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Újra itthon…
A 2007-ben alakult Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület
(továbbiakban: Pekibe) hagyományteremtõ céllal 2008.
szeptember 6-án, szombaton elsõ alkalommal rendezte
meg a „Perkátáról Elszármazottak” találkozóját a
perkátai Faluházban.
Az ország különbözõ tájairól érkezett vendégeket 14 órakor a Pekibe elnökasszonya, Siba Árpádné üdvözölte.
Ezt követõen Somogyi Balázs polgármester, a Pekibe al-

elnöke köszöntötte õket, melyet Toldi Hajnalka és Tarczal Julianna irodalmi összeállítása követett, Fülöp Irén felkészítésében. Tarczal Julianna két verssel, míg Toldi Hajnalka egy rövid
történettel lepte meg a jelenlévõket.
Az irodalmi összeállítás után az ÁMK tanárainak, nevezetesen
Hegedûs Gabriellának, Szabó Edinának és Orbán Zsoltnak a
zenei összeállítása következett, a vendégek ifjúságát felidézõ
dalokkal.
A színvonalas mûsorokat követõen került sor a Perkátáról elszármazott vendégek életút-beszámolójára, melyet a rendez-

vény fõvédnökségét ellátó Baráth fivérek közül dr. Baráth
Miklós beszámolója indított el.
A vendégek kötetlen beszélgetése közel 17 óráig tartott, jó hangulatban, melyet követõen a vendégek részt vehettek a Templom-kertben celebrált szabadtéri misén, és az azt követõ koncerten, állófogadáson, megtekinthették a templomot, a kastélyt, a II. világháborús emlékmûvet, a kápolnát, valamint a
községet.
A találkozóra sokan eljöttek az ország különbözõ részeibõl.
Többek között eljött Gyõrbõl Heim Gáborné Oppenheimer
Dóra néni az unokáival, Budapestrõl dr. Szõlõsi István nyugalmazott legfõbb ügyészségi ügyész, valamint a megjelentek között volt bankár, zenész, mérnök, természetgyógyász-kártyavetõ, tanár/tanító és több orvos/orvosnõ is.
Jó volt látni a különbözõ korosztályba tartozó, egykoron
perkátai emberek örömét, ahogy felfedezték volt osztálytársaikat, gyerekkori barátaikat az egybegyûlt vendégseregben. Reméljük, hogy a találkozó nemcsak a szervezõknek, hanem a
Perkátára hazalátogató vendégeknek is örömet okozott.
Jövõre ismét találkozunk…

Ez az a nap…
Beszámoló a Kisboldogasszony-napi búcsúról
A templom névadójának napját a katolikusok búcsúval ünneplik. Ilyenkor elmennek a misére, hogy ott bûnvallással és
áldozással megszabaduljanak, búcsúzzanak bûneiktõl. A szertartás után aztán
megtisztult lélekkel, vidáman vannak
együtt a vásárban, a céllövöldék, körhinták forgatagában.
A mi templomunk Kisboldogasszony nevét viseli. Ünnepe szeptember 8-a. Ekkor
Szûz Mária születésére emlékezünk. Ehhez a naphoz közelebb esõ vasárnapon
tartjuk Perkátán a búcsút. Lassan elkopna az ünnep valódi tartalma. Ezért próbálja meg egyesületünk, a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület, már 8. éve
visszahozni az igazi értékeket a búcsú
napja köré.
Idén is így történt. Már két órától megjelentek a kézmûvesek, kiknél a mesterségek egy részét megpróbálhattuk magunk
is. Szembe velük sorakoztak a veterán
motorok dunaújvárosi és helyi gyûjtõk

darabjaiból. A legtöbb gyerek az arcfestésnél tolongott. Valami különleges vágy
fûti a gyerekeket elváltozni, felismerhetetlenné válni.
Közben gyülekeztek a felnõttek is. 5 órakor a misére hívó harang már teli széksoroknak kondult. Addigra elkészültek a Ladik együttes tagjai a hangszórók összeállításával, s így fiatalos ritmusban szólalt
meg énekük.
Pámer Ottó plébános beszédében emlékeztetett arra, hogy Máriát az Isten különleges feladattal bízta meg. Egyszerû
nõként hordozhatta, s nevelhette Isten fiát. Õ ezt a megbízatását hûen teljesítette.
Azt gondolom, hogy a mi feladatatunk
egyszerûbb, nem is ilyen szokatlan. Talán
csak annyi, hogy beszélgessünk türelmesen a szemközti idõs emberrel, hogy nyírjuk le a füvet a szomszédunk árokpartján
is, hogy felhívjuk rég nem látott rokonunkat, ismerõsünket. Legyünk kedvesek,
mosolygósak a munkatársakkal, ne saj-

dr. Molnár Zsuzsanna Pekibe tag

náljuk az idõt megbeszélni a családdal
gondjainkat. Legyõzve kényelmességünket, álljunk be a csapatba, ahol szükség
van ránk.
Ezt tette az a 17 nyugdíjas, kiket a mise
után hallhattunk énekelni. Elegáns
egyenruhában vonult a színpadra a Nyugdíjasok Baráti Körének Rozmaring Kórusa, s elõadták a népdalcsokrot, melyet
Czinger Imréné Éva vezetésével tanultak.
Õket a Sándor Frigyes Zeneiskola fúvósai követték. Térzenéjük alatt kínáltuk
körbe a katolikus karitász tagjaival az általunk készített pogácsát. Mûsoruk után
kezdõdött beszélgetés sokakat összehozott, kik rég nem látták egymást. Hiszen
sokan közülünk a PEKIBE által szervezett Perkátáról elszármazottak találkozójáról sétáltak fel a templomkertbe.
Hatalmasat változott az élet nagymamáink kora óta. Néhány dolog azonban
örök. Ezek közül az egyik a szeretet, mely
összeköt embertársakat. Hiszem, hogy ez
a nap is ennek a szeretetnek a megerõsödését szolgálta. Köszönet érte mindenkinek, aki eljött és tett érte!
Tóth Ferencné

10

HITÉLET

Egyház-hitélet
Dicsértessék az
Úr Jézus Krisztus!
Szeptember 6-án és 7-én Kisboldogaszszony napi búcsúnkat tartottuk. A templomkerti rendezvények megszervezéséért köszönet a Polgári Összefogás Egyesület, a 42. Állomás Egyesület és a Kisboldogasszony Alapítvány aktív tagjainak.
Székesfehérváron szeptember 6-án Egyházmegyei Látónap volt, mely egy évente
összehívott konferencia a legaktuálisabb
témákról. Idén a papi hivatások helyzetérõl, a megújulás lehetõségeirõl szólt a tanácskozás. Ennek oka, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye nehéz helyzetbe
került. A papi hivatások száma csökken,
a papokra háruló feladatok egyre nagyobbak. Nyomasztó teher lett a lelkipásztori munka a túlterheltség miatt. A
világban eluralkodott gondolkodásmód
nem kedvez a papi és szerzetesi hivatások
elfogadásának, Isten hívó szavának meghallásának. Ezért Spányi Antal Püspök
Atyánk megalapította a Prohászka Imaszövetséget, melyet Prohászka Ottokárról Székesfehérvár boldog emlékû Püspökérõl, Magyarország apostoláról és tanítójáról nevezett el. Az imaszövetséghez
való csatlakozás a szándék jelzésével, és
annak az egyházmegyei hivatal általi elfogadásával történik meg. Az érdeklõdõknek Pavlicsek Zsolt és Toldi Hajnal
ad tájékoztatást és jelentkezési lapot.
Az egyházmegyei hivatal mindazok szándékát elfogadja és a tagságról igazolást
küld, akik a következõket vállalják:
* Naponta imádkozik szent papokért és
papi, szerzetesi hivatásokért.

* Hetente legalább negyedórányi szentségimádást végez papokért, hivatásokért,
vagy ugyanennyi idõben olvassa a Szentírást.
* Lehetõsége szerint anyagilag támogatja
a papképzést.
* Lehetõsége szerint részt vesz az Imaszövetség tagjaként az évi – október 10hez kapcsolódó – Prohászka misén a székesfehérvári Prohászka emléktemplomban, mely az Imaszövetség élõ és meghalt
tagjaiért kerül felajánlásra.
Isten áldása és a Boldogságos Szûz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának oltalmába ajánljuk e szövetséget, és kérjük
Jézust: imáink által adjon nekünk új
hivatásokat, ajándékozza meg egyházát
szent és sugárzóan boldog életû papokkal.
Szeptember 13-án egy busznyi hívõ testvérünk utazott Leányfalura, ahol igen tartalmas, egész napos lelkigyakorlaton vettek részt
Szeptember 14-én Veni Sanctét, tanévkezdõ szentmisét tartottunk templomunkban.
A hitoktatás az iskolakezdéssel elindult:
óvodás kortól a középiskolásokig minden
életkori csoport számára megszerveztük
a hittanulás lehetõségeit. Minden fiatalt
buzdítunk a vasárnapi szentmisék látogatására is, különösen, akik elsõáldozáshoz
vagy bérmálkozáshoz szeretnének járulni! Csak a szentmisékre és hittanórákra is
rendszeresen járókat tudjuk a jövõ évben
a szentségek vételéhez engedni!
Szeptember 20-án az érdeklõdõk a kulturális örökség napja keretében Székesfehérváron meglátogathatták a püspöki palotát és a nyitva tartó belvárosi templomokat.
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Október 24-én este templomunkban a
Magyar Kanizsai Színház új elõadását
tekinthetik meg az érdeklõdõk, mely jótékonysági rendezvény lesz a temetõkápolna javára.
Október 24-25-26. napokon lesz a „72 óra
kompromisszumok nélkül” elnevezésû
karitatív ifjúsági akcióprogram, melyhez
minden segítõkész fiatal csatlakozhat és
végezhet konkrét segítséget környezetében. Ehhez várjuk a perkátai fiatalok jelentkezését.
Október 31-én, 16 óra 30-kor püspökatyánk a temetõben megáldja az új temetõkaput és a felújított temetõkápolnát.
Mindenkit szeretettel várunk!
November 1-jén, szombaton, 17 órakor
mindenszentek miséje lesz templomunkban.
November 2., halottak napja. Reggel 8
órakor a templomban az egyházközség
meghalt papjaiért, szerzeteseiért, tanítóiért lesz a szentmise, délután 3 órakor a temetõkápolnában pedig minden meghalt
testvérünk lelki üdvéért .A temetõi szentmise után a plébános atya elõzetes kérésekre sírkõszentelést is végez.
Pavlicsek Zsolt

IMA PAPI HIVATÁSÉRT
Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek,
segítenek bennünket életünk útjain.
Szenteld meg õket, hogy szentek legyenek,
és szentül szolgáltassák ki szentségedet!
Óvd meg õket a veszélyektõl és adj nekik
neked tetszõ örömet bennünk Téged szolgáló életükben!
Adj új papi és szerzetesi hivatásokat! Hívj
szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat, hívj
az én családomból is, hogy õk magukat neked adva, a világról lemondva neked tetszõ,
boldog életet éljenek!
Szûz Mária, az egyház és a
papok édesanyja, könyörögj érettünk!

Részletek a Historia Domusból –
A Perkátai Plébánia Történetébõl
1918

1927

Spanyolinfluenza (nátha) járványos betegség, mely bejárta
egész Európát, Amerikát nálunk is nagyobb mértékben mutatkozott. Október közepén kezdõdött fej, torok fájás, igen magas
láz kíséretében, s tüdõgyulladássá fejlõdött s a gyengébb tüdejû
betegek bele is haltak. … A plébánián az egész személyzet megbetegedett, Zakariás Gergely káplán is
belehalt október 20-án éjjel 1/2
2-kor, 10 napi betegség után. …
Október hónapban 54-en haltak
meg.

Temetõkápolna tatarozása október havában. A temetõkápolnát Galgóczy Ferenc plébános hagyatékából építették a rokonok Kb 1885 körül. A kápolna 10ezer forintba került s 1000 forint alapítvány tétetett a fenntartására, amelynek kamataiból
idõközönként a templomszámadások szerint 1898-1902-19051910ben javították, tatarozták utoljára a kápolnát. Az alapítóért a nyári hónapokban a káplánok végeztek benne egy-egy
szentmisét. A háború – a pénz elértéktelenedése folytán a tatarozás abbamaradt, a kereszt elhajlott, a falak lehullottak, a bádogtetõ lekopott, az ablakokat fõként a szénagyûjtéskor a rossz
gyerekek bedobálták s így az esõ is beesett.

Megjelentetve a Kisboldogasszony Alapítvány gondozásában
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ALBA Takarékszövetkezet …
Már ötven éve a lakosság szolgálatában…
Perkáta, telefon: 06 (25) 507 561

Lakossági megtakarítási formák
Takarékszelvény
Fix kamatozású értékpapír jellegû betéti okirat
3 hónapos futamidõvel.
Elõnye a piacon kínált egyéb befektetésekkel
szemben, hogy
– bankszámlanyitáshoz nem kötött,
– mindennemû költségtõl mentes,
– hozama jól követhetõ, pontosan kiszámítható.
Rugalmas befektetési forma, melyet minden
olyan ügyfelünknek ajánlunk, aki kötöttségek
nélkül garantált hozamot akar elérni.

Kamatjegy
A takarékszelvényhez hasonló befektetési forma, de a futamideje 1 év. Feltételei és elõnyei
megegyeznek az elõbb ismertetett betéttel.
Azoknak az ügyfeleknek ajánljuk, akik megtakarításaikat kevés utánjárással hosszabb távra
biztos hozam mellett szeretnék elhelyezni.
Azoknak az ügyfeleknek, akik 1 éven túl akár
3-5 évre helyeznék el megtakarításaikat, a befektetési alapot ajánljuk.

A befektetési alap olyan eszköz, amely lehetõvé teszi, hogy az egyes befektetõk megtakarításaikat:
– egyszerû, bármikor hozzáférhetõ módon,
– átlátható-biztonságos (felügyelet által ellenõrzött),
– költséghatékony módon, a kockázatok megosztásával fektethessék be az értékpapír-piacon a betétlekötéseket meghaladó hozam elérése céljából.

Nyugdíj-elõtakarékossági számla
nyitása nyugdíj elõtt, illetve akár nyugdíjasoknak is.
NYESZ számla (kamatadó-mentesség, adókedvezmény).
Bõvebben tájékoztatást kaphat kirendeltségünkben.
Lakossági és vállalkozói számlavezetés: teljes
körû pénzforgalmi szolgáltatás gyorsan, sorban állás nélkül, alacsony számlavezetési díj
mellett, igénybe vehetõ bankkártya-szolgáltatás különbözõ bankszámlacsomaghoz.

Netbank csatlakozás díjmentes!
HITELAKCIÓ!
Deviza alapú forint lakásvásárlási kölcsön:
THM 6,42 %
A kölcsön futamidejét Ön választhatja meg 12
hó és 300 hónap között.
Forint alapú lakásvásárlási hitel THM 12,75%

Fogyasztási forint hitel AKCIÓ!
Összege 1 millió Ft, lejárat max. 120 hónap,
THM: 21 %
Biztosítási szolgáltatásaink – kötelezõ gépjármû felelõsség, lakás illetve életbiztosítás kötése.
Online kötéssel kedvezõ áron!
Bármennyire is csodás a technika, az emberek igénylik a közvetlen, személyes kapcsolatot és elvárják a segítséget…
Várjuk kedves ügyfeleinket!
Kusler Józsefné kirendeltségvezetõ

Hideg-meleg étkezési
utalvány elfogadó hely

IFA billencs tehergépkocsival

PUSZTASZABOLCS
HÚSBOLT

(3400 forint/mázsa házhoz szállítva,
minimumrendelés 15 mázsa),

SÓDER, TERMÉNY,
TÜZÉPES DIÓSZÉN
egyéb anyagok fuvarozását vállalom!
Szarka Péter – Perkáta, Alkotmány u. 9.
Telefon: 06-30-267-3967

Felhívás

* SERTÉSHÚS
* MARHAHÚS
* CSIRKE
* PULYKA
* KACSA
* HÁZI KÉSZÍTÉSÛ FÜSTÖLT ÁRUK
Nyitva tartás:
kedd-péntek: 7-12, du. 14-17, szombat: 7-12

Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit,
hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai polgármesteri
hivatalban tartja minden hétfõn 16 órától.
Szerzõdéseket a hét minden napján köt
(szombaton és vasárnap is). Perkátán a megrendelõ lakásán
elõzetes egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges
tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon nálam rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a
fenti telefonszámon. Kérem egyben ügyfeleimet, hogy a lakótelkek
mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását,
társasház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való feltüntetését szintén nálam szíveskedjenek megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél segítséget tudjak nyújtani.

Érdeklõdni: 06-70-263-08-93

Dr. Nagy István ügyvéd — 06 30 639 2893

Termékeink:
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