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A „nem” képviselõ – vagy Önnek
ismét csak üzenete érkezett

Azaz ismét csak üzenete érkezett Ecsõdi Lászlótól, a választó-
kerület még hivatalban levõ képviselõjétõl, aki az elmúlt idõ-
szakban sem foglalkozott 23 települése közül Perkátával. Ami-
óta 2006 õsze Perkáta kétszer is megválasztott polgármestere-
ként képviselem a perkátaiak érdekeit, azóta Ecsõdi László
nyílt, bárki által látogatható rendezvényen nem vett részt a köz-
ségben, mint országgyûlési képviselõ. 2008 februárjában, azon-
ban mint MSZP-és pártpolitikus fontosnak tartotta, hogy eljöj-
jön és a szociális népszavazás miatt politikai fórumon elõadója-
ként, kampányoljon az embereket megsarcoló kórházi napidíj-
ért, vizitdíjért és a tandíjért. A fórumon is megkértük Ecsõdi
képviselõ urat, hogy ne kampányoljon az emberek érdekei és
akarata ellen. Szerencsére a Magyar Köztársaság polgárai eltö-
rölték a három sarcot, köztük a perkátai lakosok 90 %-os egyet-
értésével. A 2008-as emberek érdekei és akarata elleni kam-
pány után, nyilván a mostani választás elõtt is megjelenik majd
településünkön, hogy a saját érdekében kampányoljon. Képvi-
selõ úr szóróanyagában, amikor tavaly karácsonykor zavarták
az ünnepelni vágyó lakosságot, arról beszélt, hogy Perkáta a tér-
ség pályázati nyertese. Ez nagyon jól esett nekünk perkátai-
aknak, hiszen számos közepes (6-40 millió közötti) pályázatot
tudtunk elnyerni. Ezeket Perkáta a saját erejébõl érte el, azzal a
szakmai munkával, ami 2007 óta zajlik, anyagi hátterét pedig a
kötvénykibocsátás adta. Megjegyezni kívánom, hogy errõl in-
terjút az a Horváth Judit perkátai „független” képviselõ, de
mégis Ecsõdi Lászlóhoz közeli, kistérségi, gyurcsánypárti szoci-
alista brigádtag adta, aki ezekért az eredményekért nem tett
semmit. A pályázatírásról és kötvénykibocsátásról név szerinti
szavazáson döntött a képviselõ-testület. 2007. január 23-án
7-5-ös szavazással létrehoztuk a pályázatokat író projektirodát,
amelyet többek között Horváth Judit sem támogatott. Míg 2008
szeptemberében a késõbbi pályázatok önerejét biztosító köt-
vénykibocsátást sem szavazta meg, így a pályázati eredménye-
ink két pillére közül egyiket sem támogatta. Ez azt jelenti, hogy-
ha rajta múlott volna, ezek a pályázati eredmények nem való-
sultak volna meg. Ráadásul õ a perkátai képviselõk közül a tes-
tületi üléseken legritkábban résztvevõ képviselõje. Sajnálom,

hogy Horváth Judit, aki a 90-es években még Perkáta egyik nagy
reménysége volt, mára 2010-re már csak a levitézlett szocialista
képviselõ kicsit sem független szócsövévé vált Perkátán.

Egy egyéni országgyûlési képviselõnek az is a feladata, hogy
lobbizzon a településeiért, illetve a törvényi kereteken belül
képviselje õket. Néhány ügyet sorolnék fel az elmúlt három és
fél évbõl, amibõl látható, hogy Ecsõdi László képviselõ úr fon-
tosabbnak tartotta, hogy Gyurcsány Ferenc szavazóembere le-
gyen (közel 2.000 alkalommal szavaztak együtt), minthogy a
perkátai emberek fontos ügyeit képviselje. Hogy ez miért van, õ
tudja. Mondhatnánk azt, hogy ennek pártpolitikai okai vannak,
merthogy az elmúlt szavazásokon a perkátaiak õt nem szavaz-
ták meg, vagy mert Perkáta elõzõ, politikailag hozzá közel álló
polgármestere sem volt a kedvence. De nézzük a tényeket:
1. Kezdõ polgármesterként, 2007 elején felkerestem képviselõ
urat, hogy támogassa Perkáta pályázatát a Helyi Vidékfejlesz-
tési Iroda pályázatán, amit a kistérség polgármesterei nagy
arányban támogattak. Ekkor még nem tudtam, hogy ez lesz az
alapja a késõbbi botrányos vidékfejlesztési pénzelosztásnak, így
utólag azonban már nem meglepõ, hogy képviselõ úr végül a
Fejér megyei MSZP alelnök alapítványát támogatta. Perkáta és
a kistérség érdekei helyett saját pártja vezetõjét támogatta.

2. A 2007 végén létrejött Leader-szervezetben is kõkeményen
szocialista érdekeket képviselt, hiszen a jelenlegi szervezet ki-
alakításakor a Leader elõírásokat semmibe véve, MSZP-és és
Ecsõdis érdekeket vettek elsõsorban figyelembe. Perkátáról az
évtizedek óta mûködõ perkátai civil szervezetek nem vehettek
benne részt, pedig ez volt a fõ feltétel. Helyette épp hogy meg-
alakult perkátai, képviselõ úrhoz közel álló civilek lehettek csak
tagok. Érdekesség, hogy a helyi Leader-egyesület perkátai el-
nökségi tagja, a most mellette kampányoló Horváth Judit, aki-
nek valószínûleg ezért is kellett a szórólapon szerepelnie. Míg a
felügyelõ bizottság tagja, Ecsõdi képviselõ úr perkátai unoka-
testvére. Képviselõ úr rokonságában feltûnõen sok a vidékfej-
lesztésben dolgozó szakember. Szerencsés család. A perkátaiak
közül nem csak a barátait fogadta be.

3. Képviselõ úr más pályázatokban sem segített, pedig tagja az
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak, amihez
számos perkátai pályázat is érkezik. Jellemzõ példa, hogy a
2008 novemberében lezárt Zrínyi utcai projekt 6 millió forintos
támogatása, több mint egy éves késéssel, most februárban érke-
zett meg. Képviselõ úr tanácsa többször is tárgyalta az ügyet, de
nem állt ki mellettünk, és inkább alaptalan, névtelen feljelenté-
seknek jobban hitt, mint az írásos szakvéleményeknek.

Folytatás a 2. oldalon.

A következõ írásomat településvezetõként,
az elmúlt 3 és fél évben tett tapasztalataim-
ra hivatkozva teszem meg, amiben kizáró-
lag csak Perkáta Nagyközséghez kapcsoló-
dó igen fontos ügyek szerepelnek.
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4. Az IKSZT-pályázatban, amiben a Faluház felújítására pályá-
zott az önkormányzat, példátlan eset történt. Két hónapig a
közvagyont gyarapító döntés volt érvényben, gyõztesként szere-
pelt Perkáta önkormányzata a minisztérium honlapján, majd
pedig egy magánvagyont gyarapító csoport (Magtár) pályázatá-
ra cserélték ki. Többször kértem Gráf József miniszter urat,
hogy vizsgálja ki a jelenleg gyõztesként feltüntetett, de bizonyít-
hatóan hibás pályázat útját, ebben még válasz sem érkezett. Eb-
ben igazságot kell tenni, hiszen nem helyezhetõ a közösség elé a
magánvagyon erkölcstelen gyarapítása.

5. A 62-es fõút perkátai elkerülõ szakasza kapcsán hangzott el
Ecsõdi képviselõ úr szájából Perkáta neve a Parlamentben még
2007-ben. Nagy eredményként van feltüntetve az elkerülõ, de
hát még mindig nem kezdõdött el a tényleges projekt. Pont
most halasztották el a közbeszerzési folyamatot, így döntés már
valószínûleg nem fog történni a 2006-2010-es ciklusban. Ez
semmiképp sem jó eredmény. Másrészrõl, a 62-es fõúton tör-
tént nagy forgalom miatti tiltakozásban sem segített képviselõ
úr, pedig Seregélyes polgármesterével megkerestük a két egyé-
ni képviselõt. Perkátának elõbb válaszolt Gógl Árpád, a térsé-
gért nem felelõs képviselõ, mint Ecsõdi képviselõ úr. Ugyanak-
kor perkátai polgárok személyesen is kérték az õ segítségét, de
õk sem hatották meg. A segítség elmaradt.

6. Sajnálatos, hogy Ecsõdi képviselõ úr annyira nem figyelt
Perkátára, hogy Dorkota Lajos Fejér megyei országgyûlési kép-
viselõt kellett megkérnem, hogy két, általam elõkészített költ-
ségvetési módosítást nyújtson be Perkáta érdekében a Parla-
mentben. Egy jól mûködõ képviselõ esetében ezt kérés nélkül
kellett volna megtennie Ecsõdi képviselõ úrnak. A perkátai
Gyõry-kastély felújításának támogatása és a perkátai árokrend-
szer felújítását a kormányzó szocialisták leszavazták. Megint
elõrébb való volt a pártérdek Ecsõdi úrnak, mint Perkáta képvi-
selete. Majd egy cinikus választ írt szórólapján, hogy Perkáta
felkészületlen volt, ugyan az elõzõ szórólapján még megdicsér-
te a pályázati aktivitásunkat, aztán amint az õ felelõssége merül
fel, kapásból felkészületlenséggel vádolt minket a szórólapján.
Joggal kérdezhetnénk vissza, hogy képviselõ úr nincs tisztában
azzal, hogy költségvetési módosító javaslat elõkészítés nélkül

nem juthat az Országgyûlés elé; még hogy a perkátai Gyõry-
kastély projekt elõkészületlen, amikor országgyûlési költségve-
tési módosító javaslat is készült hozzá? Hogy lenne a perkátai
Gyõry-kastély projekt elõkészületlen, amikor 2005-ben még az
elõzõ faluvezetés is pályázatra beadta? Talán már akkor is in-
kább segíteni kellett volna. Azt tanácsolta, hogy adjuk be ki-
emelt projekt pályázatra, amit be is fagyasztottak, és amelynek
elõkészítése is közel 10 millió forintos költséget jelentett volna
Perkátának? Elég cinikus és a perkátaiakat lefitymáló válasz,
csak remélni merjük, hogy a szórólapján levõ hiba, csak a nyom-
da ördögének tréfája, s nem az, hogy a képviselõ úr nem tudja
kastélyunk nevét helyesen leírni.

7. Az már nem is meglepõ, hogy több esetben saját érdekeltsé-
gét gyarapította szemben a többi településével, konkrétan
Perkátával. Tudták-e, hogy a 2007-ben kiosztott elsõ Leader-
forrásokból több pénz jutott Ecsõdi László rokonságához tarto-
zó adonyi szõlõhegyi présházaknak, mint Perkátának? És az
tudták-e, hogy 2008 végén, a gazdasági válság beütése után, az
IMF hitel lekérése idejében közel 5 milliárd forintot kaptak
szocialista baráti önkormányzatok. A tippelni szeretõ perkátai
polgárok pillanatok alatt kitalálhatják, hogy melyik település
kapott Ecsõdi képviselõ úr választókerületében karácsonyi
ajándékot a magyar polgárok pénzébõl. Persze, hogy Adony vá-

rosa, és méghozzá 100 millió forintot. Képviselõ úr, miért nem
Perkáta kapta ezt a forrást? Itt is jó helyre került volna! De
mégis ahelyett, hogy igazságos elosztás történt volna a 23 tele-
pülés között, csak Adony kapta meg egy összegben.

Néhány ügyet soroltam fel, elsõsorban a nagyokat, amelyek túl-
nõnek a perkátai képviselõk, polgármester hatáskörén, és egy
országgyûlési képviselõ lobbierejét kívánták volna. Sajnos
Ecsõdi László úr vagy elfelejtkezett Perkátáról, a perkátai pol-
gárokról az elmúlt ciklusokban, vagy pedig nem tudott segíteni
nekünk. Bármelyik is igaz, mindenképpen kimondható, hogy
Perkátának olyan képviselõre van szüksége, aki felszólal érte,
képviseli, lobbizik érte. Sajnos Ecsõdi képviselõ úr nem képvi-
selte Perkátát.

Somogyi Balázs

A „nem” képviselõ – vagy Önnek ismét
csak üzenete érkezett

Gyõry-kastély, 2001Gyõry-kastély, 2001
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A SZÁMOK TÜKRÉBEN
Aki olvassa az interneten az iwiw fórumot, sokszor találkozik a község
problémáit felvetõ kérdésekkel, amire az érintettektõl nem érkezik vá-
lasz. Sem megerõsítés, sem cáfolat. Bár mi nem vagyunk a téma illetéke-
sei, szívesen osztjuk meg önökkel az ismereteinket.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 2009-ei éves költségvetésében
szerepel egy sor, ami a következõ nevet viseli: Társadalmi és non-profit
szervezetek támogatása -egyéb. Már ez az „egyéb” szó is olyan jól hangzik,
mert ember legyen a talpán, aki ezek után az itt elosztandó pénzösszeg jo-
gosultságát meg tudná kérdõjelezni, hiszen mi nem fér bele az „egyéb”
szóba? 2009-ben a képviselõ-testület egymillió forintot különített el a fent
említett célokra. A civil szervezetek által igényelt pénzösszegrõl szóló
kérvényt, a pénz felhasználásának pontos megjelölésével és programterv-
vel együtt, a kulturális bizottság vezetõjéhez, Pavlicsek Nándorhoz kellett
benyújtani. A bizottság véleményezte a civil szervezetek kérését, majd vé-
leményének továbbítása után, a képviselõ-testület hozta meg a végleges
döntést. Az alábbi felsorolás bemutatja, hogy ebbõl a pénzbõl kik és mi-
lyen arányban részesültek 2009-ben.
Igénylõ Összeg Vezetõ
ÁMK – kulturális reprezentáció, utaztatás, majális szervezése: 215.000 Ft,
Szilasy László szociális biz. vezetõje;
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület – Búcsú: 115.000 Ft, Vaskó Fe-
renc, pénzügyi és ügyrendi biz. vezetõje;
Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület – Elszármazottak találkozója: 100.000
Ft, Siba Árpádné;
Kisboldogasszony alapítvány – mûködés: 90.000 Ft, Jákliné Rajcsányi R.;
Nyugdíjasklub – 25 éves évforduló megrendezése: 80.000 Ft, Tischner
Lajosné;
Egyház – karitász tevékenység karácsonyi ünnepek alkalmából: 75.000 Ft,
Toldi Hajnal;
Függetlenek Perkátáért Egyesület – téli rendezvények: 60.000 Ft, Kapócs
Tibor;
Perkáta-Saint Maximin Baráti Kör – Arató nap: 40.000 Ft, Nagy Rita;
Szövõkör – mûködés: 25.000 Ft, Siba Árpádné;
Szõlõhegyi gazdák – a harangláb 1 éves évfordulója: 25.000 Ft, Ébl István;
Kína klub – mûködés: 20.000 Ft, Pavlicsek Zsolt;
Táncsics utcai focicsapat – mûködés: 10.000 Ft, Horváth István.
Összesen: 855.000 Ft.
Nem kell különösebben véleményezni a látottakat, hiszen a számok ma-
gukért beszélnek. A számok tükre most nem hazudik. Szívesen olvasnánk
azonban Pavlicsek Ná

ai
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rd
et
és

ás

gá l t a t á s z l ó elefon: 06 (25) 508 900, ról,
hogy a pénz elosztásának mik voltak azok a fõbb elvei, amik segítették a
kulturális bizottság tagjait abban, hogy pártatlan döntést tudjanak hozni.
A rendezvény nagysága vagy a látogatottsága volt a döntõ szempont?
Vagy a civil szervezet mûködtetésére is lehetett pénzt kérni? Mi most egy-
elõre csak találgatni tudunk. Mert…
A francia klub májusban beadott kérvényében az aratónap megrendezé-
sénél 120-130 fõre tervezte a rendezvény látogatottságát. Ugye az újsá-
gokban látottak alapján mindenki emlékszik arra, hogy ezt bõven teljesí-
tették is? A klub vezetõje kérvényébe azt is beleírta, hogy a 2 és fél éves
mûködésük alatt még nem kértek pénzt az önkormányzattól. Kaptak is
most 40.000 Ft-ot!!!!
A Függetlenek Perkátáért Egyesület a Mikulásnapi falujárásához, vala-
mint a karácsonyi rendezvényéhez 60.000 forint támogatást kapott.
A mûködõ civil szervezetek közül a Nyugdíjasok Baráti Köre nem kapott
egy fillért sem (Vezetõjük: Dr. Nagy Andrásné). Júniusban õk is beadták
a kérvényüket a kulturális bizottsághoz, de a mai napig még csak választ
sem kaptak a kérvényükre, miközben a számokból látjuk, hogy a bizottság
nem használta fel a költségvetésben tervezett összeget sem. Annál is szo-
morúbb ez a tény, mert a községi rendezvényeken az õ fellépésükre min-
dig számíthat bárki, ingyen. Igaz, a kastélyban megtartott szilveszteri ren-
dezvényükért is terembérletet kellett fizetniük, amit sikerült lealkudniuk
10.000 Ft-ra. Lehet, hogy ez volt a támogatás?
Mi, Füpések itt szeretnénk még egyszer megköszönni mindazoknak a ma-
gánszemélyeknek anyagi támogatását, akik segítettek minket és a rendez-
vényeinket, hogy azok rendszeresen tartalmasak, színvonalasak tudtak
lenni, amit igazolni látszik, hogy a programjainkon megjelenõk száma
mindig nagyon magas volt. A számok tükre a rendezvényeinken sem ha-
zudik.

Függetlenek Perkátáért Egyesület nevében: Szalai Anikó

Perkáta nagyközség szavazóköreinek
új területi beosztása

Szavazókör Területi beosztása Szavazóhelyiség
sorsz. (utcák) neve, címe
001. Bárányjárás Stüszi Vendéglõ,

György Gy. u.
60.

Damjanich János
György Gyula
József Attila
Lenin
Rózsa Ferenc
Táncsics Mihály

002. Alkotmány Mûvelõdési Ház,
Dózsa Gy. u. 15.

Barátság
Baross Gábor
Bocskai István
Deák Ferenc
Dózsa György
Jókai Mór
Park
Rózsa köz
Sport
Tanácsház
Tanácsköztársaság
Zöldfa

003. Adonyi Filmszínház,
Szabadság tér

11.
Ady Endre
Akácfa
Arany János
Árpád
Attila
Batthyány Lajos
Bem József
Engels Frigyes
Forrástanyák
Kossuth-telep
Kossuth Lajos
Petõfi Sándor
Rajk László
Révai József
Szabadság tér
Templom
Vörösmarty Mihály
Zrínyi Miklós

004. Andrássy köz Új Óvoda,
Bocskai u. 1.

Bajcsy Zs. Endre
Bartók Béla
Erdészlak
Fürst Sándor
Liszt Ferenc
Május 1.
Március 15.
Marx Károly
Rákóczi Ferenc
Ságvári Endre
Sallai Imre
Somogyi Béla
Széchenyi István
Szõlõhegy
Virág köz
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Beszámoló a 2010. január 27-ei képviselõ-testületi ülésrõl
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2010. január 27-ei
képviselõ-testületi ülésén 11 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Tóth Fe-
renc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László,
Bogóné Plasek Krisztina, Mosonyi
György, Bogó Ferenc László, Szilasy
László, Ujfalusi Pál, Pavlicsek Nándor,
Lehóczki Ádám képviselõ-testületi ta-
gok) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással
elfogadta a kötvénykibocsátásból szár-
mazó összeg kezelésével kapcsolatos tá-
jékoztatót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadta „A szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról” szóló 5/2008. (V. 6.) szá-

mú önkormányzati rendelet módosítását.
A krízissegély vonatkozásában a létfenn-
tartást súlyosan veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzet feltételei módosultak.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 5
nem szavazattal és 1 tartózkodással el-
utasította az ügyrendi javaslatot, mely
szerint a rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatás összegérõl a költségvetés elké-
szítése után döntsön a képviselõ-testület.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal
elfogadta „A gyermekvédelem helyi
rendszerérõl” szóló 2/2006. (II. 1.) számú
önkormányzati rendelet módosítását. A
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
egyszeri összege gyermekenként 3000 Ft
és 10.000 Ft közötti összegben állapítha-
tó meg.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadta a 2010. évre szóló módosított Köz-
foglalkoztatási Tervet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül hoz-
zájárul az 596/1 hrsz-ú Batthyányi utca
szabályozása érdekében végrehajtott te-
lekhatár rendezés során a közterületbõl
leválasztott ingatlanrész Soha Gergely
számára történõ értékesítéséhez és a
vevõ tulajdonát képezõ 606 hrsz-ú lakó-
ingatlanhoz való csatolásához.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül hoz-
zájárul az 586 hrsz-ú Szabadság tér, a 623
hrsz-ú Révay utca, a 651 hrsz-ú Tanács-
ház utca szabályozása érdekében végre-
hajtott telekhatár rendezés során a köz-
területbõl leválasztott ingatlanrész
Fülöpné Mosolygó Szilvia számára törté-
nõ értékesítéséhez és a vevõ tulajdonát
képezõ 587/2 hrsz-ú lakóingatlanhoz való
csatolásához.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül hoz-
zájárul az 586 hrsz-ú Szabadság tér, a 623
hrsz-ú Révay utca szabályozása érdeké-
ben végrehajtott telekhatár rendezés so-
rán a közterületbõl leválasztott ingatlan-
rész Czimmermann René számára törté-
nõ értékesítéséhez és a vevõ tulajdonát
képezõ 587/1 hrsz-ú lakóingatlanhoz való
csatolásához.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül Daru
Zoltán kérelmét elutasította, melyben a
perkátai 1982. hrsz-ú ingatlan értékesíté-
sének engedélyeztetését kérte. Perkáta
Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete élni kíván elõvásárlási jogá-
val.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
perkátai 0328 hrsz-ú ingatlannal kapcso-
latos földtömegszámításhoz szükséges
földmérési munkálatok elkészítésére vo-
natkozóan a POLÁRIS 2003 Kft. 566.000
Ft+áfa összegû árajánlatát fogadta el,
melyet a 2010. évi költségvetés tartalék
elõirányzata terhére finanszíroz.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadta a polgármesteri hivatal 2009. évi te-
vékenységérõl szóló beszámolót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadta a polgármesteri hivatal 2010. évi ki-
emelt feladatait tartalmazó elõterjesz-
tést.



Perkáta Nagyközségi Önkormányzatának
képviselõ-testülete meghirdeti eladásra tulajdonában

álló alábbi ingatlanokat:
Eladási ár minimum: KÜLTERÜLET: bruttó 10.000,- Ft/ak.,

BELTERÜLETI KERT: bruttó 25,- Ft/m2; ÉPÍTÉSI TELEK: bruttó 500,- Ft/m2

HRSZ mûvelési ág ingatlan területe önkormányzat
(m2) tulajdoni hányada

132 kert 331 1/1 rész
189 “ 363 „
192 “ 569 „
471 “ 961 „
500/5 “ 218 „
500/8 “ 539 „
500/10 “ 193 „
500/12 “ 578 „
500/15 “ 1223 „
500/21 “ 829 „
516 “ 92 „
536 “ 38 „
578 kert 621 „
673 „ 922 „
859 Répás kert 367 „
871 “ 730 „
890 “ 478 „
917 “ 743 „
932 “ 276 „
944 “ 748 „
948 “ 403 „
950 “ 320 „
959 “ 407 „
966 “ 342 „
969 “ 334 „
971 “ 369 „
977 “ 1568 „
979 “ 1310 „
982 “ 589 „
985 “ 514 „
987 “ 636 „
993 “ 235 „
1009 “ 489 „
1035 “ 259 „
1052 “ 252 „
1055 “ 428 „
1062 “ 295 „
1103/2 park 274 „
1103/3 “ 104 „
1158/a lakó ingatlan 48 1/1 rész
1271/1 „ 2044 1/8 rész
1467 építési telek 1468 1/1 rész
1470/2 kert 1216 „
1471/2 kert 1316 „
1846 kert 2046 „
1847 kert 824 „
1902 építési telek 1201 „
2024 építési telek 2069 „
2234 szõlõ + kert 2233 4/8 rész
2237 szántó 4474 4/8 rész
2283 szántó 1716 108/132 rész
2305 kert 845 2/4 rész
2408 kert 691 1/1 rész
2425 kert 687 „
2551 kert 1442 „
2665 kert 1392 „
2712 szántó 3089 „
2721 szántó 1971 „
2727 szántó 4701 „
2753 szõlõ +kert 1615 „
2759 szántó 2323 „
2760 szántó 1503 „
2765 szántó 1806 „
2768 kert 1172 „
2796 kert 1273 „
2801 szántó 3059 „
2832 kert 1144 „
2833 kert 1147 „
2850 szántó 1618 „
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KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS

Ébredj PERKÁTA!
Sorsdöntõ április elõtt áll Magyarország! 20 év próbálko-
zásai után már tényleg rendbe kell tenni országunk dolga-
it! Érezzük, tudjuk, hogy jelenleg nem jó irányba hala-
dunk! Most van talán az utolsó esélyünk arra, hogy olyan
képviselõket küldjünk az Ország Házába, akik a MA-
GYAR JÖVÕÉRT, A MAGYAR ÉRDEKEKÉRT és
ÉRTÜNK EMBEREKÉRT akarnak küzdeni! Tiszta
kezû, hiteles emberek képviseljenek bennünket ezután,
akiket nem terhelnek politikai–gazdasági összefonódá-
sok, elvtelen háttéralkuk és vesztegetések! Szent hazánk
megvédésére elõre kell nézni, nem jobbra és balra kap-
kodni fejünket,amivel csak megosztani akarják népünket
! Csak jó és rossz emberek és akaratok vannak, MA-
GYAR ÉRDEKEK és külföldi karvalytõke-érdekek!
Nem kétséges melyiket kell támogatnunk, és melyik ellen
kell küzdenünk!!! A népnyúzó intézkedések helyett meg
kell teremteni a munka általi tisztességes megélhetés le-
hetõségét! Rend és biztonság kell Magyarországnak!
Csak addig tudnak bennünket félrevezetni és kisemmizni
saját szülõföldünkön, amíg ellenségként nézünk egymás-
ra, ahelyett hogy összefognánk a valódi ellenség kisöpré-
sére! Ha nem hisszük el többé a megosztásunkat célzó
„nagy meséket” és összefogunk itt a KÁRPÁT-MEDEN-
CÉBEN, akkor többé nem csaphatnak be bennünket ha-
zugságaikkal és üres ígéretekkel! Mindenkinek hinnie
kell, hogy VAN MAGYAR FELTÁMADÁS! Õszinte
beszéddel és valós tettekkel felvirágoztatható szép
hazánk! Gyökeresen kell orvosolni a bajokat, nem pedig
eltitkolni és elmaszatolni az igazságokat! A radikalizmus
nem szélsõség, hanem valódi megoldás a tüneti semmitte-
véssel szemben!

Akik az otthonülõ szimpátiánál több erõt éreznek ma-
gukban és TENNI IS AKARNAK hazánk fejlõdéséért,
közös ügyeink JOBBÍTÁSÁÉRT itt PERKÁTÁN, azo-
kat szeretettel várjuk helyi CSAPATUNKBA!

Jelentkezés az alábbi
elérhetõségeken:

Telefon: 06 30 545 2621

Drótposta:
jobbikperkataert@gmail.com,

www.jobbikfejer.hu
Minden jelentkezõt diszkréten kezelünk

a személyes találkozásig, ahol közösen egyeztetjük
elképzeléseinket és tennivalóinkat !

Kopogtatócédulák átadásának egyeztetése is
fenti elérhetõségeken oldható meg!

TEGYÜNK ÉRTE, HOGY LEGYEN
JÖVÕNK E HAZÁBAN!
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Perkáta–Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ hírei

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási intézményegység

Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:

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

2009/2010-es tanév elsõ
félévének zárása

Megtörtént a 2009/2010-es tanév elsõ félévének zárása. A neve-
lõtestület 2010. január 25-én megtartott félévzáró ülésén átte-
kintette az elsõ félév történéseit, elemezte a félév tapasztalatait
és meghatározta a 2009/2010-es tanév hátralévõ részére a ten-
nivalókat. A félév részletes értékelése az iskola honlapján teljes
egészében megtekinthetõ. Az értékelés fõbb adatai azonban
illõ, hogy a Perkátai Hírek oldalain is olvashatók legyenek. Az
értékelés újszerûsége, hogy nem csak a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási intézményegységre
vonatkozó adatokat tartalmazza, hanem a Perkáta–Nagykará-
csony Általános Mûvelõdési Központ valamennyi tagintézmé-
nyérõl, intézményegységeirõl, az óvodai nevelés, iskolai oktatás
és a közmûvelõdés területérõl ad tájékoztatást. Az újság
hasábjain, Perkáta területén mûködõ, közoktatási
intézményekkel kapcsolatban tartom fontosnak tájékoztatni a
község lakosságát.
Az értékelés megadott szempontok alapján készült.

A 2009/2010-es tanév elsõ félévét 326 tanulóval és 130 óvodás-
sal és 1 magántanulóval zártuk. Az intézmény a személyi és tár-
gyi feltételeknek megfelel. Az óvodában 18 felnõtt dolgozó vég-
zi, illetve segíti a gyermekek nevelést. Az óvoda vezetését szep-
tembertõl, hosszú évek után, újra függetlenített vezetõként lát-
ja el Kovács Tiborné (Panni néni). Az iskolában 30 fõ dolgozó
végzi, illetve segíti a diákok oktatását. Az alsó tagozaton a nyár
folyamán meghirdetett három álláshely határozatlan idejû ki-
nevezéssel betöltésre került: Pats-Belsõ Viola, Gergelyné Né-
meth Tímea és Gergely Ágnes (Gulyás Ágnes) tanítónõk szer-
zõdéses munkaviszonya változott kinevezésre. Szerzõdéssel
Györkös Judit tanítónõ, Gyöngyösi Edit tanárnõ és Baricza
Csilla tanítónõ (napközi) vállalt munkát a 2009/2010-es
tanévre.
A 2009/2010-es tanév elsõ félévének legfontosabb adatai:
Hiányzások: Tanulóink átlagosan 5,7 napot hiányoztak. A tava-
lyi félévhez képest ez 1 nap emelkedést jelent. Az igazolatlan hi-
ányzás jelentõsen csökkent az elõzõ évekhez képest, 19 nap
volt.

Tanulmányi eredmények: a magatartásjegyek alapján iskolánk
tanulói jóknak mondhatók. A pedagógusok a diákok 69 %-át
példásnak vagy jónak értékelték, ezzel szemben a csupán a 6
%-át tartják rossz magaviseletûnek.

A szorgalom értékelése szintén jó eredményt mutat, a tanulók
60 %-át tartják a pedagógusok szorgalmasnak, míg a 28 %-át
változónak és a tanulók 12 %-át viszont hanyagnak ítélték.

Folytatás a következõ oldalon.
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Az alsó tagozatban nincs számszerû értékelés, a tanítónõk a fél-
évi értekezleten mondják el szóbeli értékelésüket tanulónként.
A felsõ tagozatban a diákok számára a legnagyobb gondot a tör-
ténelem, matematika tantárgyak elsajátítása okozza a legna-
gyobb gondot. Az iskola tanulmányi átlaga 3,45.
Részletes adatok az iskola honlapján megtalálhatók:
www.amk-perkata.sulinet.hu
Nyolcadikos diákjaink e cikk megírásakor már túl vannak a fel-
vételiken, a végeredményeket még nem tudjuk.
A tavalyi évben szülõk megértését kérve bevezettük a „bejárati
ajtóig kísérje gyermekét” programunkat, melynek lényege,
hogy az osztálytanító már a bejáratnál fogadja – elsõsorban az
alsó tagozatos – diákokat. Köszönjük a megértést és az
együttmûködést ebben a tanévben is!
Sok minden történt az elsõ félévben. Elkezdõdött az oktatási
intézmények akadálymentesítése, melynek révén komoly fel-
újításokat tudtunk elvégezni az óvoda és az iskola épületeiben.
Befejezõdött az ablakcsere, s folyamatosan modernizálódik a
technikai háttér.
Tudom, hogy nem volt könnyû sem diáknak, sem pedagógus-
nak az eddig eltelt idõszak, s várhatóan a második félév sem lesz
egyszerûbb, de kívánom valamennyi diáknak, pedagógusnak,
szülõnek, hogy összefogva, megértve egymást eredményesen
tudunk a második félévben is együttmûködni.

Szilasy László ÁMK igazgató

Író-olvasó találkozó
a gyermekkönyvtárban

Január 22-én, a magyar kultúra napján Pásztor Bertalan Duna-
újvárosban élõ író volt a vendégünk a könyvtárban. Virágom,
virágom címû mesekönyvérõl beszélgetett a meghívott gyere-
kekkel. A tanulóknak lehetõségük volt megismerni a történe-
tet, így interaktívvá vált a délutáni program. A szerzõ nem csak
a könyvérõl szólt, hanem elmondta a gyerekeknek, hogy számá-
ra milyen fontos a könyvtár, melyet a kultúra templomának te-
kint, és õszinte csodálattal dicsérte a mi könyvtárunkat, mert a
környékben nem látott még ilyen szép, tágas rendezett
gyûjteményt.

A találkozó végén 10 db könyvet sorsoltunk a résztvevõk között
– a „Perkátáért” Közalapítvány jóvoltából – melyet a helyszínen
dedikált az író. Minden kisgyerek kapott egy-egy könyvjelzõt is
a nap emlékére.

Úgy gondolom, tartalmas szép délutánt töltöttünk együtt, hi-
szen egy igazi élõ íróval való találkozás mindenképpen lelki fel-
töltõdést jelentett a tanulóknak.

Basticz Józsefné iskolakönyvtáros

Lovas hírek
Január hónapban elkészítettük a 2009. évi lovas szakosztályi be-
számolónkat, melyet elfogadott a képviselõ-testület. Akit érde-
kel, részére szívesen elküldöm a beszámoló anyagát. 2010-es év-
ben tovább szeretnénk folytatni a versenyzést, díjugratók, fo-
gathajtók és gyermek ügyességi versenyzõk egyaránt. Ismét
meg szeretnénk rendezni a perkátai díjugrató-versenyt. To-
vábbra is segítõkészek vagyunk a község és a civil szervezetek
irányába is.

A fedeles versenysorozat januári versenyein, díjugratásban és
fogathajtásban is képviseltük községünket.

Január 9., Székesfehérvár: díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Vénusz, C/1kategória (24 induló): hibátlan, 2.
hely.

Január 23., Székesfehérvár: díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Vénusz, F/1 kategória (23 induló): pályaté-
vesztés miatt, sajnos nem tudta befejezni a pályát, 23. hely.

Január 30., Székesfehérvár: fogathajtó-bajnokság
Ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás – Szenyor–Pluto Füles (13 in-
duló): 3 verõhiba, vagyis 15 hibapont, 8. hely.

Orbán Brigitta

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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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Vízkereszt és Urunk megkeresztelkedé-
se ünnepei után január 19-én ökumeni-
kus szent liturgián együtt imádkoztunk
görög katolikus testvéreinkkel és Magyar
László lelkész atyával. Az ökumenikus
imahetet már évek óta megtartják a ke-
resztény – azaz krisztus-hívõ – egyházak
szerte a világban, így hazánkban is. Ilyen-
kor közösen fohászkodunk a keresztény
felekezetek egységéért, az összefogásért
Isten országának közös építéséhez. Feb-
ruár 2-án Gyertyaszentelõ Boldog-
asszony ünnepe volt. Február 3-án Szent
Balázs püspök és vértanú áldását kaptuk
meg a betegségek elkerülésére. Február
6-án tartottuk vidám egyházközségi-hit-
tanos farsangi délutánunkat a Faluház-
ban. Köszönet minden segítõnek! Febru-
ár 11-én a betegek világnapját tartottuk.
Katolikus Anyaszentegyházunk kiemel-
ten foglalkozik a beteg, szenvedõ ember-
társaink lelki terheinek könnyítésével a
betegek kenete által. A betegek kenete
szentség, amellyel az érintett híveket egy-
házunk a szenvedõ és megdicsõült Úrnak

ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse
õket. A betegek kenete erõt ad a szenve-
désben, megerõsít a kísértések ellen és
felkészít a jó halálra. Eltörli a halálos bû-
nöket, ha már nem tud gyónni a beteg, va-
lamint elõsegítheti a testi gyógyulást is,
ha az a beteg üdvösségére szolgál. A bete-

gek kenetét minden olyan hívõ felveheti,
akinek betegsége vagy idõs kora miatt
(általában 60 év felett) szüksége van Isten
kegyelmére. A betegek kenetét ismétel-
ten, többször is fel lehet venni, ha állapo-
ta rosszabbra fordul vagy újabb betegség
éri.

Az adóbevallásoknál kérjük segítségü-
ket, hogy a felajánlható kétszer 1 %-ot a
perkátai Kisboldogasszony Alapítvá-
nyunknak (adószáma: 19098409-1-07), il-
letve a másik felajánlható 1 %-ot a Ma-
gyar Katolikus Egyháznak rendeljék az
adóhatósági papírokon. Tavaly az alapít-
ványunknak felajánlott 364 ezer Ft-ból
nyitott közösségi programjainkat és a tá-
borozó gyerekeket segítettük.

Február 17-én Hamvazószerda, az idei
nagyböjti idõszak kezdete. A nagyböjti
idõben péntekenként hústilalom van 14
éves kortól, hamvazószerdán és nagypén-
teken szigorú böjt, ami a hústilalom mel-
lett a napi legfeljebb háromszori étkezést
és legfeljebb egyszeri jóllakást is elõírja
számunkra. Nagyböjtben a keresztény
ember Jézushoz hasonlóan egy sajátos
pusztába vonul, visszafogott étkezésével
is jelzi, hogy most kevésbé érdekli a külvi-
lág kényelme és talmi szórakozásai. De a
szem, a fül, a száj, a gyomor böjtöltetésé-
nél többet kell tenni ilyenkor: több imá-
val, bibliaolvasással megújítani, fejleszte-
ni Istennel való együttmûködésünket.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs



2010. február PERKÁTAI HÍREK KÍNA KINCSEI 9

KÍNA KINCSEI 17.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

A hivatalnokrendszer és a
hivatalnokvizsgák

Az ókorban sok állam létrehozta a maga központosított kor-
mányzati és igazgatási rendszerét, kiképezte saját tisztviselõit,
de méltán híressé a kínai módszer vált. Kínában már a Kr. e.
206-220 között uralkodó Han-dinasztia alkalmazta hivatalno-
kai kiválasztásánál a képzés és a szigorú megmérettetés kettõs
rendjét. Az oktatás anyaga klasszikus irodalomból, filozófiából
és Konfuciusz erkölcsi tanításaiból állt, melyhez az idõk során
szakirányú ismeretanyagok is hozzátevõdtek. A képzést több-
napos, szigorú írásbeli és szóbeli vizsgák követték, ezek sikeres
teljesítése alapján választódtak ki a hûséges és lojális hivatalno-
kok. E pálya vonzó volt, hiszen egyfajta bölcs embereszményt
testesített meg a követelmények által, továbbá olyan társadalmi
pozícióval is járt, amely az egyén számára élete végéig garantál-
ta az államkassza támogatta tisztes megélhetést. Jó kiemelke-
dési és karrierlehetõség volt a szegény, de értelmes fiatalembe-

rek számára is katonai és civil irányokban egyaránt, akár a csá-
szári udvarig. A jelöltek dolgozataikat egymástól elzárva, kis
cellákban írták, névtelenül, jeligéket-kódokat alkalmazva. A
csalások elkerülése érdekében szigorúan büntették a korrupci-
ót, így garantálták a vizsgák minõségét. Aki a kõkemény értéke-
lésen is megfelelt, az hivatalt vállalhatott körzeti, tartományi és
fõvárosi szinten is. Ma ezt a folyamatot felsõfokú képzésnek és
diplomaszerzésnek mondanánk, ami jelen korunkig is fennma-
radt pl. az államvizsga kifejezés által. Az egyes hivatalok kiosz-
tásáról a császári minisztérium döntött. Ez a kiválasztási rend-
szer mûködött az 1898. évi 100 napos reformig, majd annak bu-
kása után a császári kor végéig.

A világ elsõ számológépe
Nem véletlenül származik az ókori Kínából, ahol már évezre-
dekkel ezelõtt is fejlett számrendszert alkalmaztak és a tízezer-
nél nagyobb számokkal is dolgoztak. A suanpan nevû kínai aba-

kusz (a latin tálca,
tábla szóból) egy
téglalap alakú ke-
retbõl és két eltérõ
nagyságú belsõ
mezõbõl áll össze,
amiben 9 vagy 11
vagy 13 vagy még
több sor pálcikára
vannak felfûzve a
golyócskák. A felsõ sorban, az „ég”-en pálcikánként 2 golyócs-
ka, míg az alsó sorban, a „föld”-ön pálcánként 5 golyócska van.
A számolás módszere könnyen elsajátítható, a suanpan egysze-
rû szabályok alapján mûködtethetõ. A használatában jártas kí-
naiak villámgyors mozdulatokkal tologatják a golyócskákat hü-
velyk-, mutató- és középsõ ujjukkal. Az abakusszal az összeadá-
sok, kivonások, szorzások, osztások is elvégezhetõek, sõt a
gyökvonást is végre lehet hajtani vele. Még manapság is látni
üzletembereket, akik ezzel a több ezer éves eszközzel számol-
nak, de azért a mai Kínában a piacokon többnyire a digitális szá-
mológépeiket nyomogató eladókkal alkudhatunk áruikért.

Abakusz iPhone-ra

Abakusz
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La vie dans le club francais…
A Perkáta-Saint Maximin Baráti Kör 2009-ben is sikeres és ese-
ményekben gazdag évet hagyott maga mögött.
Igyekeztünk minél változatosabb programokat biztosítani,
hogy minden klubtagunk illetve barátunk találjon számára ér-
dekes lehetõséget. Jártunk színházban, szerveztünk francia
konyhaestet, megünnepeltük hölgytagjainkat, szép számmal
vettünk részt az idei francia kiutazáson is. A kiránduláson ismét
útikalauzzal, kitûzõvel kedveskedtünk minden résztvevõnek, il-
letve ajándékkal a saint maximini magyar klubnak, valamint
minden fogadó családnak. Nagyon sikeres volt a magyar termé-
kekbõl összeállított tombolasorsolásunk is.
Május elsején a Füpe által szervezett majálishoz csatlakoztunk.
Sokan írtak már a júniusi aratónapról, ez volt a legnagyobb tö-
meget megmozgató programunk, melyet a Dunaújvárosi Hír-
lap a legemlékezetesebb eseménynek titulált a tavalyi évben.
Júniusban 5 napos utazást szerveztünk egy saint maximini dele-

gációnak, júliusban pedig végigkísértük, egy napra pedig vendé-
gül láttuk a szabadegyházán nyaraló francia gyerekeket. Részt
vettünk a kulturális örökség napján, a perkátai lovasnapon,
„bozsolénkat” pedig iváncsai barátainkkal együtt ünnepeltük.
A község rendezvényein sátrunkban igyekszünk bemutatni a
klub életét, sok szóróanyaggal, újsággal próbáljuk felkelteni az
érdeklõdést a testvértelepülési kapcsolat iránt.
Amennyiben lehetõségünk engedi, kóstolóval, ízelítõvel pró-
báljuk a francia konyhát, a francia termékeket népszerûsíteni.
Decemberben 15. alkalommal hozta el a francia Télapó ajándé-
kait minden perkátai óvodásnak és iskolásnak. Megajándékoz-
ta a nyugdíjasokat, és csatlakozva a Füpe Mikuláshoz, a falu jó
néhány lakosát, gyermekét is.
A búcsúesten mindenki elérzékenyült egy kicsit, amikor Guy
Danoelle, azaz a mindenkori saint maximini Télapó átvette a
klub ajándékát, és elfújta „születésnapos” tortáján a gyertyát.
Elgondolkodtató, hogy 15 év alatt vajon hány ezer mikuláscso-
mag érkezett Perkátára, hány gyermeknek, nyugdíjasnak, köz-
tisztviselõnek, közalkalmazottnak, intézménynek adták át fran-
cia barátaink kedves figyelmességüket?
A saint maximini óvodások szintén minden évben elküldik a sa-
ját maguk által készített karácsonyfadíszeiket, mécseseiket, fo-
tóikat, és jókívánságaikat. Minden karácsonyra megérkezik a
„francia turka” is. Vajon hány száz, talán hány ezer karton jó

minõségû ruha, cipõ, ágynemû, játék
segített a rászoruló perkátaiakon? A
francia turkákon befolyt jótékony fel-
ajánlásokat minden alkalommal visz-
szafordítjuk a perkátai gyermekekre.
Ebbõl tudtunk babaasztalt, székeket
vásárolni a védõnõknek, ebbõl tudtuk
biztosítani, hogy a gyerekek egész nap
ingyen játszanak az ugrálóvárban, il-
letve a „kõnapi” kosárhinta ingyenes-
ségét is ebbõl finanszíroztuk. Tavaly
különösen sok játék érkezett hozzánk,
melybõl nagyon sokat kapott az óvoda,
de jutott a babaklubnak, az iskola nap-
köziseinek, a könyvtárnak is. Talán
bele sem gondolunk, hogy hány ember
gondoskodása van egy-egy ilyen
turkában… Hányan gyûjtik, mossák,
válogatják, dobozolják a felajánláso-
kat, kik azok, akik ingyen, ellenszolgál-
tatás nélkül idehozzák, be- és kirakod-

ják… Miért pont ide? Hiszen Franciaországban is van rászoru-
ló ember. Talán az, aki hazaviszi, és használja, talán egy pilla-
natra hálával gondol ezekre az emberekre, azokra, akiknek
fontos az, hogy ezek a dolgok éppen a perkátai embereket
segítség.
2009 decemberében reméljük új hagyományt teremtettünk, egy
újabb ajtót nyitottunk a két település között.

Folytatás a következõ oldalon.
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Viszonzásként, a sok-sok boldog pillana-
tért, melyet a francia Télapó adott ne-
künk, elsõ ízben a magyar Télapó is meg-
látogatta a francia gyerekeket.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy az egész kinti karácsonyi vásáron
Bogó Lajos lehetett a Télapó. A gyerekek
meg is jegyezték, hogy biztosan õ az Igazi,
a nagybetûs, mert nem franciául be-
szélt…
Mi hárman (Bogóné Plasek Krisztina,
Bogó Lajos és jómagam) a francia tél-
apó-járattal utaztunk ki Franciaország-
ba, és repülõvel érkeztünk vissza. Elvit-
tük ajándékainkat a francia gyerekeknek
és felnõtteknek, apró figyelmességeink-
kel megajándékoztuk a nyugdíjasklubot
és a „magyar” klubbot, ellátogattunk az
óvodába, részt vettünk az önkormányzat
vacsoráján, és láttuk Párizs karácsonyi fé-
nyeit.

Köszönet a Perkátai Nyugdíjasok Baráti
Körének, Basticzné Marikának, Csákné
Gyöngyinek a sok-sok finom sütemé-
nyért, birsalmasajtért, amivel a karácso-
nyi vásár minden standjára elvihettük a
magyar emberek üdvözletét és jókívánsá-
gait.
Köszönet az óvó néniknek a rengeteg
gyönyörû mézeskalácsért, és hogy min-
den francia óvodás egy-egy pici, de míves
filcbábfigurát talált a csomagjában.
Köszönet a Lehoczki családnak a csoki-
mikulásokért, az önkormányzatnak a
szaloncukorért és csokiért, a Domanyek
családnak a kóstolóba küldött „élet vízé-
ért”, Mészáros Zsuzsának a csomagok,
ajándékok összeállításáért, a sok dekorá-
ciós kellékért.
A többi ajándékot saját költségünkön, il-
letve klubpénzbõl vásároltuk. A repülõ-
jegyeket és az utazás teljes költségét saját
zsebbõl fizettük.
A francia klub a 2010-es évben is igyek-
szik majd megõrizni és tovább vinni a ba-
rátságot, a kapcsolatot. Reméljük, újabb
hagyományokat teremthetünk, újabb
családokat kapcsolhatunk be ebbe a
nagyszerû és irigylésre méltó lehetõség-
be.
A Perkáta Saint Maximin Baráti Kör sa-
ját maga teremti elõ a mûködéséhez
szükséges anyagi forrásokat. Szeretnék
ezért köszönetet mondani mindenkinek,
aki bármilyen módon, akár munkájával,
anyagi eszközeivel, kapcsolataival, vagy
más módon segítette a klub fennmaradá-
sát.

Nagy Rita

NYUGDÍJAS KÖZGYÛLÉS
PERKÁTÁN

A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre ja-
nuár 26-án tartotta meg a 2009. évi beszá-
moló, illetve a 2010. év tervismertetõ köz-
gyûlését.
A rossz idõjárás és a sok beteg ellenére a
68 fõs aktív tagság 61 %-a megjelent.
A levezetõ elnök megnyitójában megem-
lékezett körünk három éves múltjáról, az
ez idõ alatt elért töretlen fejlõdésrõl, a
közösségi élet eredményességérõl.
Ezután dr. Nagy Andrásné elnök beszá-
molója következett. Bemutatta a fejlõ-
dést, kiemelve, hogy az eredmények a kö-
zösség egységes szándékán és tevékeny-
ségén alapulnak.
Felsorolta az elért eredményeket, ki-
emelve, hogy körünk a kistérség települé-
sein – és most már azon kívül is – milyen
elismerést aratott kulturális tevékenysé-
gével. Asszonykórusunk az év folyamán
helyi ünnepségeken és a környezõ tele-
püléseken közel 25 alkalommal szere-
pelt, színjátszóink egy saját feldolgozású
tréfás jelenettel több környékbeli klub
meghívásának tettek eleget.
Örömmel emlékezett meg a férfiak alkal-
mi kórusáról is, akik körünk ünnepségein
(nõnap, farsang, Luca-nap) nagy sikerrel
szerepeltek. További szereplésre, rend-
szeres fellépésre ösztönözte õket.
Beszámolt az egészségügyi, természetvé-
delmi, hagyományõrzõ, fogyasztóvédel-
mi és érdekvédelmi tevékenységrõl, ami
elõadások, szûrõvizsgálatok, akciók ke-
retében valósult meg.
Beszámolt arról is, hogy körünk megyei
és országos nyugdíjas érdekvédelmi szer-
vezetekben képviselteti magát, ahonnan
sok hasznos információt kapunk.
Beszámolt a községünkben mûködõ civil
szervezetekkel való kapcsolatokról,
együttmûködésrõl.
Köszönetet mondott, név szerint is felso-
rolva, azoknak a szponzorainknak, akik
anyagi segítséggel támogatták körünket
abban, hogy ilyen szép eredményeket tu-
dott elérni.
Ezután ismertette a 2010-es munkaprog-
ram vezetõség által beterjesztett javasla-

tát, kérve a tagok további elképzeléseit,
javaslatait.
A hozzászólók az elvégzett munkát a jó
közösség együttes eredményének ítélték
meg. A vezetõségtõl az eddigiekhez ha-
sonló, jónak ítélt munkáját várják és meg-
köszönték a tevékenységüket.
A beszámolót, a 2010. évi munkatervet a
tagság egyhangúan elfogadta.
Következett Siba Lászlóné pénzügyi fele-
lõs ismertetõje körünk pénzügyi helyze-
térõl és lehetõségeirõl. Egyetlen biztos
forrásunk a tagdíjak befizetése, a rendez-
vényeink önkéntes támogatása. Összeg-
szerûen felsorolta a bevételeket és kiadá-
sokat.
Köszönetet mondott a nagyközség ön-
kormányzatának a 70.000 Ft támogatá-
sért, ami lehetõvé tette, hogy eljussunk
Gunarasra, a fürdõbe.
Szintén köszönetet mondott az elõbb em-
lített szponzorainknak, akik pénzzel is,
de fõként élelmezési cikkekkel hozzá já-
rultak rendezvényeinkhez.
Megköszönte az önkormányzatnak, hogy
a heti összejöveteleinkhez, esetenként
rendezvényeinkhez, térítésmentesen biz-
tosítja a helyiséget, fûtést, világítást, ami
mûködésünk alapvetõ feltétele.
Ezután Szarka Istvánné, az ellenõrzõ bi-
zottság elnöke tett jelentést, amely a költ-
ségvetés tervszerûségét, pontosságát ál-
lapította meg.
A hozzászólók véleményét röviden így le-
het összefoglalni: csak így tovább! Jó len-
ne, ha több pénzbõl tudnánk gazdálkod-
ni, de azt kell ésszerûen felhasználni, ami
van.
A közgyûlés a pénzügyi beszámolót és az
ellenõrzõ bizottság jelentését egyhangú-
an elfogadta.
A levezetõ elnök zárszavában megállapí-
totta, hogy az értekezlet eredményes volt.
A jelenlévõknek megköszönte a részvé-
telt, további jó munkát, jó egészséget kí-
vánva, bezárta a közgyûlést.

Varjú Ferenc titkár, levezetõ elnök

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



12 HIRDETÉSEK PERKÁTAI HÍREK 2010. február

PERKÁTAI HÍREK — Felelõs kiadó: 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 Lap-
kiadó 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
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