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Szent István ünnepén
Megköszönöm a Perkátai Hírek szerkesztõségének, hogy polgármesteri megbízatásom során elsõ alkalommal köszönthetem Perkáta polgárait állami ünnepünk, augusztus 20-a, Szent István és a több mint
1000 éves Magyar Állam ünnepén. A Perkátai Hírek elõzõ számában
Szent Istvánról, elsõ királyunkról is olvashattak egy cikket, elsõsorban
a szentté avatása kapcsán, akit 925
éve avattak szentté.
Szent István több okból is példaképünkké válhat, de csak akkor, ha az
õ tetteit – természetesen saját korának viszonyaiban értelmezve – a saját korunkban is értelmezni, alkalmazni tudjuk. A történelemnek mint
tudománynak a gyakorlati feladata
az lenne, hogy a történelmünk eseményeibõl tudjunk a saját korunkra
is fontos igazságokat levonni, akár
tanulva a hibákból, akár a sikereket
újrateremteni. Szent István a magyar történelem – nemcsak elsõsége miatt – egyik legismertebb és
legelismertebb királya. Ennek oka
pedig nemcsak abban keresendõ,
hogy megalkotta a nyugat-európai
típusú magyar jogrendet, kiépítette
a közigazgatást és az egyházszervezetet, hanem hogy mindezt egy nehéz történelmi helyzetben, egy történelmi fordulóponton tette.
A történelmi jelentõségét abban látom, hogy a régi hatalmi viszonyok közül újdonságával emelkedett ki.
Meg kellett küzdenie a régi erõkkel, a régi hatalom szereplõivel, hogy
meg tudja valósítani mindazt, amivel szerette volna Magyarországot
naggyá tenni. Nagyon nehéz helyzete volt Szent Istvánnak, aki újként
bekerült a régi viszonyok közé, hiszen az elsõ feladata ebben a helyzetben, megszilárdítani saját pozícióját, de egyidõben már kormányoznia
is kellett az országot. Óriási lelki vívódások mehettek végig benne,
hogy megéri-e a hatalmi harcokban részt vennie? Megéri-e a sok küzdelem a sajátjai ellen? De kitartott, mert tudta, hogy a küzdelem a jövõ
lehetõségeiért szól, és nem a hatalomért. A XXI. század eleji Magyarországon is élõ egy mû Szent Istvánról, az István, a király rockopera. Sõt,
a média által is legfelkapottabb mûvek egyike, pedig sok konkurenciája van. Mégis egy ezer éve élt magyar történelmi személy sorsa szere-

pel a mûsoron. Elsõsorban azért, mert egy nagy történelmi személyrõl
szól, aki döntései által vált naggyá. Az István, a király nem arról szól,
hogy Istvánnak volt egyedül igaza, és ezért kellett gyõznie, egyáltalán
nem, hiszen az õ álláspontja egy volt az igazságok közül. Õ új emberként nem a hatalom megszerzéséért harcolt, de nem is régi emberként
a hatalom megtartásáért, hanem
azért kellett mégis neki gyõzedelmeskednie, mert õ Magyarország jövõbeni esélyeiért dolgozott. Az István, a királyban is
érezhetjük, hogy végig vívódik
azon, hogy a hatalomért harcoljon, helyes-e ez. Átadná a hatalmat Koppánynak, ha õ a jövõért
dolgozna. Végig kérdezi Istent,
hogy miért pont õt választotta ki
a feladatra. Azt is nagyon nehéz
feldolgoznia, hogy egyszerre
kell küzdenie ellenfeleivel, és
már kormányoznia az országot,
ehhez pedig óriási türelemre volt
szükség az ország népétõl. Csak
nagyon nehezen kapja meg a válaszokat, de nem is akkor, amikor legyõzi Koppányt, nem is akkor, amikor megszervezi az egyházat, a máig élõ megyerendszert, vagy amikor megszervezi
az egyházrendszert. Nem is életében kapja meg a választ, hanem akkor, amikor látja sokkal halála után, hogy Magyarország máig
fennmaradt, pedig nagyon sok történelmi sorscsapáson ment keresztül. Nagyon sokszor akarták, akarják elpusztítani, de máig él Magyarország, máig élnek magyarok Európa szívében. Ezzel kapja meg majd
ezer év óta Szent István a választ, hogy érdemes volt küzdenie, vállalnia a harcot, még akár sajátjai ellen is. Magyarországot pedig megvédte Szent István szellemi öröksége, az elõzõekben felsorolt kormányzati
alkotásai és nem utolsó sorban Szent István Szent Koronája, ami ezer
éve egyben tartja ezt az országot, és megvédi a magyarságot.
Áldott ünnepet kívánok minden perkátai embernek és Perkátának is
Szent István és Magyarország ünnepén!
Somogyi Balázs
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Harangtorony szentelése — 2008. július 20.
Ünnepi megemlékezés Gyõry Teréz grófnõre (1843-1936)
A harangtorony
története
Köszöntöm a jelen lévõket, akiket az évek
óta néma harang ma újra ünnepre hívott
ide a Selymespusztai harangláb felújításának és megáldásának tiszteletére.
Itt a régi szent Teréz majorban, vagy
ahogy más néven említik Selymespusztán
- amely elnevezés a külsõ állattenyésztésbõl alakult ki, itt ugyanis az uradalom idejében értékesebb, selymesebb gyapjút
adó juhokat tartottak - a jelenlegi József
Attila utcának közepe táján, egykor hársfák övezte térségen ezt a torony alakú emléket Gyõry Teréz grófnõ emeltette azon
alkalomból, hogy a szabolcsi úton, a megvadult lovak által elragadott kocsiból
1888 július 15-én szerencsésen megmenekült. A tornyon négy freskó kép van karmelita mintákkal: keleten a Kármelhegyi
Boldogasszony, északon a Jó Pásztor,
nyugaton az Annuntiátió (azaz a Mennybemenetel) és délen Szent Teréz képe
van. 1889-ben lett felszentelve.
A felírás rajta ez a szentírási mondat: „Aki
engem megtalál, életet talál, és üdvösséget
merít az Úrból.” Péld. VIII, 34.
Azonkívül P. Rosty Kálmán S.J., jezsuita
szerzetes versben írott emlékezése a történtekre:
„Ragad a szilaj ló, tört zúzott szekéren,
Azt hívém remegve már, hogy végemet érem
De a Szûz Anyához esd remélve ajkam.
Egyet int s csodásan könyörüle rajtam.
Oh kiben földön biztos útra leltem,
Szûz! vezesd fiadhoz föl egekbe lelkem!
Szenvedõ lelkeknek segítõje
Veszélyben lévõk oltalmazója.
Kármelhegyi Boldogságos Szûz Mária
Könyörögj érettünk!”
Évenként egyszer Kármelhegyi Boldogasszony utáni vasárnap szokott szentmise
lenni a torony melletti térségen. (A mai
nap ennek az elfeledett szokásnak felelevenítése.)
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe július 16-án van, így nem véletlen, hogy a
grófnõ a szerencsés balesethez közeli dátum miatt a Szûz Anyának ezt az ünnepét
választotta és az õ tiszteletére ajánlotta fel
az emlékhelyet.
Az idõ vasfoga bizony sokat ártott ennek a
kis épületnek, de közösségi pénz nem jutott a felújítására. Ma már azonban magánkezdeményezés segítségével, közadakozás folytán megmenekült a végsõ pusztulástól és újra régi pompájában állhat
elõttünk.
Ma már nem elsõsorban a grófnõ szerencsés kimenetelû balesetére emlékeztet
minket. Lehetõséget ad arra, hogy ezen
alkalomból megemlékezzünk Perkáta
község jótevõjérõl, Gróf Gyõry Terézrõl

és az egész Gyõry családról. Megemlékezve róluk talán eleget tehetünk annak a
kötelességünknek, amelyet a múlt emlékezete ró ránk, hogy minél hitelesebben
megismerjük múltunkat és velünk együtt
az utókor is, tanulhasson ezekbõl az emlékekbõl, értékekbõl. Hiszen évekig senki
nem említhette – majd már nem volt, aki
megemlítse és emlékezzen – a jótékonyságáról, emberszeretetérõl, és hitérõl híres perkátai Nagyasszony nevére, tetteire.
Kéri Ferenc plébános szavaival: „A történelmet hívom segítségül, hogy a mai ünnepségnek okát, magyarázatát adjam. A múltba száll vissza emlékezetem, hogy a Gyõry
nemzetség, Gróf Gyõry család jótetteirõl beszélhessek.” – Ezek a szavak a grófnõ 70.
születésnapi ünnepi köszöntésén hangzottak el, amikor is Perkáta népe a plébános vezetésével igyekezett kifejezni háláját a Gyõry család utolsó, akkor még élõ
tagjának.
Gyõry Teréz grófnõ Magyarország régi
nemességéhez tartozó, hazafias lelkületû
és nagy mûveltségû fõúri nõ, akinek konzervatív szellemisége és hazafias, valamint a katolikus hitéletet támogató lelkülete a családi múltjából és neveltetésébõl
ered.
Ismerjük hát meg röviden a Gyõry család
életét és perkátai mûködésüket.
Amikor a jezsuita rendet pápai rendelettel felosztották és a birtokokat az állam lefoglalta Mária Terézia királynõ 1775. december 30-án Radványi Gyõry Ferencnek
adományozta Perkátát és Tápé pusztát.
A Gyõry családdal forrásokban elõször a
XVI. században találkozhatunk. A nemességet Gyõry Benedek szerzi meg.
A XVII. és XVIII. században egyenes leszármazásban 5 Gyõry Ferenc következik
egymás után. Kik közül a negyedik kapta
Mária Terézia királynõtõl Perkátát. Az õ
nevéhez fûzõdik a Radványi Gyõryek felemelése.
Bár Gyõry Ferenc, Perkátával egy volt
egyházi birtokhoz jutott hozzá, meggyõzõdését és tevékenységét a katolikus egyház hívõ szolgálata is jellemezte. Érdemeiért, közszolgálati feladataiért II. József
1785. január 20-án õt és összes utódait
grófi rangra emelte. A perkátai uradalom
sorsa fennállásáig e családdal és leányági
örököseivel fonódik össze.
Az utolsó férfi utód a családban, Gyõry
László gróf, akinek nem volt fia, csak 3 leánya: Mária Antónia, Felicitas, és Teréz,
aki nem ment férjhez, hanem mint a gróf
Gyõry név utolsó viselõje vette át és kezelte a perkátai birtokot.
„E termékeny határ minden porcikája ismerte, erdõ, mezõ, rét minden fûszála suttogta, a régi Perkáta minden háza, lakója
áldotta a Gróf Gyõry családot, e táj, e föld, e
nép szeretetéért, felkarolásáért. Más uradal-

mak csak hírbõl ismerték földesuraikat, e
határ, e föld nem elhagyatott, nem árva,
mert uraságaik mindig jól érezték magukat
itt, az esztendõk legnagyobb részét népük
között töltötték, hogy ellesvén népük óhaját,
azt teljesítsék, felismervén baját azt enyhítsék, örömükben is osztozzanak. Köszönet a sok népmûvelõdési, népjóléti intézményért, mely a gróf Gyõry család áldozatkészségét hirdeti.” E szavakkal rótták le
hálájukat a perkátaiak a grófnõ 70. születésnapi köszöntõjén, melyen egyúttal az
egész Gyõry család nagyságát méltatták.
A nagylelkû grófi család, mely mindig szerette domíniumát s érette sokat áldozott,
valószínûleg addig még sohasem kapott a
község, a nép részérõl elismerést.
Bangha Béla SJ, jezsuita atya a „Mária
Kongregáció” lapban 1931-ben így írt a
grófnõ kiemelkedõ tevékenységérõl,
alakjáról. „A világ hálátlan, sokszor a legnagyobb érdemekrõl senki sem beszél, és
amíg kétes értékû emberek lármája tölti el
közélet piacát, addig a társadalom legjobbjait sokszor alig ismerjük. Ki beszél ma, pl.
azokról a nagyokról, akik a 70-es és 80-as
évek vallási közömbösségének legsötétebb
éjszakájában a hitéleti szervezkedés magvait nálunk elültették?
Ezek a csendes és elfeledett nagyok közé
tartozik radványi Gyõry Teréz grófnõ, a
nagynevû és nagy múltú családnak utolsó
még élõ sarja.”
A korabeli írásos emlékek mind-mind az
õ nagyságát, kiemelkedõ tetteit, jótéteményeit hangoztatják, melyek által elnyerte még életében kortársai elismerését – számunkra, az utókorra pedig példaértékû és emlékezésre méltó alakját mutatják be.
Gróf Gyõry Teréz vallásos lelke buzgóságát, jótékonyságát messze földön sokan
ismerték. A korai órákban, naponta hallgatott szentmisét, hetente többször járult
a szent áldozáshoz, ünnep és vasárnaponként mindig jelen volt a prédikáción, énekes szent misén s litánián. Azon felül,
hogy jómaga vezette 6000 holdnyi gazdaságát, hol a legkisebb dolog sem kerülte ki
figyelmét, nagyon képzett, a teológiában
is nagyon jártas lélek volt, kiben minden
katolikus ügy s érdek lelkes pártfogóra talált. A szegények, betegek, segélyre szorultak, különféle intézmények, úgy, mint
iskola, zárda, katolikus kör, takarékmagtár sokszor érezték áldozatos lelke melegét, szeretetét. Bõven támogatta az iskolát és a zárdát, melyben kórházat is rendezett be a falu szegény betegei részére. Szegényházat létesített. Mint a falu földes- és
kegyura – atyja kívánságának megfelelõen – 1916-ban megépítette a három hajós
templomot és nem sajnált semmi költséget és áldozatot annak belsõ és külsõ
díszítésétõl.

2008. augusztus PERKÁTAI HÍREK
A grófnõ szép vagyonát elpazarolhatta
volna, mint mások tették, megduplázhatta volna, de nem ezt tette, hanem minden
jövedelmét a katolikus egyház szolgálatába állította – jótékonyságra fordította.
Bõkezûségét, nagylelkû és sokoldalú tevékenységét mutatja az is, hogy 90. születésnapi köszöntésén 90 fehérbe öltözött
iskolás leány számlálta el a grófnõ erényeit – és mindegyikük tudott szépet s jót
mondani jótéteményeirõl.
Budapesten is jól ismerték sokoldalú tevékenységét és áldozatkészségét. Különösen a jótékonyság terén szerzett érdemeket. Évtizedeken át a katolikus szellemû közéleti mozgalom meghatározója
volt. A lazaristák, karmeliták, domonkosok, angolkisasszonyok, a Sacre Ceur, Jó
pásztor rend, Szent Ferenc fehér apácái, a
Szent Erzsébet egylet, lelenc gyermekek
tudtak volna sokat beszélni, hogy mi mindent köszönhettek az õ nagylelkûségének.
Gróf Gyõry Teréz telepítette be a magyar
fõvárosba a Jézustársasági atyákat.
A budapesti Jézus Szíve templom nagyrészt az õ áldozatosságából és fáradozásából épült. A Jézus Szíve szövetség budapesti lelkigyakorlatának hatására merült
fel a gondolat, hogy jó lenne, ha a jezsuitáknak Budapesten valami, akármilyen
szerény kis kápolnájuk lenne. Az építkezéshez a pénz is hiányzott. Szerencsére
Gyõry Teréz grófnõ, amint maga is kitûnõ
gazda volt (már korán maga vezette a
perkátai gazdaságot), úgy a szervezéshez,
mint a kéregetéshez kitûnõen értett, jó
gyakorlatot szerzett ebben a szegényeket
gondozó Szent Erzsébet Egyesületben.
Az elsõ adományt maga tette bele egy külön erre a célra kiszemelt erszénybe,
amelyben legalul egy Jézus Szíve képet
helyezett el és azzal megindult a gyûjtés.
Hogy a tervezett “kis kápolna” helyett
rendes templom épült, valóságos gondviselésszerû beavatkozásnak köszönhetõ.
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Már úgy volt, hogy aláírják a kápolna építésére vonatkozó szerzõdést az építésszel
és a grófnõ e célból 1888 júliusában kocsin el is indult Budapest felé, útközben
azonban a lovak megbokrosodtak, a kocsi
felborult és a grófnõ erõs zúzódásokat
szenvedett. (Életben maradásáért hálából állíttatta a haranglábat Perkátán, a
baleset helyszínén!) Mikor ruháján vércseppeket látott, azokat Jézus Szívének
ajánlotta fel. A szerzõdés aláírását így elhalasztották és mire a grófnõ felépült, a
kápolna terve már a templom tervének
adta át helyét. 1891-ben került sor a templom elõzetes megáldására. Elõtte való
nap Gyõry Teréz grófnõ és nõvére Hunyady grófné, zárt ajtók mögött saját kezûleg felmosták az egész templomot és
megtisztították a berendezéseket nagy
alázatossággal és áhítattal. Egyébként
Gyõry grófnõ lelkes ügybuzgalma, fáradhatatlan tevékenysége nélkül létre sem
jöhetett volna a pesti jezsuiták háza és
temploma. Pénzügyi nehézségek miatt
szüneteltetni kellett a templom építését,
az adománygyûjtés nehezebben ment.
Mit volt, mit tenni, a jó grófnõ kölcsönt
vett fel és azután hosszú éveken át, törlesztette az adósságot. Ám, a templom
felépült, jövõre ünnepli felszentelésének
100. évfordulóját.
Perkáta mindennapjait több mint öt évtizeden át meghatározó, az iskolák, a zárda
és a katolikus egyesületek fenntartását
teljesítõ és támogató Gyõry Teréz grófnõ
93 éves korában, 1936 október 28-án
hunyt el. Vele a régi nagyasszonyok utolsója, kinek élete a jótékonyság és áldozatkészség volt. A római katolikus templom
alatt lévõ sírboltban helyezték örök nyugalomra. A grófnõ utolsó sarja volt a fõúri
családnak; kastélya homlokzatán a Gyõry
grófok címerét megfordították, jelezvén,
hogy a grófi család kihalt (a címer megtalálható a templom szentélyében).
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Halálával lezárult az a másfélszáz esztendõ, amely a Gyõry család karitatív tevékenységével és Perkáta felemelkedésével
jellemezhetõ.
Halála után birtokrésze nõvére, Felicitas
unokájára, gróf Hunyadi Imrére szállt,
aki az 1945. évi földreformrendelet kisajátítási határozatáig birtokolta azt.
A Hunyady-családot, és a nõvéreket a
kommunizmus idején üldözték el, s ez vetett véget annak a kornak is, amelyben az
érték és az értékmegõrzés, a hit, a nemzettudat és a tudás voltak a legelsõk minden uradalomban és fõúri birtokokon.
A mai ünnepség jó alkalom arra, hogy
felelevenítsük az elfeledett másfél száz
esztendõt Perkáta életében meghatározó
gróf Gyõry családot, elsoroljuk jótékony
tetteiket, amit a falu népéért, a kulturális
és vallásos élet megalapozásáért és fejlõdéséért tettek. Példát vegyünk a jótékonyságból, adakozásból – amely nélkül
az emlékhely sem újulhatott volna meg,
hiszen önök közül sokan járultak hozzá
adományaikkal, illetve kétkezi munkával
a harangtorony felújításához. Ezen kívül
megtaníthat minket arra a tiszteletre,
amely õket egykor övezte, hogy ezzel a
tisztelettel és méltó emlékezéssel illessük
az általuk teremtett értékeket. Tegyük ezt
azzal az elsõ lépéssel, hogy ezzel az
ünnepséggel hagyományt teremtve, a
Szûz Anyának ezen a szép ünnepén a
jövõben is találkozzunk itt az emlékhelyen.
Készítette: Jákliné Rajcsányi Rozália
Forrásaim: 1. A perkátai Rk temlom és egyházközség egyesített leltára az 1970 évben; 2.
Historia Domus – A perkátai plébánia története; 3. Perkáta község története – Major Mátyás, Blandl György; 4. Perkáta Története,
1996; 5. Perkáta község múltidézõ kiadványa
– Julianus füzetek; 6. www.parbeszed.com –
Magyar Jezsuita Portál

Harangtornyot avattunk
Hát ez a nap is eljött, amit oly sokan vártak. Július 20-a, mint
történelmi emlék, a jóért való összefogás, és mint egyházi ünnep íródott be Perkáta krónikájába.
Elõzõ számainkban folyamatosan beszámoltunk róla, hogy
Újfalusi Pál képviselõ-vállalkozó kezdeményezésére és közbenjárására elindult a 120 éves selymespusztai harangláb renoválása, felújítása. 1888. július 15-én ezen az útszakaszon szenvedett hintójával balesetet Gyõry Teréz a kastély úrnõje, mikor
kocsijának lovai megbokrosodtak. A tragédia elkerülte a grófi
házat, és a település a szerencsés megmenekülés emlékére állíttatta a haranglábat. Az idõk folyamán az idõjárás és ártó kezek
miatt csaknem az enyészetévé vált az emlék. A harangot is ellopták alig tíz évvel ezelõtt. Pár hónap alatt azonban a község a
nagyoknak is példát mutatott, dolgozott felújított, pénzt gyûjtött, így jóval a jeles nap elõtt befejezõdtek munkálatok, melynek jórészét a helyiek végezték. A torony oldalsó kazettáiban
Somogyi László festményei láthatók. A harangot hazánk egyetlen aranykoszorús harangöntõ mestere, az õrbottyáni Gombos
Miklós készítette, 22 kiló és 34 cm átmérõjû.

A forró vasárnapi délutánon megkondult végre a harang.
Szilassy László ÁMK igazgató, mûsorvezetõ szavai után Somogyi Balázs polgármester mondott ünnepi beszédet és köszönetet mind azoknak, akik hozzájárultak, ahhoz hogy mindez megvalósulhatott. Ezek után a polgármester emléklapot nyújtott át
Újfalusi Pálnak. Az ezt követõ mûsorban fellépett a szabadegyházi citerazenekar, Ébl Helga, Horváth Dóra valamint a Dunaföldvári Annamatia Nõi Kar. A harangtorony történetérõl
Jákliné Rajcsányi Rozália beszélt az egybegyûlteknek. Az ünnepség végén került sor a szentelésre Bálizs Péter atya vezetésével.
Október 30-án újabb hasonló eseményre kerül sor Perkátán,
amikor is a felújított kápolna újraszentelésére várnak mindenkit. Addig is, aki a József Atilla utcában jár, álljon meg a haraglábnál és vessen egy pillantást rá, melynek tábláján az alábbi
idézet olvasható a példabeszédek könyvébõl: aki engem megtalál, életet talál, és üdvösséget merít az Úrból.
-eszem-
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Beszámoló az újraszentelésrõl
Július elsõ szombatján a szúrós napsütés
ellenére sok-sok autó és ünneplõbe öltözött ember vette az irányt az elsõ szõlõhegy felé. A szokatlan jelenség oka egy
meghívás volt. Mi, szõlõsgazdák és a falu
vezetõi ezúttal ünnepelni, jó borokat kóstolni és baráti beszélgetésre hívtuk a falu
lakóit.
A helyi gazdák kezdeményezésére, adományaiból és önzetlen munkájával keresztet állítottunk a hajdani csõszkunyhó
helyére, és újraszenteltük a valaha itt állt
harangot is.
Néhány évvel ezelõtt vetõdött fel bennem az ötlet, meg kellene keresni a régi
harangot, s újra felállítani a helyére, hiszen az a néhány négyzetméternyi földdarab még mindig önkormányzati tulajdonban van. Hosszú idõn keresztül sikertelenül kutattam. Híre ment a dolognak,
Romanóczki Ferenc az elsõk között reagált. Bár a harangról nem tudott semmit,
de annak idején megmentett az enyészettõl egy korpuszt, amely jobb napokra
várt. Ezt felajánlotta.
Ha már van korpusz, készítsünk hozzá
keresztet, s állítsuk azt a csõszkunyhó helyére! – ez volt az elsõ gondolatom. Elõször csak ehhez kértem a gazdák anyagi
támogatását és társadalmi munkáját. Beszereztem a faanyagot, rendbe tettem a
korpuszt, s hogy a magas építmény stabilan álljon, Kiszl Csaba gyártott fém foglalatot. A talapzatot terméskõvel raktuk ki.
Testvérvárosunkból érkezett a gránit

tábla, amelyre az adományozók és az újraszentelés dátumát gravíroztattuk.
Idõ közben a harang is elõkerült. A Magyar-Kínai Barátság Termelõszövetkezet
vezetõje adta nekem csúnya pirosra mázolva. Évtizedeken keresztül a munkaidõ
kezdetét, végét és az ebédidõt kongatták
rajta. Hogy valóban az eredeti harangról
van szó, az csak a festék lemaratása után
derült ki. Rajta a felirat: MAI 1. 1875.
Nosza, ha megvan a harang, harangláb is
kell! A feladatok egyre szaporodtak. Próbáltunk a szõlõhegyre illõ egyszerû, de
esztétikus haranglábat készíttetni.
Némi tereprendezés után kerülhetett sor
az újraszentelésre. Somogyi Balázs polgármester úr rövid történeti áttekintése

A perkátai polgárõrség hírei
Köszönet illeti a polgárõr feladatokat
vállalókat, akik társadalmi munkában,
szabadidejük feláldozásával és gyakran
saját autójuk díjtalan használatával is
szolgálják a lakosságot, településünket.
Egyre nehezebb megbízható, áldozathozatalra kész tagokat találni erre a szolgálatra.
Egyesületünk tagfelvételt hirdet nagykorú, komoly, járõrfeladatokat vállaló érdeklõdõk számára, akik szívesen részt
vennének az aktív polgárõri feladatvállalásokban!
Jelentkezni lehet Jákli Pál elnöknél vagy
bármelyik aktív polgárõrnél.
A Perkátai Hírek legutóbbi számában
egyesületünk kritikát kapott Fülöpné
Tóth Andrea SZMK-vezetõtõl, melyre
az alábbiakat válaszoljuk:
1. A polgárõrség hívószáma közismert és
elérhetõ (30-621-0387). A szolgálatban
lévõ polgárõrök hívásra, szükség esetén
mindig a helyszínre mennek segíteni a

közrend és közbiztonság fenntartására, a
bûn- és balesetmegelõzés érdekében.
2. A perkátai polgárõrség az érintett idõszakban (iskolai diszkó) 2 gépkocsival
(egy civil és a polgárõr jármû), 5 fõvel látott el aktív szolgálatot Perkáta belterületén.
3. Ahogyan a körzeti megbízott rendõr
sem tudta a rendezvényen való „posztolást” ellátni, a polgárõrség sem tudja az
általános rendezés feladatát átvállalni,
mert ez az eseményt megrendezõ szervezet(ek) kötelessége.
4. Ha egy délutáni gyermekrendezvény
szervezésénél elõzetesen felmerül olyan
rizikófaktor, mely alapján a résztvevõket
védeni kell, akkor ezt a biztosítást a hatóságoktól kell hivatalosan kérni!
5. Tudomásunk szerint az érintett rendezvényen semmilyen közrendvédelmi
probléma nem volt, ezért felesleges és ok
nélküli támadásnak, hangulatkeltésnek
érezzük az SZMK-vezetõ sorait!

után dióhéjban beszámoltam a munka
fõbb állomásairól. Majd Pámmer Ottó
plébános úr felszentelte a keresztet, és
újraszentelte a harangot.
Az ünnepséget követõen a vendégeket
egy tányér birkagulyásra, süteményre,
egy pohár borra invitáltuk az ideiglenesen felállított sátorba. Késõ délután a
Szabadegyházai Citerazenekar szórakoztatott minket, és akinek kedve volt, harmonika-szóra táncolhatott.
Ezúton is köszönetet mondok a polgármester úrnak, a képviselõ testületnek,
mindenkinek, aki pénzbeli adománnyal,
társadalmi munkával vagy erkölcsileg támogatta ezt a nemes ügyet!
Ébl István

Mivel az eddigi KMB-s rendõrünk Dunaújvárosba került, sajnos jelenleg nincsen
Perkátán lakó egyetlen rendõr sem, aki a
körzeti megbízotti munkát végezné.
Adonyból „látják el” a helyettesítést, de
ez nem hatékony, ez nem megoldás a falu
számára, ezért született egy nyílt levél a
polgárõrség tagságától a falu vezetõje
felé, hogy minden erejét latba vetve az illetékes rendõrkapitányságnál „járja ki” a
rendõri helyzet mihamarabbi megoldását Perkáta érdekében! Egyesületünk
nem politikai kérdésként, hanem társadalmi problémaként kezeli ezt a hiányt,
aminek megoldása nagyon sürgetõ a lakosság számára. Gondoljunk csak az idei
példátlan méretû lopásokra, betörésekre
melyekkel a bel- és külterületeken termelõket károsították meg! Tudjuk, hogy
a rendõrség is létszámhiánnyal küzd, de
ha a polgármester úr megfelelõ lépéseket
tesz, és közösen nem hagyjuk, hogy csak
ígérgessenek, lesz eredménye jogos állampolgári igényünknek.
A Perkátai Polgárõr Egyesület vezetõsége
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HITÉLET / GONDOLATOK

Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
A nyárközép legjelentõsebb egyházi eseménye a hittanosaink,
ministránsaink hagyományos dunaföldvári táborozása volt,
melyet július 7-19. között rendeztünk meg. Elõször a kisebbek,
majd a nagyobbak vettek részt a közösségfejlesztõ, egyházias,
kézmûves, kirándulós, strandolós programsorozaton.
Köszönet minden segítõnek, a hitoktatóknak, a kísérõ szülõnek, a finom fõzésekért Búzásiné Marika néninek és a szállítási
segítségekért Jákli Tamásnak és Toldi Jánosnak.

BÉRMÁLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Terveink szerint 2009 õszén látogat Perkátára püspök atyánk
bérmálási céllal, hogy ünnepi szentmisén a keresztény nagykorúság szentségében részesítse a felkészült jelöltjeinket. Ezért
hirdetjük meg az érdeklõdõk számára a közvetlen bérmálási
felkészülést, melynek idõtartama legalább egy év.

FELTÉTELEK:
1. A bérmálás idõpontjában legalább 8. osztályos (azaz jelenleg
fejezte be legalább a hatodik osztályt) vagy a bérmálás napjáig
betölti a 14. életévét. Természetesen várjuk a középiskolai vagy
felsõfokú tanulmányaikat folytató fiatalokat is, sõt, felnõtt életkorban is lehet csatlakozni a felkészüléshez!
2. Rendszeresen jár a vasárnapi szentmisékre!
3. Rendszeresen részt vesz a 2008 szeptemberében induló felkészítõ hitoktatásban.
Felhívjuk a tisztelt szülõk és érintettek figyelmét, hogy aki a
fenti feltételeknek nem tesz eleget, az önmagát zárja ki a bérmálkozás lehetõségébõl. Nem áll módunkban a Jóistent és magunkat becsapva a szentség vételéhez bárkit is méltatlanul engedni.

Nyárutó
„Elreccsen az égen a vadlúdsereg
vonala: itt az õsz; pálca töretett
a világ felett;”
Illyés Gyula

Még harsogó színeivel provokál a nyár,
még éget a napsugár, de Szent István
naphoz közeledve a hajnalok csípõsek,
mind több pára képzõdik.
Valami készülõdik. Kisiskolás koromtól
kezdve ilyenkor valami elindul bennem.
Alig várom, hogy beszívjam az új könyvek, füzetek illatát.
Mióta eszemet tudom, pedagógus szerettem volna lenni. Nem afféle megélhetési,
vagy, mert máshova úgysem vesznek fel,
hanem igazi! – mint akik néhányan elõttem csodálatos példaként álltak. Sikerült? Csak remélni tudom. Mint annyi
mindent, ezt is megadta nekem a teremtõ. Soha, egy percre sem bántam meg!
Mint minden kollégám, aki ezt az utat
járja vagy valaha járta, idõnként én is görnyedve cipeltem a hivatás okozta terheket, de adódott bõven szépséges, szívetlelket melengetõ jó is, amiért érdemes
élni.
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Jelentkezés: 2008. augusztus 31-ig a plébános atyánál és Pavlicsek Zsolt felkészítõ hitoktatónál.

A nyárutó fõbb egyházi ünnepei
Augusztus 15.: Nagyboldogasszony napja, Szûz Mária dicsõséges mennybevételének tiszteletére ünnepi istentisztelet templomunkban este 6 órakor.
Augusztus 20.: Szent István király ünnepe szentmise reggel 8
órakor, az új kenyér megáldásával, megszegésével és osztásával.
Augusztus 30.: A házasságok helyi ünnepe, szentmise 16 órakor.
Szeptember 6.: délután szabadtéri búcsúi szentmise a templomkertben (külön hirdetés alapján).
Szeptember 7.: Kisboldogasszony napi ünnepi szentmise 8 órakor a templomban.
Szeptember 14.: a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén
Veni Sancte tanévkezdõ szentmise reggel 8 órakor.

Felhívás a házasság szentségének méltó
megünneplésére
Augusztus 30-án, szombaton egyházközségünk megrendezi a
Jubiláns Házaspárok Ünnepét, melyre várjuk mindazok jelentkezését, akik bármely kerek vagy nem kerek házassági évfordulójukat szeretnék a templomban is megünnepelni! Kérjük, hogy
augusztus 21-ig jelentkezzenek személyesen vagy a templomban kitett jelentkezési lapokon, mert csak azokat tudjuk személy szerint megünnepelni és megvendégelni, akik elõre jelzik
részvételi szándékukat! Ilyenkor különösen jó alkalom van az
egyházhoz való visszatérésre, a szentgyónás elvégzésére is!
A programot 16 órakor kezdjük az ünnepi szentmisével. Segítõk jelentkezését is várjuk, adományokat (fõleg süteményeket,
italokat) köszönettel elfogadunk a rendezvényre!

Egy ilyenre emlékszem most.
Virág!
Tündéri, szõke, kék szemû apróság. Már
az elsõ percekben kiderült, hogy meg kell
küzdenem figyelméért, elfogadásáért.
Figyelmen kívül hagyott mindent és mindenkit. A gyerekeket kerülte, ha közeledtek feléje, egy sziréna hangerejével visított. Simogató kezemet ellökte, minden
érintéstõl óvakodott. Váratlanul, számunkra ok nélkül tört rá a sírás vagy sikítás mindannyiunk rémületére. Arcán
mosolyt soha nem láttunk.
Hosszú-hosszú (évekig tartó) kivizsgálás
és terápia következett. Eredmény aligalig látszott.
Magába forduló, a külvilágból keveset
felfogó, de ugyanakkor igazi egyéniség,
szeretni való kisgyermek volt.
Az oviskor végére elfogadta a helyzetet
is, a személyeket is (valamennyire!). Míg
élek, elkísér az a kép, ami egy délelõtt
történt óvodás kora utolsó évében.
Íme:
Az udvarról készültünk bemenni, de õ
nem akart. Ilyenkor úgy visított, hogy
mindenki, aki hallotta, minimum az ablakon kinézett. Gondoltam, kipróbálom,
mit tesz, ha nem kérlelem és elindulok
nélküle a többiekkel. Egy dombon állt,
elhallgatott a döbbenettõl.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

A kép illusztráció

– Györgyi! – kiáltott, de nem néztem hátra. Egy másik kisgyerek kezét fogtam.
– Nem hallod, fogd meg a kezemet!
A folytatást bizonyára kitalálják. Hát ez
jutott eszembe a tanév közeledtével.
A 2008-2009-es tanévre minden gyereknek, szülõnek és pedagógusnak sok-sok
sikert, egymásra figyelést és jó tanulást
kívánok!
Kiss Ferencné
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Kínai kapcsolatunk
Testvértelepülésünk,
Peking-Huaxiang
2. rész
2008. április 2. és 11. között Perkátáról 4
fõs delegáció utazott Huaxiangba. Polgármesterünk hirtelen jött betegsége miatt az utolsó pillanatban nem tudta vállalni az utat, ezért Pavlicsek Zsoltra bízta az
elõkészített tárgyalások helyszíni képviseletét és vezetését. A delegáció további
tagja volt Bakos Imre és Szabó Gyöngyi,
Rónás Csaba a MKB MG Rt. részérõl.

Huaxiang rövid bemutatása
Testvértelepülésünk Peking délnyugati
részén Fengtai kerületben elhelyezkedõ,
kb. 200 ezer lakosú nagyközség, mely 15
községbõl áll. Dinamikusan fejlõdõ térség, mely több területen is nagy szerepet
vállal a kínai fõváros életében, pl. a fõ cementszállító volt az olimpiai építkezésekhez, világhírû postagalamb-tenyésztõ és
forgalmazó központot mûködtetnek, virág és zöldségpiacuk a metropolisz többségét ellátó óriásvállalat. A területükön
lévõ, állami vállalatokat egy fõvállalat irányítja. A legfontosabbként bemutatott további vállalataik: könyvraktározás, palackos vízgyár, botanikus kerttel ötvözött étteremkomplexum, világpark, többhektáros általános pihenõparkok. Városüzemeltetésükben 400 embert foglalkoztatnak. A helyi népi kormány (értsd. helyi
önkormányzat) feladatkörei hasonlóak a
mieinkhez, de nagyobb centralizmussal és
nagyobb anyagi forrásokkal felelõsek a
területfejlesztésért, saját beruházásaikért. Részben önállóan gazdálkodnak
eszközeikkel, nagy intézményrendszerrel
és infrastruktúrával. Dominál a párt vezetése helyi szinten is, fõként a fõ fejlesztési
irányok kialakításánál. Ugyanakkor a
szakterületeket szakemberek vezetik. A
nemzetközi kapcsolattartásokra, pl. egy
egész ügyosztályuk van (külügyi osztály).
Van jelentõsége államigazgatásukban a
szakszervezeteknek, ezen, vezetõk is nagy
tekintélynek örvendenek. Tisztelik idõs
vezetõiket, nagyon fontos számukra a
rangsor, a hivatali hierarchia és annak
protokolláris betartása. Kínai barátaink
kiváló vendéglátók, gondos programszervezõk, nyitott, kedves és barátságos emberek. Presztízskérdés számunkra a vendég tökéletes ellátása.

Hivatalos fogadások,
tárgyalások
Delegációnkat a repülõtéren személyesen várta a polgármester asszony és egyik
alpolgármestere, majd a városházán hivatalosan az egész vezetõi kar a párttitkár
vezetésével és a pekingi magyar nagykövetség munkatársai. A díszvacsorán Kusai

Sándor idén kinevezett nagykövetünk is
megjelent.
Kínai barátaink bemutatták nagyközségük szerkezetét, a fõbb vállalataikat helyszíneiken, tárgyaltunk a fõvállalat igazgatójával is. Bemutattak magáncégeket is:
egy tajvani központú polcgyártó vasipari
céget és egy kínai autógyártó és szervizcéget (BYDAUTO).
Ellátogattuk a pekingi magyar nagykövetségre is, ahol nagykövetünk kiemelte,
hogy a kínaiak oly nagy becsben tartják a
régóta tartó perkátai/magyar kapcsolatot,
hogy az 1949-es államközi elismerés után
ezt az 1960-tól datált kapcsolatot tartják a
második diplomáciai lépcsõnek a két
ország között. Kusai Sándor nagykövet úr
kiemelte, hogy most lehet konkrét eredményeket elérni a dinamikusan fejlõdõ
kínai partnerrel, érdemes idõt és költséget áldozni és kiaknázni az 50 évnyi közös múlt kapcsolati elõnyeit. Mindehhez
felajánlotta a nagykövetség munkatársainak teljes támogatását és konkrét segítségét is.
A legfõbb tárgyaláson Huaxiang 3 legfontosabb vezetõje volt a tárgyalópartnerünk: Xiao Wenyan polgármester aszszony, Li Xinmin pártitkár úr, és Kang
Shuyuan úr, a helyi népi gyûlés elnöke.
Komoly kulturális együttmûködés megalapozására került sor, melynek részleteit
a nyár és õsz folyamán dolgozzuk ki és tárgyaljuk meg az elõzetes tervezések alapján. Jelenleg a kínai és magyar állami
szervekkel való elõkészítési és támogatási
tárgyalások folynak a konkrétumok rögzítésével.
A gazdasági témákban is sikerült elõrehaladnunk, mivel kínai partnereink pontosan megértették, hogy Perkáta nagyközség szándékai és irányultságai nem azonosak az eddigi magyar kapcsolattartóként részt vevõ tsz-szel, rt.-vel, hanem tágabb társadalmi érdekeket képviselve
tényleges befektetési és kulturális elõrelépéseket akarunk elérni a közeljövõben
velük. A személyes, és pontos kommunikáció eredményeként õk is túlléptek a
szûkebb mezõgazdasági orientációjú kapcsolatkereséseken. Világossá tettem azt
is, hogy nem protokolláris-udvariassági
kérdésként tárgyalunk a gazdasági
együttmûködés elméleti lehetõségeirõl,
hanem tényleges együttmûködési szándékkal. Megismerték, hogy mi Perkátára
tõkeerõs beruházásokat keresünk, leginkább a két kormány által is erõsen támogatott raktárbázisok-logisztikai áruelosztó központok által, de nyitottak vagyunk
minden más lehetõségre is. Megállapodtunk, hogy konkrét irányként õk hoznak
kínai partnereket közvetlenül, valamint
összeismertetjük azon magyar és kínai beruházókat ,akik közösen szeretnének beruházni Perkátán, illetve itteni székhellyel, telephellyel cégeket mûködtetni.
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A látogatás értékelése
Érdemes továbbfejleszteni a kapcsolatokat, mivel igen komoly szándékot mutatnak kínai barátaink a két település közötti
kapcsolat ritmusváltására, konkrét lépések
megtételére.
Az elkezdett tárgyalási témák hatalmas
kitörési pontjai lehetnek településünknek. Ugyanakkor a következõ hónapok
elõkészítései során még más lehetõségek
is kialakulhatnak. Tény, hogy a komoly
eredményekhez sokat kell dolgozni, folyamatos elõkészítõ és kommunikációs
munka szükséges. A türelmetlenek számára elmondanám, hogy a kínaiak egy
egészen más kultúrkörbõl származó nép,
akik ha barátainknak is tartják magukat
és mi is õket, egészen másképp gondolkodnak, mint mi. Az üzletkötések, együttmûködések egészen másként alapozódnak meg, mint a mi nyugati világunkban.
Ezt meg kell érteni, meg kell ismerni, és
ezek mentén kell elõre lépni az együttmûködésekben. Ennek legfontosabb lépéseit megtettük, hiszen önkormányzatunk kialakította a nélkülözhetetlen személyes
kapcsolatait, világossá tette fejlesztési
szándékait és kiépítettük a személyes barátság és bizalom csatornáját, mely kiváló
alapja lehet minden együttmûködésnek.
Ismerjük Huaxiang viszonyait, kapcsolatrendszereit, a kínai protokollt és a követendõ magatartásformákat, tárgyalási
stratégiákat. Aktív kapcsolatokat ápolunk a budapesti és a pekingi nagykövetségekkel, az illetékes minisztériumokkal
és a befektetés-ösztönzõ állami felelõsökkel is.
2008 májusától beindítottuk a kínai nyelv
tanulásának lehetõségét Perkátán, a mûvelõdési házban.
2008. július 8-án munkalátogatáson fogadtuk Fazekas Gyula urat, a pekingi magyar nagykövetség elsõ beosztottját (a
nagykövet utáni vezetõ). Megismertettük
vele falunkat, tájékoztattuk elképzeléseinkrõl és projektterveinkrõl. Vendégünk
elmondta, hogy nagy örömmel látogatott
el településünkre, melyre már nagyon
sokszor koccintott Pekingben, Huaxiangban, és ígéretet tett, hogy teljes apparátusával megad minden segítséget Perkátának a kínai kapcsolatok fejlesztéséhez.

Olimpiai kis színes
Tudja-e, hogy a pekingi olimpia:
Jelmondata: Egy világ – egy álom! One
World – One Dream!
Hivatalos emblémájának neve: Táncoló
Peking!
Az öt kabalafigura, szerencsebaba neve : az
5 fuwa (hal, óriás panda, tibeti antilop,
fecske, és az olimpiai láng jelképei), név
szerint Beibei, Jingjing, Huanhuan,
Yingying, Nini, melyek elsõ szótagjai
összeolvasva: Beijing huanying ni! Peking üdvözli Önt!
Pavlicsek Zsolt
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Régen volt… hogy is volt?
Részletek a Historia Domusból –
A Perkátai Plébánia Történetébõl
Megjelentetve a Kisboldogasszony Alapítvány
gondozásában

1913
Rettenetes idõjárás – Júniustól fogva folyton esett az esõ.
Üggyel-bajjal tudták a gabonát learatni, betakarítani, elcsépelni. … Azért mégis azt mondhatni mindenbõl elég jó termés volt.
Jött azonban augusztus 20ikán este 9-10 óra közben oly égiháború, felhõszakadás, aminõre a legöregebb emberek sem emlékeznek. A rendkívüli jó termést ígérõ kukoricát a földre nyomta, fákat tördelt ki, hidakat vitt el, az utakat nagyon megrongálta. Nem volt perc villám, mennydörgés nélkül. Ebben az évben
országszerte nagy vízáradás volt. Vidékek mentek tönkre.

1940
Szent István királyunk ünnepén a templomtéren felállított szép
tábori oltárról bemutatott szentmise majd körmenettel köszöntük meg a Jó Istennek az évi termést. Ezen elsõ aratási hálaadásunkon a férfiak, aratók voltak nagy számmal … legszebb volt
Parrag kivonulása: szép búzakereszt alatt az aratók egy csoportban. Szép, emlékezetes hálaadás volt!

ÚJ FOGORVOS ÉS
MEGÚJULÓ RENDELÕ!
Dr. Mihalik Ildikó fogszakorvos vagyok. 12 éve végeztem a budapesti Semmelweis Egyetemen. Fél évig Székesfehérváron
dolgoztam fogszabályzó orvosként, majd visszamentem Budapestre, az Országos Stomatológiai Intézet ambuláns szájsebészeti osztályára. Itt szereztem meg a fogszakorvosi szakvizsgámat. Budapesten dolgoztam nagy magánklinikán (Profident),
kis, családias magánrendelõben (Kelenföldi Fogászati Centrum), SZTK fogászaton (II. kerület), így a fogorvoslás minden
területén tapasztalatokkal rendelkezem (többek között
parodontológia (fogágybetegségek osztálya), gyerekfogászat
hétvégi, éjszakai és ünnepi ügyelet). Párommal költöztem Perkátára.
Az önkormányzattal való korrekt együttmûködésnek köszönhetõen, a fogorvosi rendelõ teljesen megújul. Nemcsak külsõleg szépül meg, hanem a teljes berendezés is lecserélõdik, és új,
korszerû eszközökkel egészül ki. Sok más mûszer mellett, teljesen új fogászati szék, fogászati röntgen, ultrahangos fogkõtisztító is helyet kap a megújuló rendelõben.
Napjainkban egyetlen fogorvos sem teheti meg, hogy ne tartson
lépést szakmájának változásával, így szeptembertõl Önök is a
legmodernebb anyagokkal és kezelési technikákkal fognak
találkozni.
Segítségemre Reiprich Csilla lesz, akit már sokan ismerhetnek.
Remélem, helyismerete és lelkesedése mindkettõnket átsegít a
kezdeti nehézségeken.
Ugyanolyan szeretettel és kedvességgel várom Önöket, mint
ahogy a perkátaiak fogadtak engem.
Szeptembertõl találkozunk a rendelõben!

Rendelési idõ:
Hétfõ és szerda: 13 órától 19 óráig.
Kedd és csütörtök: 8 órától 15 óráig.
Péntek: 8 órától 12 óráig.

7

Diplomás munkatársakat
keresek
banki és biztosítási termékek értékesítésére.

Gyakornoki ösztönzõ program,
fix havi kereset.
Vállalkozói igazolvány, diploma feltétel.
Bõvebb felvilágosítás a 06-70-368-4130-as
telefonszámon.
Értesítem a tisztelt perkátai lakosságot,
hogy MAGÁNRENDELÉSEMET
2400 Dunaújváros, Ligetköz 7. szám alatt az
Egészségért Bt. Egészségházában
2008. június 17-étõl megnyitottam.
Rendel: Dr. Baráth Miklós
a sebészet, foglalkozás-egészségtan,
háziorvostan szakorvosa.
Jogosítványok, hivatásos is, munkagépkezelõi,
lõfegyver tartási alkalmassági vizsgálatok végzése.
Bejelentkezni a következõ telefonszámon
lehet hétköznap 17-20 óra között:

06/20 940-7118
Rendelési idõ: kedd, 19-20 óráig.
Kötelezõvé tett üzemi bejárásokat, üzemek, gépek beüzemelésénél részvételt megbeszélés alapján vállalok jegyzõkönyv készítése mellett.

IFA BILLENCS
TEHERGÉPKOCSIVAL
SÓDER, TERMÉNY, TÜZÉPES, EGYÉB ANYAGOK

FUVAROZÁSÁT VÁLLALOM!
SZARKA PÉTER, PERKÁTA, ALKOTMÁNY U. 9.

TEL.: 06-30-267-39-67
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Bogó Anikó és Somogyi Balázs állandó rovata

300 éve volt a trencséni csata
1708. augusztus 3-án történt a trencséni csata, amely a Rákóczi-szabadságharc számunkra
sorsdöntõ ütközete. Ezzel az írással szeretnénk emléket állítani az elsõ jelentõs
szabadságharcunknak, a Rákóczi-szabadságharcnak, illetve vezetõjének, II. Rákóczi Ferencnek, akinek vezetésével egy évtizedig harcolt a nemzet az önálló Magyarországért.
1676. március 27-én született Borsi várában, Zemplén megyében. Apja I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem, a
Wesselényi-összeesküvés
résztvevõje,
anyja Zrínyi Ilona volt. Mostohaapjával,
Thököly Imrével ott volt Bécs 1683-as török ostrománál, majd 1685-1688 között
anyjával az ostromlott munkácsi várban
élt. A kapituláció után a gyermek Rákóczi számûzött szüleitõl távol, az ellenségnél nevelkedett Csehországban, Habsburg-hû szellemben, magyarul csaknem
elfelejtett. Tizenhat éves korától Bécsben élt, 1694-ben elvette Sarolta Amália
hessen-rheinfelsi hercegnõt, és hazatért
magyarországi birtokára. Sáros megye
fõispánjaként nem vállalta el az 1697-es
hegyaljai felkelés vezetését. Bercsényi
Miklós hatására és a megtorlás kegyetlensége miatt azonban 1700-ban szervezkedni kezdett, s XIV. Lajos francia királytól is segítséget kért. Futára elárulta,
s 1701-ben Bécsújhelyt börtönbe zárták,
ugyanabba a cellába, ahonnan nagyapját,
Zrínyi Pétert vitték kivégezni. Felesége
és a börtönparancsnok vezetésével megszökött, és Lengyelországba menekült.
Brezan várában keresték fel a tiszaháti
felkelõk, akiknek kérésére 1703-ban hazatért, kiáltványa a fegyvert fogó jobbágyoknak felszabadítást ígért, s mindenkit
harcba hívott az idegen elnyomás ellen.
1703 végére a felkelõk elfoglalták a Tiszántúlt, s a nemesség nagy része is csatlakozott hozzájuk. 1704-re az ország nagy
része kezükre került, Rákóczi maga vezette a tiszántúli és Duna-Tisza-közi hadjáratot, több várostromot és jelentõs ütközetet. 1704 júliusában Erdély fejedelmévé választotta a gyulafehérvári országgyûlés, 1705 szeptemberében a szécsényi
országgyûlés a magyarországi szövetkezett rendek vezérlõ fejedelmévé tette.
Ekkor döntöttek az erdélyi rendekkel kötendõ szövetségrõl is, de erre nem kerülhetett sor Erdély császári megszállása miatt. Erdély 1706-ban ismét Rákóczi kezére került, a rendek újra hûséget fogadtak
neki, kimondták az elszakadást a dinasztiától, és a négy keresztény vallás szabad
gyakorlását. 1707-ben az ónodi magyar
országgyûlés megfosztotta a tróntól

Habsburgokat, s felfüggesztette a harcok
idejére a nemesi adómentességet.
Rákóczi kitûnõ állam- és hadszervezõ
volt, központosított államot akart létrehozni és merkantilista gazdaságpolitikát
folytatott. Azonban a katonáskodó jobbágyok felszabadítása miatt szembekerült a magyarországi nemesi ellenzékkel,
s hiába érte el 1708-ban a jobbágyok
mentesítését kötelmeik alól, nem tudta
egyszerre mindkét osztály érdekeit képviselni. Külpolitikája szövetségesek keresésére irányult. Mozgalma elszigetelésének feloldásához sem XIV. Lajos francia
király, sem I. Péter orosz cár segítsége
nem volt elég, ezért 1704-ben és
1706-ban sikertelen béketárgyalásokat
folytatott a bécsi udvarral. Kapcsolatot
keresett a bajor választófejedelemmel,
Velencével, a svéd és porosz udvarral, a
török Portával és a tatár kánnal is. A kurucok 1708. augusztus 13-án Trencsénnél
vereséget szenvedtek. Az 1708-as sziléziai hadjárat célja a spanyol örökösödési
háborúba való bekapcsolódás lett volna,
de már Trencsénnél elakadt. A kuruc
hadsereg legkiválóbb ezredei szenvedtek
súlyos vereséget, amely után a Habsburgok elfoglalták a gazdasági bázist jelentõ
bányavárosokat. A nemesség elfordult a
szabadságharctól, a jobbágyság pedig közömbössé vált. A háborúban kimerült,
pestissel sújtott ország egyre kevésbé volt
képes biztosítani a hadviselés feltételeit.
1710-ben Romhánynál szenvedtek nagy
vereséget, ezután 1711 februárjában Rákóczi orosz katonai segítség reményében
Lengyelországba ment. Távollétében és
hozzájárulása nélkül a rendek által támogatott Károlyi Sándor fõvezér az udvar
nevében tárgyaló Pálffy Jánossal megkötötte a szatmári békét. Rákóczi ezt nem
fogadta el, s emigrációban maradt.
1712-ben Franciaországba utazott, ahol
megpróbálta elérni, hogy a spanyol örökösödési háborút lezáró békékbe a magyar ügy is bekerüljön, de kudarcot vallott, s a grosbois-i kolostorba vonult
vissza. Itthon 1715-ben III. Károly fej- és
jószágvesztésre ítéltette.
1717-ben III. Ahmed szultán hívására
Törökországban telepedett le. Egy év

múlva, a pozsareváci béke megkötése
után Rodostóba kellett költöznie, itt élt
haláláig. 1735. április 8-án halt meg. Kamarása, Mikes Kelemen temettette el az
isztambuli Szt. Benedek kápolnában, szívét és kéziratait akarata szerint
Grosbois-ba küldték. Sírját Fraknói Vilmos tárta fel, hamvait 1906-ban hozták
haza, s a kassai székesegyházban temették el.
II. Rákóczi Ferenc méltó emlékét õrzi a
Rákóczi Szövetség, amely 1989-ben alakult azzal a céllal, hogy a határon túl élõ
magyar kisebbségek nemzeti, kulturális,
szellemi, közmûvelõdési és érdekképviseleti tevékenységét segítse és hatékonyan részt vállaljon identitástudatuk
megõrzésében. Nevébõl adódóan másik
fontos feladatának tekinti II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem szellemi
örökségének és emlékének megõrzését
és a magyar kulturális hagyományok ápolását. A szövetség jelenleg Kárpát-medence szerte több mint 9000 taggal, és
csaknem 200 helyi szervezettel büszkélkedhet, amelyek számos programot, rendezvényt valósítanak meg a határon túli
magyarság, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erõsítése és II.
Rákóczi Ferenc szellemi örökségének
megõrzése érdekében.
Somogyi Balázs
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Perkátán járt az Országgyûlés Sportés Turisztikai Bizottságának elnöke
2008. július 7-én Perkátán járt Bánki Erik, a Parlament Sportés Turisztikai Bizottságának elnöke. A délutáni megbeszélésen – amelyen a Perkáta SE több elnökségi tagja, illetve Somogyi Balázs polgármester tárgyalt az elnökkel – két témát érintettünk. Egyrészt a perkátai sport helyzetének bemutatása, illetve
azon belül a jövõbeni labdarúgó-utánpótlásképzõ rendszer, az
ún. labdarúgóakadémiai-hálózat perkátai szerepe szerepelt.

Ehhez a ponthoz kapcsolódik, hogy Perkáta SE vezetése már
több nagy múltú magyar egyesülettel vette fel a kapcsolatot a
labdarúgó utánpótlásképzõ központ perkátai megvalósítása
kapcsán, de jelentõs elõrelépés csak a sportpolitika labdarúgás
ösztönzõ váltásával várható.
A tárgyalás másik fõ pontja, a legjelentõsebb perkátai érték, a
Gyõry-kastély felújításának és hasznosításának kérdése volt.
Bánki Erik megtekintette a kastélyt, illetve a kastélyparkot. A
hasznosítási lehetõségek tekintetében jelezte, hogy a kastély
hasznosítása csak jelentõs felújítással együtt történhet meg. Ennek pedig a jelen magyar viszonyok közt két járható útja van: kiemelt projektként megvalósított pályázattal, vagy befektetõ segítségével. Ahhoz, hogy a kastély elsõsorban a falué maradhasson, a hamarosan következõ körrel újrainduló kiemelt projektpályázatban kell sikeresnek lenni. Ebben az elnök felajánlotta a
segítségét, illetve tanácsokkal fogja segíteni az önkormányzatot
a kastély késõbbi legmegfelelõbb hasznosítási lehetõségének
megvalósításában.
Bánki Erik még egy programon vett részt Perkátán. Délután 5
órától a perkátai tornateremben focizott egy órát, híven ahhoz,
hogy sportpolitikusként aktívan sportolásával is példát mutasson, illetve minél jobban megismerje a vidéki sportviszonyokat.
Pavlicsek Nándor

A DOHÁNYZÁSRÓL
Tudom kényes téma, de mégis kell beszélni róla.
Megdöbbentõ és elgondolkodtató az a tény, hogy dohányzás
következtében évente 5 millió ember hal meg a világon (minden 10. másodpercben 1 ember!). Magyarországon évente
30.000.
Belegondoltak-e már abba, hogy vajon mi is a dohányzás?
Nem más, mint a saját és mások egészségének tudatos rongálása.

Milyen súlyos következményei vannak
a dohányzásnak az emberi szervezetre?
Tüdõdaganat, felsõ légúti és tápcsatorna felsõ részeinek daganata, húgyhólyagrák, hasnyálmirigyrák, veserák, szív-és érrendszeri megbetegedések, agyvérzés, fekély betegségek, pajzsmirigy funkciós zavarok stb. a teljesség igénye nélkül.
A dohányzás felgyorsítja a szervezet öregedési folyamatait.
Gyakori következmények: szürke, száraz bõr, korai ráncképzõdés, fakó haj, töredezõ körmök, csontritkulás, idõskori vakság.
Nagyon nagy felelõssége van a dohányzó szülõknek, hiszen a
gyerekek rólunk vesznek példát, azt és úgy tesznek mindent,
ahogy azt tõlünk látják. Sajnos, a rossz példa még gyorsabb és
hatékonyabb. A dohányzó terhes anyák között gyakoribb a vetélés, a koraszülés, a magzati halálozás, a fejlõdési rendellenesség, csökkent súlyú születés, gyakori az újszülött kori asztma.
Ennek az oka az, hogy az újszülött kénytelen már zsenge kora
ellenére a dohányzás okozta károsodásokban részt venni. A
szoptató anya az anyatejen keresztül közvetlen juttatja a mérgeket csecsemõjébe. Hasonló sorsban osztoznak a dohányzó
szülõk passzív dohányos kisbabái is. Az ilyen gyerekeknél gyakran jelentkeznek idegrendszeri fejlõdési zavarok, viselkedési,
beszédfejlõdési zavarok, alvászavar, nyugtalanság, étvágytalanság, légúti allergiák, késõbbi tanulási zavarok.

Az a kérdés, tudja-e a dohányos, mivel mérgezi magát és környezetét?
Kb. 4000 vegyülettel! Csak néhányat közülük: szén-monoxid,
szén-dioxid, ammónia, ciánhidrogén, fémionok, szén-hidrogének, radioaktív összetevõk, nikotin, kátrány. Ezek a káros anyagok a szervezetben mûködési zavarokat okoznak, pl. vérnyomás és pulzusszám emelkedés, érszûkület, a vér oxigén tartalmának csökkenése, vitamin és ásványi anyag csökkenés, immunrendszer gyengülés, hormontermelés csökkenése, anyagcsere folyamatok zavara, légutak ingerlése stb.
A dohányzás szenvedélybetegség. Megnyugtató pótcselekvés,
örömforrás, ami elõbb-utóbb függõséghez vezet (minél korábban kezdik, annál erõsebb a függõség). A dohányzásról való leszokás nem könnyû, bár a segítség sokrétû (speciális rágógumi,
tapaszok, tabletták stb.), mégis meg kellene tenni mielõtt még a
szenvedély, szenvedéssé válna. De igazából mi is kell a leszokáshoz? AKARAT! Egyszerûen csak egy döntés. Hallották-e már
azt, hogy a gyõzelmek a fejünkben születnek? Mi kell hozzá?
Akaraterõ, önbizalom, kitartás.

Ezt kívánom minden leszokni kívánó dohányzónak és türelmet,
segítségnyújtást környezetükben élõ nem dohányzóknak.
Tisztelt olvasó! Cikkemet nem kritikának, hanem segítségnek
szánom, mert úgy érzem és látom, sokaknak nagyon nagy szüksége lenne rá, állok rendelkezésükre.
Végezetül megköszönve szíves figyelmüket, egy idézettel zárom soraimat.
„Ha megteszed azt, amit mások nem tesznek meg, késõbb megteheted azt, amit mások már nem tehetnek meg!”
Tisztelettel: Vadász Pálné

10

KÖZÖSSÉG

Meghívó
Szeretettel meghívjuk és várjuk

2008. szeptember 6-án,
szombaton, délután 2 órától
a perkátai Faluházban
megrendezésre kerülõ

„Perkátáról
elszármazottak”
találkozójára.
A program a következõ:
13 órától 14 óráig

gyülekezõ

14 órától

irodalmi összeállítás

14.30 órától

kötetlen beszélgetés:
„Életút” beszámoló

16 órától

zenei összeállítás:
az ÁMK tanárainak elõadása

16.30 órától

aki nem akar részt venni a
fakultatív ajánlatunkon,
a Faluházban a beszélgetés
zavartalanul folytatódik.

Fakultatív ajánlat — a község megtekintése: kápolna,
II. világháborús emlékmû, Kossuth-szobor, kastély,
templom, a templomkertben szabadtéri mise, koncert, állófogadás.
Megjelenésére számítunk. Kérjük, szíveskedjen az
alábbi telefonszámok valamelyikén jelezni részvételi
szándékát: 06 (30) 508 320, 06 (30) 261 9505.
Tisztelettel és remélve az aktív részvételt:
Siba Árpádné, Pekibe elnök

Felhívás
Mint bizonyára mindenki tudja, lassan vége a nyárnak
és kezdõdik az iskola.

A családsegítõ szolgálat
és a védõnõi szolgálat szeretettel várja
a már nem használt iskolatáskákat,
tolltartókat, tornafelszereléseket.
Minden kedves felajánlást a nappali szociális központ:
Bocskai u. 2/a, valamint a védõnõi szolgálat: Tanácsháza u. 4. szám alá várjuk augusztus 26-ig.
Családsegítõ szolgálat, védõnõi szolgálat
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Könyvajánló
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy egy gyerekkori barátom, játszótársam könyvét mutassam be, amelyet ezúttal ajánlok szíves figyelmükbe.
Mielõtt azonban a könyvrõl mondanám el az ajánló mondatokat, az
íróról, Lõrinczy Attiláról szólnék, aki nem csak írója, hanem szereplõje is könyvének. Az ilyen könyvek általában önéletrajzok. A könyvben
leírtak vallomások, egy életút egy szakaszáról. Egy olyan ember vallomása, akit a nagybetûs élet, legalább is gyerekkorában, nem kényeztetett el. A háború, amely veszélyei miatt a családot otthonának elhagyására kényszerítette, majd az azt követõ idõszak általános szegénysége,
hányatottsága nem éppen a felhõtlen, boldog gyermekkort idézi.
Budapest bombázásának egyre gyakoribbá és súlyosabbá válása miatt
a szülõk gyermekeiket védve kerestek olyan helyet, amely viszonylagos biztonságot jelenthetett. Így került 1944-ben a Lõrinczy család
Perkátára. Talán másik oka a választásnak az is lehetett, hogy az édesanya szülei Perkátáról elszármazott emberek voltak. Innen datálódik
barátságunk Attilával. Bár iskolatársak nem voltunk, hiszen én akkor
már magántanuló gimnazista voltam, de egymástól nem messze laktunk, mindketten Pestrõl kerültünk Perkátára és mindketten a városi
zajos forgatag után a csendes, békés napokat kezdtük megszokni és a
perkátai gyerekek barátságát elnyerni.
Ha a könyvet elolvassák, azt hiszem, igazat adnak nekem abban, hogy
annyi szeretettel és megbecsüléssel kevesen tudnának Perkátáról
szólni, még a tõsgyökeres perkátaiak közül is, mint ahogyan Attila emlékezik az itt eltöltött évekre és az itt élõ, vagy sajnos már csak élt
emberekre, barátokra.
Az ember életútját, jellemét, habitusát nagyban megalapozza, hogy
gyermekkorát hol, hogyan és milyen körülmények között tölti. Attila
nyolc évet élt itt a falunkban. Nem hosszú idõ. De az a nyolc év – ahogyan azt a könyvében is leírja –, a tanulás, a nyiladozó értelem, a gyermekkorból a felnõttkorba való átmenet legjelentõsebb idõszaka volt.
Azt hiszem ez az oka annak, hogy könyvében igen hosszan ír Perkátáról, az itteni emberekrõl, barátairól, emlékeirõl.
És most a könyvrõl is essen néhány szó.
Könyvének címe: MÉZ ÉS ÁFONYA. Ismerjük mindkettõt: az egyik
édes, a másik fanyar. Ha belegondolunk ez, lehet a jó és kevésbé jó, az
igaz és hamis, a szép és a csúnya szinonimája is.
Az élet is méz és áfonya. Az ember igyekszik – több-kevesebb sikerrel
– hogy a méz legyen több, hogy a jó, az igaz, a szép vezérelje gondolatait és tetteit. Az élet során bizony gyakran felmerül kétség, hogy valóban így élünk-e, ezeknek megfelelõen cselekszünk-e, végezzük-e dolgainkat. De ez a kétkedés segít abban, hogy a magunk által magunknak szabott elvárásokat minél inkább megközelítsük. Ez olvasható a
könyv sorai között is. És még valami: az élet során kényszerülünk megalkuvásokra. Sok mindennel ki kell és ki lehet egyezni, azonban a magunk által felállított erkölcsi normákkal való megalkuvás önmagunk
megtagadását jelenti. És ez ember számára elviselhetetlen.
A könyv alcíme: az én ötvenes éveim. Hogy miért pont az ötvenes
évekkel foglalkozik, arra hadd idézzem a könyvben adott válasz elsõ
két mondatát: „Mindenek elõtt azért, mert ez az idõszak mindnyájunk
számára, akik átéltük, sorsfordító volt. Sorsfordítóbb minden más
életszakasznál.”
És hogy mit is jelent az , hogy az én ötvenes éveim, arra szintén a
könyvbõl idézek: „A magam múltjáról én magam akarok vallani.
Ezért az, ami alább olvasható, az én ötvenes éveimrõl szól.
Fel kell elevenítenem saját történetemet. Számomra elviselhetetlen
lenne, ha ebben a történetben, a sajátomban, bárki megtehetné, hogy
mellékszereplõvé degradál.”
Most érkeztem el oda, hogy szíves figyelmükbe ajánljam, elolvasásra
javasoljam a könyvet. Nem mesét, vidám vagy szomorú történetet talál benne a tisztelt olvasó, hanem egy nem éppen felemelõ korszak leírását, benne egy ember történetét, vallomását, gondolatairól, tetteirõl.
Ígérem, érdekes olvasmány.
Id. Varju Ferenc
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Általános Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye
Web oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
25/522-310

Készülünk
a 2008/2009-es tanévre
Mint azt évtizedek óta tudjuk, szülõk,
gyermekek, iskolai dolgozók, hogy az iskola, óvoda és a kastély a nyári szünetben
is mûködik tovább. Közintézményeinkben elkezdõdtek a nyári karbantartási,
felújítási munkálatok. Felkészülés a
2008/2009-es tanév megkezdésére. 2008.
szeptember 1-jén, ahogy a19/2007. (III.
23.) OKM rendelet elõírja, megkezdõdik
a tanév. A nyári szünetben kell felkészítenünk az intézményeket, hogy megfelelõ
kondíciókkal rendelkezve fogadhassuk a
perkátai óvodásokat és általános iskolai
tanulókat. Ennek érdekében a „régi”
óvodában a padlásfeljáró lambériázva
lett. A belsõ vakolat javítása, festése, ahol
szükséges volt, megtörtént. A konyhai
berendezések közül évek óta problémát
jelentõ (ÁNTSZ vizsgálat) csepegtetõ
állvány és kiszolgáló asztal rozsdamentes
acélból elkészült. A bejárati járda felújításra került. Még a tavasz folyamán elkészült a zárható bejárati kapu is. Az „új”
óvodában a tetõn, több helyen a rossz minõségû cserép cseréje megtörtént. Sajnos
az alapprobléma ezzel nem szûnt meg: a
beázás továbbra is fennáll. Oka: az épület
tetõfedése nem megfelelõ, hiányzik az
alátét fólia és rossz minõségû az eredetileg felrakott cserép. Elkészült parapet
magasságig a homlokzati ablakok alatti
rész hõszigetelése és lambériázása; kazánház felõli oldalon a vízelvezetés átalakítása és a járda betonozása. Mind a két
óvodai épület kültéri riasztórendszerrel
lett felszerelve.
A kastély épületben kisebb javítások történtek. A kastély pincerészébõl több évtizedes lom, törmelék került ki. A konyha
karbantartási munkálatait meghatározta
a tavaszi ÁNTSZ vizsgálat. A vizsgálat
során pontokba szedve rögzítette a vizsgáló szervezet a tennivalókat. Nyáron e
szükséges javításokat végeztettük el.
Az iskolában is folynak a felújítások, karbantartási munkálatok.

A tavasz folyamán elkészült a fõépületet
és a tornatermet összekötõ folyosó tetejének befedése. Javításra került a tornaterem vakolata. Felújításra került h tanterem padlózata. Folyamatos munkát ad
az épületek takarítása, ablakok tisztítása,
bútorzatok javítása.

Köszönet illeti az intézmény dolgozóit,
hogy idõnként munkaidejüket túllépve is
azon fáradoznak, hogy szeptemberre valamennyi intézményünk méltó módon
fogadhassa az óvodásokat, iskolásokat.
Külön köszönöm Rajcsányi László úrnak, a faluüzemeltetési központ vezetõjének, hogy munkaszervezésben, munkaerõvel rendelkezésünkre állt és segítette
felkészülésünket a tanévre. Említésre és
köszönetre méltók azok a vállalkozók,
akik lelkiismeretesen végezték el a rájuk
bízott munkákat, s adott esetekben még
kedvezményeket is adtak.
Végül csak azt kérhetem, hogy a következõ tanévben becsüljük meg mindannyian
azokat az erõfeszítéseket, amelyek azt a
célt szolgálták, hogy szebb környezetben
végezhessük el legfõbb feladatunkat: tanuljunk és taníthassunk!
Szilasy László, ÁMK igazgató

A többcélú közoktatási
intézményi társulásról
A többcélú közoktatási intézményi társulásról: 2008. március 1-jétõl volt módom
tevõlegesen részt venni azokon a tárgyalásokon, amelyeken az intézményi társulási lehetõségekrõl volt szó. A tárgyalások elsõsorban önkormányzati szinten
történtek. Somogyi Balázs polgármester
úr azonban fontosnak tartotta, hogy a pedagógus szakma is képviseltesse magát.
Ennek egyszerû magyarázatát adta: nemcsak a társulás során lekérhetõ állami
normatíva megszerzése volt a cél, hanem
a társulásból eredhetõ pedagógiai szolgáltatás bõvíthetõsége is. Legalább két
település pedagógusainak együttgondolkodásáról, együttes cselekvésérõl is kellett szólnia a lehetséges intézményi társulásnak. Pontosan megfogalmazott célok

és alapelvek alapján folytattunk megbeszéléseket több település vezetõivel. Komoly erõfeszítéseket tettünk, hogy a perkátai közoktatási intézmények Perkáta
számára elõnyös társulási formában tudják megoldani közoktatási feladataikat.
Bár látható volt, hogy késve vagyunk, hiszen 2008. márciusa és a tanév vége között kevésnek tûnt a rendelkezésre álló
idõ egy új intézmény létrehozására, úgy
gondoltuk meg kell próbálni. A társulási
tárgyalások során megkerestük és társulási lehetõséget kínáltunk Besnyõnek,
Pusztaszabolcsnak, Iváncsának és Mezõfalvának. Iváncsával és Besnyõvel viszonylag korán lezárultak a lehetõségek.
Mezõfalva önkormányzata túl nagynak
találta intézményeinket a társuláshoz és
elutasította az intézményi társulást.
Pusztaszabolcs önkormányzatával folytatódtak legtovább a tárgyalások, de sajnos
úgy tûnik eredménytelenül. Ezek alapján
kimondható, hogy a 2008/2009-es tanévre nem jön létre közoktatási intézményi
társulás a perkátai közintézmények részvételével. Tanulsággal mindenképp szolgálnak a történések: ilyen komoly átalakítási folyamatot kellõ idõben, megfelelõ
elõkészítéssel, szélesebb körû tárgyalási
lehetõséggel kell elkezdeni. Megismertük a kistérségi települések gondolkodását ez irányba, s megállapítható, hogy ha
rendelkeztek volna elég idõvel az intézményi társulás gondolatának elemzésével, akkor valószínû eredményesek lehettünk volna. 2008 márciusában elkezdett
társulási tárgyalások elkezdése kitörési
pontot jelenthetett volna a jelenlegi oktatáspolitika megszorító intézkedéseivel
szemben. Sajnos nem így történt, de úgy
gondolom, nem adhatjuk fel. A 2008-as
költségvetési törvény alapján érdemes
újra átgondolni azokat a lehetõségeket,
melyek biztosabb anyagi alapot teremthetnek a perkátai közoktatási intézmények számára. Végül hadd köszönjem
meg Domanyek Jenõ úrnak aggódó sorait, melyet a Perkátai Hírek júliusi számában „Megszólítattam” cím alatt írt. Soraiból átéreztem az intézmények, a gyermekek, a dolgozók iránti aggódást. Remélem, a cikkében feltett kérdéseire is megfelelõ módon tudtam válaszolni. Személy
szerint továbbra is nyitott vagyok, mint
ahogy eddig is az voltam, a személyes
megkeresések elõtt. A felmerülõ problémákra, kérdésekre, munkatársaim segítségével, szívesen adok válaszokat azoknak, akik megtisztelnek kérdéseikkel,
problémáikkal.
Szilasy László, ÁMK igazgató
Folytatás a következõ oldalon®
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Gyermektábor 2008. július 5-22.

2008. július 9. (szerda) kísérõk: Csobánczi Mihályné, Omodi
Jánosné,

Perkáta-Kisbács-Saint Maximin

Budapesti kirándulás.

A Perkátai Hírek júliusi számában „még csak” a beharangozója
jelenhetett meg, hogy 2008. július 5-tõl testvértelepüléseinkrõl
érkezõ gyermekekkel együtt indul a Perkáta-Kisbács-Saint
Maximin tábor. A programterv szerint a három településrõl
10-10 gyermek vett részt a programokon. Perkátáról Siba
Árpádné és Vátkainé Boda Ildikó vállaltak fõszerepet a programok szervezésében, lebonyolításában. A perkátai egy hét a következõ módon alakult
2008. július 5. (szombat)
Kisbácsi és Saint-Maximin-i csoportok Perkátára érkezése táborverés a nappali szociális központ udvarán.
2008. július 6. (vasárnap) kísérõk: Nagy Rita, Siba Árpádné,
PSt. MBK lovas kirándulás, vadászházhoz, halastóhoz,
PEKIBE délutáni foglalkozások, filmvetítés.
2008. július 7. (hétfõ) kísérõk: Siba Árpádné, Vátkainé Ildi,
kirándulás a Velencei-tó körül.
Gárdonyi emlékház, Pákozdi arborétum. Velencei-tóban fürdés.
2008. július 8. (kedd) kísérõk: Siba Árpádné, Vátkainé Ildi,
Szabadegyháza, egész napos sportprogram.

2008. július 10. (csütörtök) kísérõk: Somogyi Balázs, Lovas Orsolya,
kenuzás a Velencei-tavon.
2008. július 11. (péntek) kísérõk: Siba Árpádné, Vátkainé Ildi,
perkátai sportnap, szórakozás, a perkátai tábor zárása.
2008. július 12. (szombat) kísérõk: Siba Árpádné, Vátkainé Ildi,
indulás Saint-Maximin-ba.
Röviden és szárazon megfogalmazva ennyit tudott biztosítani
településünk a hozzánk érkezõ francia és erdélyi gyermekek
számára. A programokon egyéniségükkel, szakmai tudásukkal,
szeretetükkel Siba Árpádné – Ili óvó néni és Vátkainé Boda Ildikó – Ildi tanító néni, valamint a táborban lévõ perkátai gyermekek és családjaik adták meg azt a jó hangulatot, amely egy
héten keresztül jellemezte a három település kisközösségét.
Külön köszönet illeti mindazokat, akik azon fáradoztak, hogy a
Perkátára látogató gyermekek minél jobban megismerjék községünket és környékét, hazánkat Magyarországot, s bennünket
perkátai embereket.
Szilasy László, ÁMK igazgató

Mi történt Saint Maximinben?

Sikeresen zárult a program, életre szóló
élményekkel, barátságokkal gazdagodtunk valamennyien. Bebizonyosodott
újra, hogy érdemes tanulni, együttmûködni, összefogni, egymást tisztelni, elfogadni.
Szervezettségünkkel sok dicséretet
gyûjtöttünk be Saint Maximinben, amit
ezúton is szeretnénk megosztani a szülõkkel és egész Perkátával. Nem hoztunk szégyent senkire, sõt! Addig is, míg
elkészül a gyermekek élménybeszámolója, álljon itt egy-két fénykép kedvcsinálónak, hiszen a program folytatódik
jövõre is, érdemes érte hajtani.
Jó pihenést és kikapcsolódást a vakáció
hátralévõ idejére, jó családi programokat mindenkinek!
Siba Árpádné

PERKÁTAI HÍREK — Felelõs kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Kiss
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