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Meghívó
Az elõzõ újságban megjelenteket
megerõsítve meghívjuk

a falu civil egyesületeit,
baráti társaságait, családokat

2008. május
elsejére
a kastélyparkba,
a focipálya mellé

a falu közös
majálisára.
Program:

hagyományos népi
játékok, focibajnokság,
keressük a falu
legerõsebb emberét,
fõzés, zene.
A sportversenyek 10 órakor
kezdõdnek.

Perkáta Sportegyesület

Anyák köszöntése
Anyák napjára minden évben készülök, még most is,
amikor már csak édesanyám
fejfájánál állhatok meg, égre
nézõ tekintettel.
A lustán kúszó felhõk között
látni vélem a szépséges, kacagó, daloló, fiatal anyát.
Átölel aggódó szeretete, simogat elismerõ, biztató szeme.
Nem akarom, de naponta
elõttem van az Alzheimer-kór okozta
semmibe révedõ tekintete is. Õ már egy
távoli országot látott, ahonnan kizárta a
földi világot.
Édesanya.
Van-e nyelv, amely e szó szinonimájaként ilyen páratlan gazdagságot mutat,
mint a magyar?
A teljesség igénye nélkül néhány: anyám,
édesanyám, kedvesanyám, anyámaszszony, anyu, anya, anyuci, anyuka, mama,
dajkám, édesdajkám, édesszülém, szülém, édes, ides, mami, anyi, anyácska stb.
Régmúlt idõkben a gyermek születése
nagy tisztesség volt. Isten ajándéka. A
gyermekáldás elmaradását Magyarország délkeleti területein „nincstelenségnek” nevezték.
Õsi hagyomány volt a magyarok nemzetségeiben, hogy az újszülöttet a földre helyezték, majd a család egy tekintélyes férfi tagja (apa, nagyapa) az ég felé emelte,
mintegy elismerve a családhoz tartozását.
A kisgyermek születése a családok nagy
részénél ma is boldogság.
Az egészséges, ép családok erejét, biztonságát a szeretet köteléke adja. És ezt a köteléket többnyire az anyák fonják. Egy
családnak olyan a légköre, amilyet az
édesanya teremt meg. Az anyák tettei beleégnek gyermekeik lelkébe, és elkísérik
egész életükben.
Az édesanyák szeretete: a teljes elfogadás, bármennyi is a gyermek a családban.

A szeretet ugyanis megosztva sokszorozódik.
Pál apostol a korinthusiakhoz írt levelében így ír a szeretetrõl:
…„mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél és mindent eltûr.
A szeretet soha el nem fogy.”
Az anyák, akik életüket a
szeretetre alapozzák, a legtöbbet teszik. Másoknak is,
maguknak is örömet szereznek. Jó a közelükben lenni, minél többet oszt, annál
gazdagabb lesz õ maga. Az anyai szeretet
nem csak érzelem, sokkal több, sokkal értékesebb annál! Gondoskodó tettek sorozata. A jó anyák pótolhatatlanok gyermekeik számára. Béketeremtõk, érték
átadók. Ez életük legnagyobb feladata.
Az anyák öröménél nincs nagyobb öröm,
de nincs nagyobb fájdalom sem, ha az a
gyermekük miatt van.
Végezetül Gibran: A próféta c. mûvébõl
való idézettel kívánok minden édesanyának jó egészséget, sok-sok boldogságot
gyermekeikben, és Isten bõséges áldását
családjaikra!
„Gyermekeid nem a te gyermekeid.
Õk az önmagáért kiáltó élet fiai és lányai.
Általad jöttek, de nem belõled fakadnak, és
ha veled vannak is, nem vagy gazdájuk. Nekik adhatod szereteted, de nem adhatod
gondolataidat, mert gondolataik a sajátjaik... Hogy hasonlíts rájuk elérheted, de ne
várd, hogy õk is hasonlítsanak rád.
Mert az élet nem pereg visszafelé, és nem
marad a tegnappal.”

Május elsõ vasárnapja: Anyák napja
„az anyákban van valami, ami alatta marad, és fölébe is emelkedik a józan észnek.
Az anyának ösztöne van. A teremtés
végtelen és kiszámíthatatlan akarata él
benne, az vezérli tetteit.” (Victor Hugo)
Kiss Ferencné
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Büszkék vagyunk rád!
A köztársasági elnök 71/2008. (III. 15.) KE határozata kitüntetés adományozásáról az Alkotmány 30/A.§ (1) bekezdés j) pontja, valamint a
Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2.§(1) bekezdése alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter elõterjesztésére

Bogó Ágnesnek, a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
Oktatási és Kulturális Kht. ügyvezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat) adományozta.
Bogó Ágnesnek szívügye a perkátai gyermekek üdültetése, köszönjük a
téli tábor nyújtotta lehetõségeket is, ezért úgy gondolom, hogy az egész
falu nevében gratulálhatok a kitüntetéshez! További eredményes, sikerekben gazdag munkát, melyhez erõt és jó egészséget kívánok.
Mosonyi György

Keresztutak
Keresztutak címmel kiállítás nyílt a
székesfehérvári megyeháza elsõ emeletén.
Megnyitotta: dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyûlés elnöke és dr. Spányi
Antal, megyés püspök.
A bemutató témája: Fejér megye szakrális kisemlékei, mûvészi kivitelû fotókon. Az anyagokból képes album is készül (már folyamatban van) a képekhez tartozó magyarázatokkal, történetekkel. A képeskönyv egy egyedülálló
gyûjteményt mutat be. Emléket állít
Fejér megye valamennyi létezõ és már
eltûnt településében fellelhetõ szakrális szobroknak, kereszteknek, kegyhelyeknek. Az albumban szerepelni fog a
perkátai nepumuki Szent János szobor is, a hozzátartozó történettel
együtt.
Dr. Varró Ágnes a néprajz tudomány
elismert szakértõje kiemelte a perkátai szépen felújított szobrot.
Ma nincs intézményes védelme ezeknek az emlékhelyeknek. Nekünk, a lakosságnak kell összefognunk, hogy
utódaink számára is megõrizzük azokat az értékes szobrokat, kereszteket,
amik elõtt elõdeink még süveget emeltek, fejet hajtottak.
Kiss Ferencné

A Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület 2007.évi beszámolója
A perkátai polgárõrök még 2007. december végén rendkívüli közgyûlésen újították meg az egyesület vezetését, mivel
Gelénesi György civil elfoglaltságai miatt
lemondott az elnöki feladatkörrõl, és õt
követte az egész elnökség, hogy teljesen
új vezetést választhasson a közgyûlés. Az
új elnök Jákli Pál lett, a titkár Tercsák Lajos, a gazdasági vezetõ Jóvári Györgyné,
elnökségi tagok lettek: Paksi Lajos és Jóföldi Zoltán.
A polgárõrség 2008. március 28-ai közgyûlésén elfogadta a 2007. évi szakmai és
gazdasági beszámolót és a 2008. évi munkatervet. Az elõzõ évrõl a leköszönt elnök számolt be, aki megköszönte az aktív
polgárõröknek az önkéntes feladatvállalásokat, a saját kocsik bevonását, a cégek
és magánszemélyek adományait, kiemelten az önkormányzat évi 800 ezer Ft-os
támogatását. Tavaly gépkocsit váltott a
helyi polgárõrség, több rendezvényt biztosítottak a járõrfeladatok mellett. A nagyobb települések között jó helyen áll
Perkáta a bûnelkövetési statisztikában,
azaz a számok javuló tendenciát mutatnak. Mindez nyilván csak a nulla számnál
lesz elfogadható. Ahogy a civil lakosság,
úgy a polgárõrség is keveselli a rendõri jelenlétet településünkön, mindenképpen
nyomást kell gyakorolni a rendõrségre e
helyzet fejlesztése érdekében. Sajnos
még mindig sok a magántulajdon megsértése, a lopás és a betörés. Az elégedetlenségen a hatékonyabb vagyonvédelem
segít és az egymásra történõ nagyobb
odafigyelés, a szomszédok és utcabeliek
nagyobb összefogása a tulajdon megóvására!

Jóváriné Ilike pénzügyi beszámolója
alapján a polgárõrség 2007. évi gazdálkodása dicséretet érdemel, mivel az egyesület pénzeszközeivel nagyon takarékosan
bántak a vezetõk.
Köszönet a sok önzetlen felajánlásnak,
szponzornak, akik hozzájárulnak anyagilag is ahhoz, hogy az egyesület munkája
biztos anyagi háttérrel folyjon. Az egyesület 5 éves, mely alkalomból köszöntötték a ma is aktív alapító tagokat, akik
törzsgárda taggá váltak.
Jákli Pál elnök az idei évre elsõsorban a
még hatékonyabb feladatellátásokat és a
rendõrséggel történõ lehetõ leggyakoribb együttmûködéseket nevezte meg fõ
célkitûzésként.
Az adóbevallások idõszakában az 1 %
adófelajánlások megtehetõek a Perkátai
Polgárõrség Közhasznú Egyesület részére, melynek adószáma:

18494857-1-07.
Az egyesület közvetlenül is támogatható
bankszámlájára utalással:

K&H Bank:
10400463-00023155-00000004.
Támogatásaikat elõre is köszönjük!
Az egyesület tagfelvételt hirdet komoly
felnõtt érdeklõdõk számára, akik vállalják az önkéntes feladatokat! Jelentkezni
lehet a polgárõrség elnökénél vagy a
polgármesteri hivatalban.

A polgárõrség ügyeleti
száma: 06-30-621-0387.
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FALUÜZEMELTETÉS
Március hónapban folytatódott a közterületek rendbetétele. Szépítettük parkjainkat, emlékhelyeinket, intézményeink
környezetét.
Ujfalusi Pál képviselõ faültetési akciót
szervezett. Felajánlásával hat darab juharfát ültettek el az új óvoda, régi óvoda
és a Nappali Szociális Központ területén
óvodások aktív közremûködésével.
Az intézményeink állagmegóvására tervezett legsürgõsebb munkák közül márciusban elkészült:
– a kastély fõépület és oldalszárnyainak
régóta kitört ablakainak üvegezése, javítása;
– a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tetõbeázásának megszüntetése a nyaktagi
rész új lemezborítású tetõszerkezetének
és vízelvezetésének megépítésével;
– az óvoda és a Nappali Szociális Központ
vízelvezetésének felújítása.
Elindult a telepi közök járdáinak átrakása az elsõ közben a Damjanich és a Táncsics M. u. között.
Elkezdõdött a temetõ tavaszi kitakarítása. A temetõi rend fenntartása érdekében kérjük a lakosságot, hogy a sírokról a
temetõi hulladékot csak a kihelyezett
tárolókba helyezzék.
A Faluüzemeltetési Központ felhívása
továbbra is érvényes azon munka nélkül
lévõ, munkanélküli segélyen élõ, vagy
nyugdíjas idejét töltõ perkátai polgárok
felé, akik szerzõdéses közmunkásként
aktívan részt kívánnak venni a Faluüzemeltetési Központ által irányított munkában, hogy személyesen jelentkezzenek
az ügyfélszolgálati irodán nyilvántartásba vétel végett.

H–K–CS: 8-12, 13-16,
SZ: 8-12, 13-18
P: 8-14
Telefon: (25) 507 512
Rajcsányi László

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának ingatlanhirdetése
Perkáta Nagyközség 90/2007. (VI. 27.) számú képviselõ-testületi határozata szerint eladásra hirdeti az önkormányzat tulajdonában lévõ Perkáta, Dózsa György utca 26. szám alatti lakást. A kikiáltási ár: 9.000.000 (kilencmillió) forint. Pályázati feltétel,
hogy a pályázó a pályázatához csatolja az általa ajánlott ár legalább 30 %-áról szóló banki letétet igazoló dokumentumot. A pályázó vállalja a vételár egyösszegû kifizetését az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg. Kérjük, hogy a pályázatot zárt,
sértetlen borítékban, azon belül adatait feltüntetve, a borítékra viszont csak jeligéjét ráírva a Perkátai Polgármesteri Hivatal
titkárságán legkésõbb 2008. április 30-án, 12 óráig adja le.
Perkáta Nagyközség Képviselõ-testülete soron következõ ülésén határoz a pályázatról. Azonos árajánlatnál közjegyzõ elõtti
sorsolás dönt. A pályázókat Perkáta Nagyközség Önkormányzata írásban értesíti a döntésrõl.

Elérhetõségek: Telefon: 06 (25) 507-570; Fax: 06 (25) 507-571, e-mail: perkata.polghiv@invitel.hu
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Hunyadi Mátyás Általános Iskola hírei
Vezetõváltás után
A perkátai Általános Mûvelõdési Központ vezetésére kért meg Somogyi Balázs
polgármester úr és hat önkormányzati
képviselõ: Bogó Ferenc, Pavlicsek Nándor, Rajcsányi László, Ujfalusi Pál, Vaskó Ferenc Tóth Ferenc. 2008. március
1-jétõl, mint megbízott igazgató látom el
a feladatot.
A hirtelennek tûnõ döntés okairól, körülményeirõl a döntést követõ héten gyakorlatilag valamennyi közvetlenül érintett érdekelt számára tájékoztatást adtam. Az intézmény valamennyi aktív dolgozójának személyes beszélgetésen volt
lehetõsége megismerni a döntés okait,
kérdéseiket feltenni, azokra feleletet
kapni. A szülõi munkaközösség elnök
asszonyának szervezõi segítségével szülõi
fórum keretében történt a tájékoztatás,
mely során a megjelent szülõk közvetlenül tisztázhatták a felmerülõ kérdéseiket
Somogyi Balázs polgármester úrral és velem. Lehetõségem volt a leendõ elsõs kisdiákok szüleinek tartott szülõi értekezleten is tájékoztatást adni. Ezen írásommal
pedig a község valamennyi lakosa számára kívánok a döntéssel kapcsolatban tiszta vizet önteni a pohárba.
2007 tavasza óta az adonyi kistérség Társulási Tanács ülésén megoldandó feladatként került napirendre a kistérség települései számára, így Perkáta számára
is, hogy társulási formában célszerû megoldani az önkormányzatoknak a közoktatási feladatokat. Csökkenõ állami normatíva jut azoknak a településeknek,
amelyek önállóan oldják meg a közoktatási feladatokat – így egyre nehezebbé
válhat a közoktatási feladat ellátása,
ugyanakkor többlet állami normatíva jut
azoknak a településeknek, amelyek valamilyen társulási formában oldják meg a
közoktatási feladatokat – így továbbra is
fenntartható a feladatellátás.
A Társulási Tanács a 2007. évet a tájékozódásra, illetve a társulás elõkészítésére
fordította.
Sajnos Perkátán 2007. év jelentõs részében a közéletre a „függetlenek” által gerjesztett politikai csatározástól volt hangos, és nem pedig a község érdekében
történõ összefogásról. Ezáltal, sok más
mellett, a közoktatásra váró feladatok
megoldására teendõ cselekvések is háttérbe szorultak. Emiatt 2008. február
27-ei önkormányzati ülésen a polgármester úr és hat képviselõ úgy döntött, hogy
engem bíz meg azzal a feladattal, hogy vezessem az Általános Mûvelõdési Központot és tapasztalataimat, tudásomat
arra használjam, hogy a településre, illetve az intézményre kényszerülõ társulás
során a község, illetve az intézmény
számára az elérhetõ legjobb megoldást
valósítsam meg.

A megbízatást azért vállaltam el, mert 23
éve pedagógusként élek a községben, a
pedagógiai munkám ellen ez idõ alatt kifogás nem volt, rendelkezem megfelelõ
pedagógiai tapasztalattal; tanítói, gyógypedagógiai, logopédiai, felnõttképzési-és
mûvelõdésmenedzseri, közoktatás vezetõi diplomáim alapján rendelkezem megfelelõ iskolai végzettséggel; vettem már
részt intézményi átalakításban – rendelkezem szakmai tapasztalattal.
Tudom, hogy nem egy emberen fog múlni a perkátai közoktatás jövõje, hanem
egy komoly szakmai és emberi értékeket
felmutató csoport munkájának eredményeként. Világosan és érthetõen megfogalmazott célokkal, szakmai alapon meghatározott cselekvésekkel és az érdekeltek bevonásával, együtt tudunk sikeresek
lenni.
Közös felelõsségünk, hogy az óvodába és
az iskolába járó gyermekek számára biztonságot, magas szakmai színvonalon
végzett pedagógiai munkát és megfelelõ
technikai hátteret biztosítsunk. Ezért
szükséges olyan lehetõségeket is kihasználnunk, amelyek a jelenlegi gazdasági
helyzetben többletforrásokat biztosítanak. Ilyen lehetõség az intézményi társulás, mely során elõreláthatólag legalább
20-21 millió forinttal tudjuk növelni a
község bevételeit. Ugyanakkor tisztában
kell lenni azzal, hogy nem jelent egyedüli
szempontot a többlet állami normatíva.
Kiemelt szempontként kezeljük az intézményi önállóság minél nagyobb fokú
megõrzését, valamint, hogy ne kelljen a
perkátai általános iskolás 7-8. osztályos
tanulókat utaztatni. E három szempont
együttes érvényesülésével szabad csak
társulást létrehozni.
Szükségesnek tartom rögzíteni, mert
„pletyka” szinten sok butaság terjedt el a
községben, hogy nem megy sehova sem
az alsó tagozat, sem a felsõ tagozat, célunk pont az, hogy valamennyi iskoláskorú gyermek a szülõfalujában, Perkátán
járjon általános iskolába. Nem szûnik
meg a következõ tanévben sem az iskolaotthonos oktatás, sem a napközi, a költségvetés tartalmazza mind a két feladatellátást. Bejáró pedagógusok rendelkez-

nek érvényes szerzõdéssel, kinevezéssel,
munkájukkal kapcsolatban szakmai kifogás nem merült fel, sõt többen kiemelkedõ pedagógiai tevékenységet folytatnak
iskolánkban, óvodánkban, elbocsátásuk
nem merült fel. Mosonyi György pincébe
helyezése szintén nem merült fel, s jelzem, ha netán a kastély padlásán kerül
sor a rendrakásra, az sem azért történik,
hogy Mosonyi Györgyöt a padlásra akarnám helyezni… Sorolhatnám még, de minek. Ezekbõl az álhírekbõl látszik, hogy
akik ezeket a „híreket” gyártják, azok
számára nem számít az itt élõ és tanuló
gyermekek sorsa, az itt élõ és dolgozó pedagógusok és nem pedagógusok sorsa,
mert õk csak ártani akarnak.
Tanácsom minden jó szándékú ember
számára: jöjjenek, tájékozódjanak, kérdezzenek bennünket. Ne azokra hallgassanak, akik anélkül, hogy eljöttek volna
legalább egyszer és tájékozódtak volna a
folyamatokról, erkölcsi aggály nélkül
mondanak idétlen ítéleteket, s terjesztenek butaságokat. A hazugságokkal szemben a leghatékonyabb eszköznek tartom
a nyitottságot, nyíltságot és szembesülést.
Megköszönöm (örömmel teszem) az Általános Mûvelõdési Központ dolgozóinak megértését, türelmét és segítõkészségét, amelyet közvetlenül a váltás után
éreztem. Külön köszönöm Horváthné
Horgos Judit igazgatóhelyettesnek és
Hegedûs Gabriella tanárnõnek, hogy az
igazgatóváltás idején az intézmény folyamatos mûködése érdekében nem egy estéjüket áldozták fel az adminisztrációs
munkák elvégzésére.
Beszélgetéseinken, fórumokon már jeleztem, hogy komoly összefogásra, munkára, együttgondolkodásra van szükség
ahhoz, hogy meg tudjuk õrizni eddigi értékeinket, egyben lehetõségeinkhez mérten fejlesztésekkel biztos helyzetet teremthessünk intézményeinknek.
Ehhez kérem valamennyi perkátai ember, s különösen az intézményeinkbe járó
gyermekek szüleinek segítségét.
Szilasy László, ÁMK igazgató
Folytatás a következõ oldalon®
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Hunyadi-hét
Hagyományainkhoz
híven a Hunyadi hét
elsõ napját a megnyitó
ünnepélyünkkel kezdtük, melynek kedves
színfoltja az elsõsök
avatása volt. A kicsik
megilletõdötten
ugyan, de kellõ határozottsággal mondták el
Jákli Dóra, nyolcadik osztályos tanuló
után a fogadalomtétel szövegét. Két mesét hallgathattunk meg Mátyás királlyá
koronázásáról, majd zeneiskolásaink
reneszánsz dalokat mutattak be.

Alsó tagozatos
Hunyadi-hét eseményei
A hét során délutánonként több versenyen mérhették össze tudásukat, erejüket, együttmûködõ képességüket tanulóink. Örömmel tapasztaltuk, hogy az iskolaotthonos gyerekeken kívül szép számmal jöttek vissza a programokra azok a
gyerekek is, akik már délben befejezték a
tanulást. Nagy volt az érdeklõdés és az
izgalom valamennyi versenyünkön.
A rajzversenyen a tanító nénik a Mátyást
királlyá választják címû mesét olvasták
fel, errõl kellett illusztrációt készíteni a
gyerekeknek.
Több versenyen is csapatokat kellett alkotni tanulóinknak. A sikeres részvétel
szempontjából fontos volt, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, gondolkodni, célszerûen osszák meg a munkát, hallgassák
meg a másik véleményét, bízzanak egymásban. Mivel a tanulók körében kedvelt
ez a munkaforma, igen népszerû volt a
Szókincskeresõ, a Természetismereti és a
Szépen, jól magyarul címû vetélkedõ,
melyet a 3. 4. osztályosoknak szerveztek a
tanító nénik. Ez utóbbit még különlegessé tette a csoportalkotás módja is, melyrõl a gyerekek csak a verseny elõtt értesültek. Minden tanuló húzott egy színes
papírt és az azonos színt húzók kerültek
egy csapatba.
A Gyorsszámolás címû vetélkedõn tíz
perc állt a gyerekek rendelkezésére száz
feladat megoldására. Volt, aki kevesebb
idõ alatt végzett és mindössze egy hibát
ejtett. Remek teljesítmény volt.
A Szépírás vetélkedõn az 1. 2. osztályosok mutathatták meg gyöngybetûiket.
Nem volt könnyû eldönteni, hogy kié a
legszebb.
Az Ötpróbán kerestük a legerõsebb „Hunyadist”. A bajnokokat születési éveik
alapján választottuk ki. Feladataik voltak: célba gurítás a várkapukba, guggolás
tömött labdával, kislabdával célba dobás
a mozgó bohócfejre, rúddal egymás lelökése a farönkrõl, tömött labda elhajítása.
A hét utolsó napján, pénteken tartottuk
az alsó tagozatosok záró ünnepélyét. Ez

ÁMK HÍREK
alkalomból mindkét elsõ osztály színes
bemutatkozó mûsorral kedveskedett társainak. A délelõttöt játszóházzal folytattuk, ahol a gyerekek készíthettek fegyvereket, pajzsokat kartonból, pecséteket,
nyakékeket, bõrbõl tarsolyokat, puzzle-t,
tavaszi asztaldíszeket.

Felsõ tagozatos
Hunyadi-hét eseményei
Színes, változatos programokkal várták a
felsõs kollégák a diákokat a Hunyadi-hét
rendezvényeire.
Éveken át megszokott programok, tantárgyi vetélkedõk kerültek megrendezésre. Az idén szakítottunk ezzel a hagyománnyal.
Osztályok közötti, egész hetet átölelõ vetélkedõsorozatot rendeztünk a reneszánsz jegyében:
* A gyerekek Mátyás király történeteibõl
kaptak ízelítõt, s a mesékhez kapcsolódó
furfangos kérdésekre kellett válaszolniuk..
* Reneszánsz zenére táncot koreografáltak az osztályok, melyhez segítséget kaptak, egy a reneszánsz kor táncairól szóló
videofilmmel.
* Kreativitásukat mutathatták meg a reneszánsz ruhák tervezésével is.
* Csodálatos világba vitt bennünket az a
bemutató, melybõl a kor fegyvereit, harcmodorát ismerhettük meg a Kun család
szemléletes elõadásában. Ezúton is köszönjük nekik a bemutatót.
* Ágyúgolyó futam, lóhátról célba dobás
és hasonló feladatok izgalmas vetélkedõjében mérhették össze erejüket diákjaink
a lovagi tornán.
* A zárónap elsõ felében 8 állomásból
álló ügyességi pályán küzdötték át magukat tanulóink. Versengtek, drukkoltak,
lelkesen pontokat gyûjtöttek. A délelõtt
további részében õk szórakoztattak bennünket az általuk írt és elõadott Mátyás
mesékkel.
Mozgalmas, de igen tartalmas hetet zárhattunk. Bízunk benne, hogy akik eljöttek, jól érezték magukat, elégedettek teljesítményeikkel, sok új ismeretet szereztek. Megtanultak még több szólást, közmondást, találós kérdést, nyelvtörõt,
megfejtettek izgalmas rejtvényeket a
környezetünkkel kapcsolatban, megmutatták mi mindent tudnak a körülöttünk
lévõ természetrõl. Jó volt látni, ahogy a
gyõztesek örültek az apró ajándékoknak
is, hiszen ez számukra nagy érték volt.
Köszönjük a tanító néniknek, hogy egész
héten át több órát áldoztak szabadidejükbõl a programok megszervezésére, lebonyolítására, értékelésére. Köszönet illeti
a szülõket is, hogy segítették gyermekeiket, hogy minél több versenyen vehessenek részt.
Jövõre hasonlóan tartalmas hetet tervezünk.
Horváthné Fischer Katalin,
Horváthné Horgos Judit
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2008. március 15-e
a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában
A Faluház 2008. március 14-én megtelt
ünnepi hangulattal. Az általános iskola

harmadik osztályos tanulói a 160. évfordulóhoz méltó ünnepi mûsorral emlékeztettek minden iskolást, szülõt és pedagógust az 1848-as forradalomra. 1848. március 15-ei forradalom legfontosabb üzenete: a magyar nemzetet építõ jövõ. A
márciusi ifjak az akkori jelent változtatták meg és teremtettek jövõt – nekünk.
Tetteikkel hitet, önbecsülést, nemzeti
öntudatot adtak számunkra.
2008. március 15-én Perkátán 8-9 éves
gyermekek ünnepi mûsorral emlékeztettek bennünket a múltra, a hõsökre, s közben teremtették a jövõt. Mûsorukkal arra
tanítottak bennünket, hogy nemzedékrõl
nemzedékre szálló tudás, tapasztalat, érzés építheti Magyarország jövõjét. Megmutatták, hogy a teremtõ, alkotó munka
nem megy áldozatvállalás, következetesség, felelõsségérzet és mosoly nélkül.
E felemelõ hangulatért köszönettel tartozunk a 3.a és a 3.b osztályos tanulóknak, valamint Denke Antalné, Horváthné Fischer Katalin, Gergelyné Németh Tímea tanítónõknek, Szabó Edina
zenetanárnõnek és Orbán Zsolt tanár úrnak.
Sz. L.

Sport
Ismét remekeltek
tanulóink!
A már hagyományos mezei futóversenyen szerepeltek március 20-án Adonyban a körzeti döntõn a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tanulói. Diákjaink idén
is kitettek magukért: a négy arany, három
ezüst és két bronzérem mellett további
értékes helyezéseket értek el.
A legfiatalabbak, az 1-2. osztályosok ezúttal a középmezõnyben végeztek, mindkét együttesünk ötödikként zárta a viadalt. A 3-4. osztályos lányok egyénileg
ugyan nem jutottak a legjobbak közé, de
csapatban (Baftig Anita, Varjas Éva, Romanoczki Kármen, Szabó Bernadett,
Folytatás a következõ oldalon®
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Bolvári Dorina) bronzérmet vehettek át.
A fiúk idén jobban szerepeltek, hiszen az
egyéni versenyben Makai Gábor Kevin
magabiztosan nyert, mögötte pedig Simon Attila másodikként ért célba. Õk az
arany- és ezüstérem mellett egy csapatezüsttel is gazdagodtak, melynek eléréséhez Szûcs Martin, Szûcs Flórián és Badi
Kristóf járult hozzá. Ebben az esztendõben az 5-6-os korosztály volt a legeredményesebb, hiszen a lányok (Csonka Mónika, Szilvási Barbara, Kis Ibolya,
Preizler Nikolett, Konrád Noémi) és a
fiúk (Fehér Mihály, Südi László, Badi
Szilárd, Horváth Tamás, Józsa Dávid) is
gyõztek a csapatversenyben. Ráadásul
Fehér Mityu okos versenyzéssel immár
negyedik egyéni aranyát gyûjtötte be, míg
Csonka Mónika ezüst-, Südi László pedig
bronzéremmel gazdagította a „termést”.
A legidõsebbeknek (7-8. osztályosok)
most nem sikerült dobogós helyezést elérni. A lányok ugyan közel álltak ehhez,
de egy tanuló cserbenhagyta társait, egy
pedig rosszul lett a cél elõtt. Ezeket figyelembe véve dicséretes a negyedik helyezés.
A csapatok közötti versenyben a legeredményesebb iskola a baracsi lett 16 helyezési ponttal, második a perkátai Hunyadi
Mátyás (27), harmadik az adonyi (29).

Lányok (8 iskola-40 induló): ..5. Kiss Nikolett, …7. Petrovics Bettina, …24. Nyul
Angelika, …33. Kincses Éva.
Csapat: 1. Baracs, 2. Nagyvenyim, 3. Rácalmás, 4. Perkáta.
Fiúk (8 iskola-42 induló): …14. Kiss István, …22. Klujber Mihály,23. Baftig
Gyula, 24. Horváth Tamás, …Baftig
László. Csapat: 1. Pusztaszabolcs, 2. Rácalmás, 3. Baracs, …6. Perkáta.

tünk. Az osztály sorsolás alapján 4 csoportba állt össze. A 4 csoportnak különbözõ feladatokat kellett készíteniük,
amit mindenkinek meg kellett csinálni.

Erdei iskolában
voltunk Magyarkúton
2008. március18-án, reggel 5.30 órakor a
szabadegyházai vasútállomásról indultunk. Körülbelül 3 órányi utazás után
megérkeztünk Vácra, ahol Zsolti bácsi
megmutatta a város nevezetességeit. Az
alábbi képen látható Diadalív. Magyarországon csak itt található, ezért ez az
építmény a város egyik fõ jelképévé vált.

Diákjaink eredményei:
1. korcsoport (1999-ben és késõbb születettek)
Lányok (8 iskola-39 induló): …15. Kis
Andrea, 16. Jankovics Nikolett, …23. Somogyi Nikoletta, 24. Bartos Eliza, …30.
Mezei Cintia.
Csapat: 1. Adony, 2. Baracs, 3. Nagyvenyim, …5. Perkáta.
Fiúk (8 iskola-38 induló): …14. Kulcsár
Bence, …18. Tercsák Bence, … 24. Papp
Árpád, 30. Südi Tamás, 31. Cserna Péter.
Csapat: 1. Baracs, 2. Adony, 3. Pusztaszabolcs, …5. Perkáta.
2. korcsoport (1997-98-ban születettek).
Lányok (7 iskola-39 induló): 15. Baftig
Anita, 16. Varjas Éva, …19. Romanoczki
Kármen, …23. Szabó Bernadett, … 37.
Bolvári Dorina.
Csapat:
Fiúk (9 iskola-49 induló): 1. Makai Gábor Kevin, 2. Simon Attila, …16. Szûcs
Martin, …18. Szûcs Flórián, ….28. Badi
Kristóf.
Csapat: 1. Adony, 2. Perkáta, 3. Baracs.
3. korcsoport (1995-96-ban születettek).
Lányok (8 iskola-41 induló): …2. Csonka
Mónika, …4. Szilvási Barbara, …8. Kis
Ibolya, …14. Preizler Nikolett, …22.
Konrád Noémi. Csapat: 1. Perkáta, 2.
Rácalmás, 3. Baracs.
Fiúk (9 iskola- 45 induló): 1. Fehér Mihály, …3. Südi László, …7. Badi Szilárd,
…10. Horváth Tamás, …17. Józsa Dávid.
Csapat: 1. Perkáta, 2. Baracs, 3. Kulcs.
4. korcsoport (1993-94-ben születettek).
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A másik képen a váci dóm látható.

1 órával késõbb elérkeztünk Magyarkútra. Egy nagy kõházban laktunk hat tágas
szobával és egy nagy étkezõvel. Kipakoltunk és még aznap este éjszakai túrára indultunk bátorságpróbával egybekötve. A
vezetõnk egy vadász és a felesége volt,
akik beavattak minket a vadászat minden
titkába. A 11 órai hazaérkezés után alig
vártuk, hogy végre lepihenhessünk. Másnap a reggeli után erdei olimpiát rendez-

A nehéz az volt, hogy csak olyan dolgokat
lehetett használni, ami az erdõben megtalálható. Rengeteg jó feladat volt: íjászat, célba dobás, rönkhajítás és ezen kívül még sok más. Persze a jutalom sem
maradt el. A gyõztes csokit, a többi csapat
pedig cukrot vagy más édességet kapott.
A 3. napon íjászat volt a napi program. Ez
persze sokkal másabb volt, mint a mi saját
kezûleg készített „remekmûveink”. A jó
tanácsok megfogadása után több-kevesebb sikerrel megtanultunk bánni az íjjal.
A 4. nap különbözõ állatokat ismerhettünk meg. Láthattunk: egeret, patkányt,
nyestet, rókát és görényt is. Ezek mind
betanított állatok voltak. Akadt köztük
olyan állat is, aki már különbözõ filmekben is szerepelt. Minden nap kihagyhatatlan eseménye volt a foci, a társasjátékozás a hajnalig tartó éneklés. Az 5. nap

ennek vége szakadt. Ez volt az utolsó nap,
ami azzal telt, hogy összepakoltunk, megebédeltünk és elindultunk haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni Gabi
néninek és Zsolti bácsinak, hogy elvittek
minket az erdei iskolába.
Köszönjük!!!!!!!!!!!!!
8.a
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CSALÁDI NYUSZI-NAP PERKÁTÁN
2008. március 23.
Volt szerintünk egy csodálatos nap, amikor mindenki, aki akarta jól érezhette
magát.
Bízom benne, hogy mindenki így is érezte, aki csak eljött a kastélykertbe.
De kár is szaporítani a szót, beszéljenek
helyettünk a képek.
Külön köszönjük az adományokat és a
sok bíztatást:
„JÁZMIN” Hastánccsoport Hetésiné
Marika és Járóka Erika; Berki Tibor
Adony; Bógó Ferenc és családja; Bógó
Róbert és családja; Csere József és csa-

Judit; Horváth Márta „Peru melletti kisbolt”; Horváthné Fischer Katalin; id. Kovács Károly és neje Jutka néni; Jóföldi
Zoltán és családja; Kincses József és családja; Klein József és családja; Klózer Ferenc és családja; Kovács Aranka; Kovács
Gyula és családja; Kreatív Hobbyház
Érd; Kreatív Stúdió Dunaújváros; Márkli
Balázs és neje Eszter (Kisvakond Bt.)
Dunaújváros; MASZKA Jelmezkölcsönzõ Kft. Bp.; Mazán Eszter, oktatási, kulturális és sportbizottság; Pavlicsek Nándor; Penta-Colors Kft. Bp.; Perkáta Ön-

ládja; Czeglédi Ferenc; Denke Antalné
Jutka néni; Domonkosné Judit Békés;
Dömsödi Sörözõ; egy idõs özvegy nyugdíjas néni akinek 8 dédunokája van; Faludi
Eszter Bp.; Family-Frost Kft. Székesfehérvár; Farkas Antal,a BOHÓC;
Gyöngyszalon Bp.; Hami büfé; Horváth

kormányzata; Perkátáért Közalapítvány;
Rajcsányi László és családja; Reiprich
Norbert Csibe; Somogyi Balázs; Stüszi
Vendéglõ; Szabadiné Zsóka; Szabó
Lászlóné Jutka; Szilasy László ÁMK;
Szõcs Gábor; Telcsár Lajos és családja;
Ternyei Attiláné, Ercsi; Tóth Ferenc és

családja; Varga Ildikó virág, ajándék;
Végh Gyula és családja; Virág Györgyné
Csöpi néni; Vita-Mór Kft., Mór; Zámbó
Attila, Érd.
És a motorosok:
BODZILALI, CHOPPER69, DYNAMITE, HUKK, ÍZÍRÁJDERÖCSÉM,
KYMCO3, PEPINO, PETYA48. Õk a
www.motorozz.hu regisztrált tagjai.
És a QUAD-ok, Zámbó család, Szabadegyháza.
Köszönjük mindenkinek, aki segített és
azoknak is, akik megtiszteltek minket a
jelenlétükkel!
A szervezõk: Kovácsné Bihari Ilona,
Szilvásiné Kovács Julianna (Babu),
Kovács Gyöngyvér és Vágó József (Noky)
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KOZMETIKA NYÍLT!

NÉPTÁNCOKTATÁS

Perkáta, Szabadság tér 14/b alatt,
a községháza mellett.

indul minden korosztály számára
Perkátán,
a Vasas Néptáncegyüttes
oktatóival.

Somogyi Csilla kozmetikus
Telefon: 06 (30) 308 4364
Szeretettel várom kedves Vendégeimet:
* teljes körû arcápolással
* tartós szempilla- és szemöldökfestéssel
* ultrahangos, hatóanyagos kezelésekkel
* mélytápláló, frissítõ arc- és dekoltázsmasszázzsal
* nappali és alkalmi sminkekkel

Jelentkezni
Kovács Melindánál
(06-30-743-0885),
illetve kovacsmelin@
gmail.com, vagy
Kovács Ritánál
(06-70-702-3304)
lehet április 18-ig.

* exkluzív kezelésekkel
* szõrtelenítéssel
* illetve különleges igényeikkel,
melyek szépségüket szolgálják!

FELHÍVÁS
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja
ügyfeleit, hogy a 2008-as évben is ügyfélfogadói óráit a polgármesteri hivatalban hétfõn 16.00 órától 17.00 óráig
tartja. Szerzõdéseket a hét minden
napján köt – szombaton és vasárnap is
– Perkátán a megrendelõ lakásán, elõzetes egyeztetés alapján; 30/639-2893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri ügyfeleit,
hogy a szerzõdéskötéshez szükséges
tulajdoni lapokat, széljegyes tulajdoni
lapokat, térképeket nála rendeljék
meg, a fenti telefonon. Szombati és vasárnapi szerzõdéskészítés esetén ezen
igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be.

Dr. Nagy István
ügyvéd
06 (30) 639-2893

TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSOK
ELÕFINANSZÍROZÁSA 2008-BAN IS

A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE Takarékszövetkezetnél

Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltségeinken: Sárbogárd, Alap,
Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas,
Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.

„Helyben a helyiekkel a helyiekért”
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Füzesi István, a Színes RTV-újság olvasószerkesztõje, a MÚOSZ tagja

Mi jár az olvasónak?
Számos helybeli ismerõs kérdezte a véleményemet a Perkátai Hírek 2008. 1., januári számáról, tudván, hogy egyrészt a
sajtóban dolgozom, másrészt jó ideig magam is küldtem a lap számára különféle
témákról szóló írásokat.
Nos, nem volt könnyû higgadtan válaszolni, miután az említett, külsejében a
jól ismert újság képét mutató nyolc oldal
oly mértékben alulmúlta eddigi önmagát,
hogy egyszerûen nem fogtam fel, mi történhetett. Úgynevezett uborkaszezon, a
közélet pangása, eseménytelensége persze létezik, amikor nem könnyû feladat
az újságkészítés, de vajon a perkátai közélet ebben az állapotban van? Ebben a
jobb sorsra érdemes községben, a több
mint négyezer lakos mindennapjaiban
semmi nem történik, az októberben újjáalakult önkormányzat üléseirõl, terveirõl, eredményeirõl nincs mit mondania
az önkormányzat lapjának? Nem akarom
elhinni, hogy miközben a Fejér Megyei
Hetilap egy teljes oldalt szentelt Perkáta
gondjainak-örömeinek, ilyen kitételekkel örvendeztetve meg a nem csak itt lakó
olvasókat: „a perkátaiak élénk társadalmi, sport-, kulturális és hitéletet élnek“,
továbbá „Önkormányzatunkat a politikai
viharok lecsendesedése, munkánkat a

lendület jellemzi“ (a mondat a polgármesterrel készült interjúból való), a helyi
újság mindebbõl semmit nem érzékel,
pontosabban érzékeltet olvasóival. Ehelyett a nyolc oldalból kettõt (!) az influenza roppant izgalmas témájával, egyet a
hitélet rég lejárt szavatosságú, tavalyi
mozzanataival, egyet hirdetésekkel (ez
szükséges, nem is kárhoztatom), egyet
pedig A fánk címû szakácsmûvészeti reprezentációval töltött meg. Bár közérdekûnek szánt ismeretekrõl ad számot a 2.
oldalon olvasható Leader, a sikeres vidék
címû összeállítás, ismerõseim szerint
emészthetetlen, nem az õ nyelvükön szól.
A címoldal anyaga szép, bár bonyolultan
megfogalmazott tisztelgés egy több mint
másfél éve elhunyt, nem perkátai illetõségû orvos-költõnõ elõtt; jó volna hinni,
hogy a lap olvasóit magával ragadja egy
ilyen elsõ oldal… Kimondottan a település elmúlt hónapjaival foglalkozó írásból
három akadt: a 7. oldalon hírt kaptunk a
december 7-i sikeres retro diszkóról,
felhívást tett közzé a Perkátai Kínai
Egyesület szakkör indulásáról (február
végére kiderül, milyen eredménnyel),
végül Csináld velünk… címmel tornázni
hívja az iskola tornatermébe a helyi
lányokat-asszonyokat egy gyógytestneve-

lõ (ez remek kezdeményezésnek tûnik,
hátha élnek vele jó néhányan).
Befejezésül néhány kérdést muszáj megfogalmazni. Az egyik benne van írásom
címében, s a válasz nem lehet azonos azzal, amit az idei elsõ lapban találtak a
perkátiak. Vajon miért döntött úgy az önkormányzat, hogy nem köti az emberek
orrára, miben testesült meg munkájuk
lendülete az újjáalakulásuk óta, s inkább
olyan sajtótermékben ad hírt (pontosabban: nyilatkozatot) errõl, amelynek legtöbb olvasója keveset, vagy éppen semmit nem tud az itteni valóságról? Tudom,
itt is bedobták minden postaládába a Fejér Megyei Hetilapot, benne a már említett Perkáta-oldallal, de ugye vitathatatlan, hogy ez a közlés nem egyenértékû a
saját újságtól elvárt tartalommal?
Végezetül, mivel emlékszem egy régebbi
lapszámból a szerkesztõk lelkesült megállapítására, miszerint egyre többen keresik õket írásaikkal, csöndesen kérdezem: hová lettek a reménybeli szerzõk, a
helybeli fiatal értelmiségiek, miért nem
ostromolják témákkal, illetve kész cikkekkel a lap készítésének nem éppen
könnyû feladatával birkózó önkormányzati munkatársakat? Tõlük (is) várják a
község lakói, hogy havonta legyen érdemi, nekik szóló, értük megjelenõ újság a
Perkátai Hírek.
Füzesi István

Épül-szépül a harangláb Miniszteri
oklevél

Pár sorban e hónapban is beszámolunk
arról, hogy áll a harangláb rekonstrukciós munkája, amely Újfalusi Pál képviselõ-vállalkozó kezdeményezésére indult el
az év elején. A múlt havi beszámolónkhoz képest a tetõ bádogosmunkája

Újabb esemény és újabb név öregbíti
Perkáta nevét márciustól. Miniszteri
elismerõ oklevélben részesült a perkátai

már-már késznek mondható, megtalálták a megfelelõ ikonfestõt, készek az ablakok, felajánlás érkezett a külsõ színezésre, szintén felajánlás érkezett egy
márványtábla formájában, így csak a vésést kell majd megoldani. Szerzõdés született a harang elkészítésérõl. Ezt hazánk
egyetlen aranykoszorús harangöntõ mestere, az õrbottyáni Gombos Miklós végzi.
A harang 22 kilót fog nyomni és 34 cm átmérõjû lesz. A pénzbeli adományok szépen gyûlnek az üzletekben kihelyezett urnákba, de továbbra is várják a felajánlásokat a perkátaiaktól.
-eszem-

BIRCSÁR ILDIKÓ,
a 12. Speciális Olimpia
Nyári Világjátékokon
elért kiváló
sportteljesítményéért.
A sportolók, így Ildikó ünnepélyes köszöntésre is, március 13-án került sor
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium márványaulájában,
Budapesten. Az elismerõ oklevelet
Bajnai Gordon, a tárca minisztere
nyújtotta át Bircsár Ildikónak, aki készül következõ versenyeire.
A görkori versenyek idõpontjai és
helyszínei: április 17., Dunaújváros,
április 24. Jászberény, valamint május 30. Szeged.
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Egyház—Hitélet

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Húsvét az egyházi év középpontja, a legfontosabb keresztény
ünnep. Krisztus feltámadása oly nagy ünnep, hogy nemcsak
egyszer tartjuk meg az év folyamán, hanem minden vasárnap
erre emlékezünk. Húsvétkor egy ember feltámadt, ami szokatlan, hihetetlen, érthetetlen. Sokak nem is hiszik, mert senki
nem látta az eseményt. Vannak tárgyi tanújelek (pl. a halotti lepel), sokak találkoztak is Vele feltámadása után, és be is számoltak errõl. A feltámadt Jézus teste megdicsõült test, amely
már annak az új, megdicsõült anyagvilágnak a tulajdonságaival
rendelkezik, amely az idõk végén az új teremtésben valósul
meg.
Jézus élete nemcsak a sajátja volt, hanem az Istené is, ezért azt
nem is vehették el tõle végérvényesen. Irántunk való szeretetbõl hagyta magát megölni, és éppen ezáltal szüntette meg a halál véglegességét , mivel benne már ott volt az Élet véglegessége. Jézus azonos az elpusztíthatatlan Élettel, oly módon, hogy
az még a halálon keresztül is újra kisarjadt. Ezért húsvéti feltámadása olyan volt, mint egy fényrobbanás, mint egy szeretet és
életrobbanás. A létnek és az életnek egészen új dimenzióját vezette be, megkezdõdött az anyagi világ átalakulása, ezért Krisztus feltámadása az új világ hajnala. Az új, jövõbeli élet távlata
egy új világ felé nyitja az embert, amely Krisztus feltámadása
óta egyre jobban behatol világunkba, átalakítja és magához
vonzza azt.
A keresztény hit nem csupán parancsolatok és szabályok
összessége, nem csupán egy szép hagyomány ápolása, hanem
maga az ÉLET! A feltámadás hite nem kegyes legendák és kitalált mesék továbbélése, amely reményt ad az embernek, de sem-

mi köze a való világhoz. Éppen ellenkezõleg: a hit tesz képessé
bennünket arra, hogy felülmúljuk önmagunkat, hogy mi is részesei legyünk az új, krisztusi világnak! Õ ugyanis azért jött el
hozzánk, hogy kiszabadítson minket önzésünk rabságából és elvezessen Isten fiainak szabadságára. Az általa hozott megváltás
azt jelenti, hogy visszakapjuk eredeti ártatlanságunkat és felismerjük hivatásunkat. Akik befogadták õt, azoknak hatalmat
adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Ez az igazi nagy változás.
Ezt szolgálja az üdvösség egész története. Karácsonykor azért
lett emberré az Isten, hogy a húsvéti feltámadáskor nyilvánvaló
legyen Isten gyermekeinek megistenülése.

Programajánlónk:
Április 19.: Székesfehérvár, Szent István Mûvelõdési Ház, biblikus konferencia.
Május 1.: áldozócsütörtök, 17-19 óra között szentségimádás
templomunkban.
Május 3.: Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár, „Biblia
Éve” kiállítás megnyitása.
Május 4.: Anyák napja templomunkban.
Május 11.: pünkösdvasárnap és elsõáldozási ünnepség.
Május 12-én, pünkösdhétfõn egyházmegyei nap lesz Balinkán,
mely évek óta kiváló, egész napos programsorozattal várja a híveket. A közös utazáshoz a busz megteltéig várjuk a jelentkezéseket a plébános atyánál és a hitoktatóknál.
Pavlicsek Zsolt

Karitász

Valakin segíteni, másokért dolgozni,
és adni, adni, adni…
A tárgyi adományokon kívül egy kedves
mosolyt, néhány jó szót, odafigyelést, vigaszt, bátorítást, ha éppen erre van
szükség.
Ezt teszik a perkátai karitász szervezet
tagjai is. 2000. november 19-én jött létre
falunkban ez a segítõ szervezet. 2005. augusztus 15-tõl Toldi Hajnal a vezetõje.
Helyettese Dózsa Istvánné, pénztáros:
Jákliné Rajcsányi Rozália.
Feladataink:
– Felkutatni a bajban lévõ, segítségre szoruló családokat, idõseket, betegeket.
– Gyorsan és célratörõen segítséget nyújtanak azoknak, akik ezt kérik.
– Isten szeretetének továbbadása mindenki számára érthetõ formában is fontos feladatuk.
– Küldetésük kettõs: „Befelé” – Egyházközösségünk minden rendezvényének
háttérmunkáját megszervezik: ökumenikus imanapot, hittanos farsangot, játszó-

házat, elsõáldozást, gyermeknapot, nyári
tábort, karitásznapot, búcsút, karácsonyi
csomagosztást.
„Kifelé” – társadalmunk tátongó szakadékait próbálják áthidalni keresztényi
szeretettel.
– Adományokat fogadnak és adnak tovább
– 2007-ben az egyházmegyei karitászon
keresztül kapott gabonaalapú tartós élelmiszereket osztottak 50 rászoruló családnak három alkalommal.
– Öt család bútort kapott. Egy család háztartási gépeket. Ruhát, cipõt folyamatosan osztanak.
– 2008-ban is 50 család támogatását tervezik.
32 pár gyermekcsizmát osztottak, márciusban a „Nem csak kenyérrel él az ember” nevet viselõ adományból, amelyben
Biblia is volt.

Adományokat kapnak és gyûjtenek maguk is: ruhákat, régi szemüvegeket, parafa dugót, kupakokat, képeslapokat. Ezeket újrahasznosításra továbbküldik.
Az adományok szállítása, kézbesítése
rendkívüli szervezõmunkát igényel.
Mindezért semmiféle anyagi támogatást
nem kapnak.
2008 januárjában Kalkuttai Teréz Anya
nevét vette fel szervezetük.
Munkájukhoz erõt és hitet ad névadójuk
gondolata, amely valamennyiünk számára megszívlelendõ:
„Nyisd fel szemünket Uram,
hogy megláthassunk Téged
fivéreinkben és nõvéreinkben.
Nyisd meg fülünket, Uram,
hogy meghalljuk annak kiáltását,
aki éhezik, fázik, fél,
s akit leigáztak.”
Toldi Hajnal tájékoztatója
alapján lejegyezte: Kiss Ferencné
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Káros
földsugárzások II.

Perkáta ünnepelt

A káros földsugárzás leginkább az
elektroszmoghoz hasonlít. Ilyet bocsát
ki minden elektromos, áram alatt lévõ
készülék, de maguk a vezetékek is. A
legerõsebb egészségre káros hatást akkor válthatja az elektromosság elektromágneses sugárzása, ha például valakinek a háza nagyfeszültségû távvezeték
alá épül. Az ilyen ingatlanban élõk nincsenek biztonságban. A földsugárzások
hatását hasonlóképpen kell elképzelni,
csak éppen egy gyengébb elektromágneses sugárzásról van szó (bár lehet,
hogy minden este belefekszünk). A
földsugárzásban való alvásnak (benne
van az ágy egy vízérben, vagy Hartmann
csomóban) legtöbbször nincs kezdeti
jele, tünete, csak késõbb alakul ki hirtelen valami komoly egészségügyi probléma. Néhány ember azonban nyugtalanul alszik, vagy fejfájásra panaszkodik,
ha a szoba más pontján próbál aludni,
vagy másik szobában a tünetek
megszûnnek. Ezekre érdemes akkor is
odafigyelni, ha nem hiszünk az
ilyesmiben.

2008. március 15-én emlékeztünk az 1848-as szabadságharcra, annak 160. évfordulóját ünnepeltük.

Ha nyugodtan akar aludni, hívjon, bemérjük lakását, ágyát, hálószobáját.

Újra megszólalt a téti fúvósok zenekara: Az óvónõk énekkara igényes mûsorral
ajándékozta meg a jelenlévõket.

A teljes bemérés díja: 3.000 Ft, amely
egy ingyenes szaktanácsadást is tartalmaz.

Fáklyagyújtás után a Kossuth szoborhoz vonult a lelkes sokaság. Nagyon szép látványt nyújtott. A szobornál elhelyezte az emlékezés koszorúit a hálás utókor. Emlékeztek az Önkormányzat, a civil szervezetek, a pártok, és az egyházak nevében.

Telefon: 06 (30)903 8467,
8-18 óráig.

Ebben az évben az egész falu részese lehetett az ünneplésnek. Aki nem tudott eljönni a megemlékezés színhelyére, a kastélyparkba, azok is láthatták és hallhatták a falu
utcáit járó lovas huszárokat, és az õket kísérõ téti fúvószenészeket.
Igazi ünnepi hangulat volt, egyúttal hívogató is az ünnepi megemlékezésre.
Az önkormányzati rendezvény szervezését és kivitelezését a Polgári Összefogás
Perkátáért Egyesület és a 42. Állomás lelkes csapata végezte.
Péteken a kastély mellett állították fel dolgos kezek a színpadot, és szépítettek, díszítettek, hogy méltóképpen emlékezzünk.
Délután 3 órától lovas huszárok járták a falu utcáit, õket a téti fúvós zenészek kísérték ünnepi hangulatot teremtve.
A megemlékezés 17 órakor kezdõdött a kastélyparkban. Addig már nagyon sokan
jöttek el, hogy közösen ünnepeljenek.
Somogyi Balázs polgármester úr mondott ünnepi köszöntõt. Majd az általános iskola énekkarát hallgattuk.
Ezután Dukai Péter elõadásában a Nemzeti dal hangzott el.
Gyönyörködtünk a Vasas Néptánc együttes vérpezsdítõ táncaiban. Megindítóan
szép volt a Toldi Hajnalka tolmácsolásában a két Wass Albert vers. Ifj. Dr. Bertényi
Iván történész beszédében rövid, mégis átfogó történelmi áttekintést kaptunk az
1848-as szabadságharcról. Érdekessége, hogy a perkátai vonatkozása is volt: a községünkben lezajlott eseményekrõl is említést tett.

Perkáta méltóan ünnepelt. Köszönjük a megemlékezõknek.
Szanyi Imréné

Tájékoztató a lakosság által a perkátai hulladékudvarba
beszállítható hulladékanyagok átvételérõl és azok áráról
A hulladékudvar nyitva tartása:
hétfõ-szerda-szombat, 8-12 óráig
A lakosság által behozott anyagokért a következõ összegeket
fizeti a hulladékudvar kezelõje:
Vegyes papír (száraz)

2 Ft/kg

Kartonpapír

1 Ft/kg

Üveg (italpalackok is)

1 Ft/kg

PET palack (pl.: üdítõs)
PET palack zsugorítva

0,5 Ft/db
4 Ft/db

A következõ termékek kaphatók még a hulladékudvarban.
120 literes szeméttároló (KUKA)

7800 Ft/db

Komposztláda

9540 Ft/db

Komposzt tea

495 Ft/db

Vertikálos hulladékzsák
(a szemétszállítás díja az árban)

220 Ft/db

A felsoroltakon kívül a hulladékudvar kezelõjénél megrendelhetõ közületek, cégek rendszeres szemétszállítása, valamint konténer rendelése építési sitt szállítására, illetve nagytakarításhoz.

Telefon: 06 20 4 38 38 59

Figyelem!
Amennyiben a PET palackokat zsugorítva szállítják be az udvarba, akkor lényegesen nagyobb árat kapnak érte!

Tisztelt felnõttek, diákok!
Hozzanak minél több hulladékot az udvarba!

A zsugorításhoz a helyszínen zsugorító-készüléket is vásárolhatnak!

Pénzt kapnak érte, a falunk pedig tisztább lesz.

Zsugorítókészülék:

4800 Ft/db

Vertikál Zrt.
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CORNER
Virág–ajándék
Ujfalusi Pál

Szeretettel várjuk régi és új vevõinket!
Kínálatunk:

* menyasszonyi és
alkalmi csokrok
* vágott és cserepes
virágok
* koszorúk, sírcsokrok
Vállalunk autó- és teremdíszítést.
Ingyenes házhoz szállítás!
Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (üzletház)

Telefon: 06 (25) 478 290, mobil: 06 (30) 2046 433

Mindenkinek jót tesz!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani
a BANYA-TANYA
új MASSZÁZS szolgáltatását.
ÁCS, BÁDOGOS, TETÕFEDÕ,
SZIGETELÉSI MUNKÁK
VÉGZÉSÉT VÁLLALJUK!
Referenciamunkák:
* a Hotel Astoria mûemlék jellegû tetõfelújítása; * a Veszprémi
Egyetemi Könyvtár ács-, bádogos munkái; * Heves város Mozgáskorlátozottak és Fogyatékosok Intézményének ács-, bádogos, tetõfedõ és szigetelési munkái; * a Fõvárosi Levéltár ács-,
bádogos és szigetelési munkái; * a Gödöllõi Szent István Agrártudományi Egyetemnek a dél-nyugati tetõszakaszának felújítása; *
a Budapesti Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ felújítása; * a Budapesti Barcika téri templom tetõfelújítása; * családi házak tetõcseréje; * a Gödöllõi Szent István Agrártudományi
Egyetem Babatvölgyi Lovasiskolájának felújítása.
Elérhetõségeinken várjuk
megrendeléseiket!

Ujfalusi Pál
Cím: 2431 Perkáta,
Damjanich u. 52.
Telefon: 06 (30) 2046 433,
fax: 06 (25) 450 088

Napjainkban a stressz és a mozgásszegény
életmód egyre több betegséget és
panaszokat okoz.
ÉLJEN AZ ÉRINTÉS VARÁZSLATOS,
GYÓGYÍTÓ EREJÉVEL!

BEJELENTKEZÉS:
30/451 5820
SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN KEDVES VENDÉGET!
(Munka közben a telefont nem áll
módomban felvenni! Mindenkit visszahívok!
Megértésüket elõre is köszönöm!)

PERKÁTAI HÍREK — Felelõs kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Kiss
Ferencné Telefon: 06 (20) 802 6456. E-mail: perkataihirek@index.hu Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu

