Isten kiválasztotta arra, hogy a megváltó Krisztus anyja legyen, azaz
Jézus emberi teste Szûz Mária által szülessen bele ebbe a világba.
Ehhez Istentõl különleges ajándékokat kapott Mária: az istenanya-
ságot, a szeplõtelen fogantatást, a szûzi anyaságot, a bûntelen életet
és a test szerinti mennybevételt. Fõ imádságaink Hozzá: az Angyali
üdvözlet imája (Az üdvözlégy), az Úr angyala és a Szentolvasó (a
Rózsafüzér) imái. Õ a mi égi pártfogónk, akinek már elsõ szent kirá-
lyunk, István király is felajánlotta nemzetünket, országunkat. Hozzá
bizalommal fordulhatunk segítségért. Népszerûségét hirdeti az a
sok-sok egyházi ünnepnap az évben, melyek mind a Szûzanyához
kötõdnek. Köszöntsük hát illõ tisztelettel édesanyánkat itt a földön
és a mennyekben is, hiszen õk gondoskodnak gyermekként rólunk,
és követik aggódó pillantásaikkal a felnõtté váló gyermek életét is.
Isten áldja meg a szeretõ édesanyákat az év minden napján, hogy az
édesapákkal családot alkotva vezessék gyermekeiket az istenhívõ,
boldog felnõttkor felé!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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KÍNA kincsei 19. — Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Történeti, épített emlékek: Kína világörökségi értékei
A nagy fal (Csángcseng) Kína legismertebb jelképe, mely a Kr.
e. 3. századtól 2000 éven keresztül létrejött falak együttese. Az
ország északi részén épített védõvonal a lovas törzsek (fõként a
hunok) elleni védekezést segítette. Soha nem érte el a teljesen
összefüggõ falrendszert, egyes erõdítményekként használták
inkább. Elsõ építtetõje Qin Shi Huang-Ti, a Sárga császár volt,
majd az õt követõ dinasztiák egyike, másika építgette tovább,
akkor még fõként döngölt földbõl. A ma látható téglafalak
(melynek belseje döngölt agyag és kõzúzalék) a Ming-császárok
idején épültek 1368 és 1644 között.

A FAL teljes hossza bizonytalan, mivel pl. tavaly is találtak egy
500 km-es szakaszt Xinjiang tartományban. A legelfogadottabb
szám jelenleg a 7200 km, de egyes archeológusok nem tartják
lehetetlennek a 10 ezer km hosszat sem. Illúzióromboló tény,
de szabad szemmel nem látható az ûrbõl. Nem is logikus, hiszen
csupán néhány méter széles és eléggé belesimul a környezeté-
be, hiszen fõként hegyvonulatokon húzódik végig. A falakon
meghatározott távolságonként õrtornyokat, bástyákat emeltek
a hatékony jelzõrendszer érdekében. Sajnos az utókor csak azo-
kat a szakaszokat láthatja, melyeket a turizmus érdekében újjá-
építettek és karbantartanak, mivel a többi szakasz eltûnt, eltû-
nõben van (lepusztul illetve elhordják a helyiek építõanyag-
nak), pedig 1987 óta a világörökség része.
A Longmen-barlangok Henan tartományban Kr. u. 494-898 kö-
zött épült buddhista sziklatemplomok, „sárkánykapu-barlan-
gok”. A legtöbb barlang kicsi fülke a sziklaoldalba vágva. Sok
nagyobb barlang dátumozott feliratokat tartalmaz, a kb. két-
ezer barlangocska mintegy 3600 vésetet. Ezek õrzik az adomá-
nyozó mecénások nevét is, akikrõl a barlangot elnevezték. A
XIX. században a barlangokat kifosztották, a szobrok többsé-
gének a fejét letörték és eladták, több szentély híres ereklyéit
egyes nyugati múzeumok „õrzik”. A világörökség része 2000
óta.
A Huang-shan (huángsán) egy kivételes szépségû hegység
Anhui tartományban, mely 72 hegybõl áll. A Nánling-hegylánc
része, kiterjedése 1200 négyzetkilométer, melybõl mintegy 154
négyzetkilométer a kirándulóövezet. Az ország legjobban ki-
épített turisztikai létesítményrendszerével büszkélkedõ terület.
A szemtanúk szerint méltán vívta ki magának „az Égalatti leg-
különlegesebb hegye” címet. Felhõkben elbújó sziklacsúcsok,
ködben ülõ völgyek, meleg források, kolostorok, tornyok, víz-
esések, mindaz, ami az álomszerû klasszikus kínai tájfestmé-
nyeken megjelenhet. Hszüan Cung császár Kr. u.747-ben ne-
vezte át az eredetileg Fekete-hegyet Sárga-hegy névre a legen-
dás Sárga császár emlékére, akinek itt készítettek életelixírt. A
világörökség részévé 1990-ben nyilvánították a Sárga-hegyet.

A Mogao barlangtemplomok, az „egyedi magasságú
templomok” Tunhuangnál Kanszu tartományban

Homokkõ sziklafalba barlangszentélyek, 492 templom néven is
ismert, Ezer Buddha-barlangnak is tisztelt buddhista szent
hely, melyek közül az elsõt Kr. u. 366-ban vájta egy Lo-csuan

nevû szerzetes. Ezután az
évszázadok során közel
700 barlangot alakítottak
ki, a buddhista mûvészet
remek szobraival, dom-
bormûveivel, kéziratte-
kercseivel, könyveivel,
hímzéseivel, festményei-
vel, díszes oszlopaival
megtöltve. A Mogao bar-
langokat falfestmények
díszítik, amelyek ma kb.
45 000 négyzetméternyit
töltenek ki. A négy szin-
ten elhelyezkedõ, másfél
km hosszban lévõ fülké-
ket vasbetonvázas folyo-
sókkal kötötték össze a
turista-látogatók kedvé-
ért, hiszen a világ legna-
gyobb kiterjedésû budd-
hista emléke. A barlan-
gokban jelenleg is folyik a további feltárás, a régészeti kutatás.
1987 óta szerepel az UNESCO kulturális világörökség listáján.

A pekingi õsember maradványai Zhoukoudian
körzetében

A fõvárostól délnyugatra 48 kilométerre található a Longgu he-
gyen, melynek oldalán sok természetes barlang van. Ezek egyi-
kében fedezte fel egy svéd tudós 1921-ben az õsember használa-
ti eszközeinek maradványait. 1929-ben Pei Wenzhong kínai ré-
gész találta meg itt a pekingi õsember koponyáját. A Kína elleni
japán háború idején a pekingi ember koponyája elveszett. Hol-
léte sajnos mindmáig ismeretlen. A barlangokban öt rétegben
találtak hamura és számos elégett állatcsontra, mely tûzhaszná-
lati nyomok több százezer évvel nyújtotta ki az emberiség tûz-
használattal kapcsolatos ismereteink történetét. A barlangok-
ban talált 6 méter vastag hamuréteg-maradványok azt igazol-
ják, hogy a pekingi õsemberek nemcsak használták a tüzet, ha-
nem képesek voltak õrizni az ún. tûzmagot. Több mint 10 ezer
lelet között számos kõtárgy és kõeszköz van, fõként kis méretû
edények és egyéb használati tárgyak. Az ásatás kiemelkedõ je-
lentõségû volt a biológia és a történelem megismerése és az em-
beriség fejlõdésének kutatása szempontjából. A pekingi õsem-
ber lelõhelyét 1987-ben vették fel a világörökségek listájára az-
zal az indoklással, hogy az emberiség legrégibb kultúrájának
bizonyítéka.

Az Ég temploma (Tian Tan)

más néven a Mennyei béke temploma, egyes fordítások szerint
a Menny Oltára Peking központi részén lévõ taoista temp-
lomegyüttes, mely 273 hektáron terül el. Területe négyszer ak-
kora, mint a Tiltott Városé. Az égtemplom déli részének fala a
négyzet alakú, északi részének fala pedig félkör alakú, ami össz-
hangban van az õsi kínai felfogással, mely szerint az Ég
köralakú, a Föld pedig a négyzet alakú. Itt imádkozott és muta-
tott be áldozatot a császár az Égnek (Napnak, Holdnak) és õsei-
nek a téli napforduló idején, ahol a jó termésért is imádkoztak.
Az épületkomplexum a Ming korban,az 1400-as évek elején ké-
szült el, majd kétszáz év múlva kibõvítették. A templom alapraj-
za, szimbolikája sok évszázadon szolgált mintaként a távol-ke-
leti építészetben. Az Ég temploma körül füves, fás gondozott
terület népszerû park a zenélni, énekelni, játszani, beszélgetni
és mozogni vágyók számára egyaránt: tajcsiznak, tollasoznak és
tajcsi bailong labdával gyakorlatoznak egymást érõ csapatok-
ban az emberek. 1998 óta a világörökség része.
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Perkáta, Bajcsy-Zsilinszky út 29. szám alatt

CSALÁDI HÁZ,
GAZDASÁGI ÉPÜLETEK,

2380 m2 kert eladó.
Ár: 3,5 M Ft – 10 % foglaló mellett 3

év kamatmentes részletfizetés!

Telefon: 06 30 9845 654

V Ö L G Y I V I R Á G
SOK SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

* VÁGOTT VIRÁG
* CSEREPES NÖVÉNYEK

* ESKÜVÕI CSOKOR,
* TEREM-, TEMPLOM-,

AUTÓDEKORÁLÁS
* KOSZORÚK, TEMETÉSI CSOKROK

IGÉNY SZERINT
(DÍJTALAN KISZÁLLÍTÁSSAL)
Üzlettelefon: 06 (25) 450 214

Ugyanitt: KEGYELET TEMETKEZÉS
* TELJES KÖRÛ TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS
* BEMUTATÓTEREM

(KOPORSÓK, URNÁK, FEJFÁK STB.)
* non stop ügyeleti szám:06-30-956-48-80

Cím: Perkáta, Szabadság tér 9/b.
Telefon: Gallai Andrea 06 (70) 4180 170
Kerékné Katona Dóra 06 (70) 944 6786

3 SZOBÁS
CSALÁDI HÁZAM

ELADÓ!
Megegyezünk!!!

Cím: Perkáta, Rózsa Ferenc u. 40.

Érdeklõdni: 06 30 972 6471

MeghívóMeghívó
Szeretettel meghívjukSzeretettel meghívjuk

Perkáta lakosait és minden kedves érdeklõdõt aPerkáta lakosait és minden kedves érdeklõdõt a

PERKÁTAI DÍJUGRATÓPERKÁTAI DÍJUGRATÓ
LOVASVERSENYRE,LOVASVERSENYRE,

melymely

2010. június 12-én2010. június 12-én
kerül megrendezésre.kerül megrendezésre.

A verseny a géptelep melletti lovaspályán lesz.A verseny a géptelep melletti lovaspályán lesz.
Kezdési ideje: 10 óra.Kezdési ideje: 10 óra.

A díjugrató versenyszámok folyamatosan zajlanak,A díjugrató versenyszámok folyamatosan zajlanak,
melyekben a Perkáta SEmelyekben a Perkáta SE

felnõtt díjugratói is részt vesznek.felnõtt díjugratói is részt vesznek.

Ha van kedvük, töltsék velünk a napot,Ha van kedvük, töltsék velünk a napot,
és szurkoljunk együtt a versenyzõinknek!és szurkoljunk együtt a versenyzõinknek!

Perkáta SE Lovas SzakosztályaPerkáta SE Lovas Szakosztálya
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ALBA Takarékszövetkezet
PERKÁTA

HITELAKCIÓ
Szabadfelhasználású hitel 100.000 Ft-tól 1 millió Ft-ig!

Kamata: 18 %

Kez. ktsg. évi 3,60 %

Elbírálási díj: min: 2.000 Ft max: 10.000 Ft

Folyósítási jutalék: min: 2.000 Ft max: 10.000 Ft

A kölcsön futamidejét Ön határozza meg
12 hónap és 120 hónap között!

100.000 Ft havi törlesztés 6 900 Ft 18 hó THM 31,30 %

200.000 Ft havi törlesztés 10 800 Ft 24 hó THM 27,26 %

300.000 Ft havi törlesztés 11 900 Ft 36 hó THM 26,10 %

500.000 Ft havi törlesztés 19 800 Ft 36 hó THM 25,97 %

500.000 Ft havi törlesztés 14 300 Ft 60 hó THM 25,25 %

600.000 Ft havi törlesztés 15 600 Ft 72 hó THM 25,05 %

800.000 Ft havi törlesztés 19 400 Ft 84 hó THM 24,91 %

1.000.000 Ft havi törlesztés 24 200 Ft 84 hó THM 24,91 %

1.000.000 Ft havi törlesztés 21 300 Ft 120 hó THM 24,69 %

Lakáscélú hitelek

Lakóingatlan vásárlási kölcsön (nincs támogatás)

Új lakásépítési kölcsön (nincs támogatás)

Tatarozási, korszerûsítési, felújítási kölcsön:

Kamata: változó: jegybanki alapkamat + 3 %

Kezelési költség nincs.

Elbírálási díj: 1,50 % max: 100.000 Ft

Folyósítási jutalék: 0,50 %

Ügyintézési díj: 3 000 Ft

A kölcsön futamidejét Ön választhatja meg 5 évtõl max: 25 évre,
5.000.000 Ft összegû 300 havi futamidejû kölcsön
havi részlet: 41.700 Ft

Teljes hiteldíj mutató THM: 9,33 %

A fenti adatok tájékoztató jellegûek,
bõvebb információért forduljon kirendeltségünkhöz.

Telefon: 06 (25) 507 560

Fax: 06 (25) 507 561

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

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
19 éve a lakosság szolgálatában

Éjjel-nappali ügyelet: 25-271-080,  25-450-157,
25-507-720, 06-30-6071-310,  06-30-9621-764

Cím: Perkáta, Dózsa György u. 14., Varga László

* Teljes körû temetkezési szolgáltatás
* Kérésre házhoz megyünk

a temetés felvételére
* Anyakönyveztetés
* Temetkezési kellékek

(koporsós, urnás)
* Halottszállítás

(külföldre és külföldrõl is)
* Hamvasztás

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


