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Kedves Perkátai
Lakosok!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, az új szerkesztõbizottság nevében is. Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2008. február 13-án
megválasztotta az új szerkesztõbizottság tagjait: Gál Ritát, a Gerilla
Rádió munkatársát, dr. Kasza Reginát és Kiss Ferencnét.
Alapvetõ feladatunknak a lakosság
sokoldalú tájékoztatását tartjuk falunk életével kapcsolatosan. Elsõbbséget élveznek az önkormányzat hírei, a képviselõ-testület
határozatai, beszámolói, az aktuális rendeletek, közérdekû közlemények.
Ezúton is kérjük az intézményeket, egyesületeket, alapítványokat, egyéb civil szervezeteket,
hogy tegyék közhírré programjaikat. Megvalósulásuk után képes
beszámolóikat, leírt élményeiket.
Közös érdekünk, hogy mindenrõl
értesüljenek a perkátai polgárok.
Közremûködésüket elõre is köszönjük.
Kérjük, hogy közérdekû
írásaikat, hirdetéseiket
a perkataihirek@index.hu
e-mail címre küldjék.
Lapunk olvasásához jó egészséget, kellemes idõtöltést kívánok!
Kiss Ferencné,
a szerkesztõbizottság elnöke
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Felelõsséggel
Sokszor hallani azt, ha valaki valamilyen közfeladatot lát el – például tanár, orvos, képviselõ, akár polgármester –, annak „pártatlannak”, „függetlennek” kell lennie. De a pártatlanság, illetve a függetlenség miatti hallgatás csak félreértelmezése annak, hogy nem
szabad véleményt mondanunk. Igenis szabad véleményt mondani, sõt egy közszereplõnek – tanár, orvos, képviselõ, polgármester – kötelessége is véleményt mondani, mert
rá sokkal inkább hallgatnak az emberek. Pláne egy olyan fontos ügyben, mint az oktatásügy vagy az egészségügy. Ki tudna pontosabb, hitelesebb véleményt adni a tandíjjal
kapcsolatos ügyekben, mint az oktatásban dolgozó tanár, vagy akinek a bõrére megy a
játék, a diák. Hasonlóan az egészségügyben, ki az, aki jobban látná az egészségügyben
zajló folyamatokat, mint az orvos, vagy az a beteg és a járulékfizetõ, aki fizeti a költségeket. Nagy a felelõssége annak, aki a népszavazási kérdésekben érintett szakmában dolgozik, de annak is, aki a népszavazási kérdésben a saját tapasztalatai szerint dönt. A félreértelmezett hallgatást, miszerint „pártatlannak, függetlennek” legyen valaki, helyére
kell tenni. Nincs teljesen független, pártatlan ember, aki ezt mondja, az nem mond igazat, hazudik. Mindenkinek van véleménye, vannak tapasztalatai, tud dönteni az õt
érintõ kérdésekben. A közfeladatot ellátó személynek ott van felelõssége, hogy ne éljen
vissza a hatalmával, és az ellenkezõ véleményen levõ embert ne büntesse. Aáry Tamás,
oktatási ombudsman fogalmazta meg, hogy a tanárnak nemcsak lehetõsége, hanem kötelessége, hogy állást foglaljon, csak az nem megengedett, hogy a más véleményt valló
diákot büntesse.
Ennek szellemében járok el én is, amikor közfeladatot ellátó személyként foglalok állást
a 3 népszavazási kérdésben. Igaz, hogy nem függetlenként, hanem Perkáta-függõként,
3 szervezet nyílt támogatásával lettem a perkátaiak többségének szavazatával polgármester. Az ember vállalja fel azt, hogy milyen elveket vall. A közfeladat ellátásakor viszont mind a 4200 perkátai polgár érdekeit figyelembe kell vennem, mind a 4200
perkátait képviselem. Ezért javaslom minden perkátai polgárnak, hogy éljen szavazati
jogával, 2008. március 9-én menjen el saját szavazókörébe és szavazzon.
Mindhárom kérdés érinti a legtöbb családot. Minden családnak öröm, ha a gyermeke
tovább tud tanulni fõiskolán vagy egyetemen. Az viszont bánat, ha a tandíj miatt a család nem tudja taníttatni gyermekét. Szomorú, ha a család régóta szeretett és ismert háziorvosa a számlaírással kezdi a kezelést, és nem a jól megszokott kérdéssel: – Miben segíthetek? Sõt, tragédia, hogy szükséges kórházi kezelés maradhat el amiatt, hogy a betegnek nincs rá pénze. Ezekrõl a területekrõl szól a 3 népszavazási kérdés. A magyar lakosság érdekét nem szolgálja sem a vizitdíj, sem a kórházi napidíj, sem a tandíj. Mindhárom díj, amit adóként is felfoghatunk, olyan dolgot fizettet meg velünk, állampolgárokkal, amit egyszer már kifizettünk mint adófizetõk. Mind a három díj csak arra jó, hogy
az emberek tûrõképességét próbára tegye, illetve újabb címeken szedjenek be tõlük
pénzt. De nem hárítja el kormányzat felelõsségét, hogy versenyképes felsõoktatás teremtõdjék, hogy az állampolgárok által befizetett társadalombiztosítási járulékból tisztességes fizetést kapjanak az orvosok, és hogy a kórházak államilag biztosított ellátásban
részesíthessenek valamennyi állampolgárt.
A három díj eltörlése pedig három IGEN szavazattal lehetséges. Ha Önök is úgy gondolják, hogy a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj rossz dolog, nem segíti Magyarország és a
magyar emberek sorsát, akkor három IGEN szavazattal tudnak ellene tenni.

Somogyi Balázs
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Tájékoztató a 2008. március 9-ei
országos népszavazásról
A Magyar Köztársaság Elnöke az alábbi három kérdésben: a
vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj – képzési hozzájárulás –
kérdésében 2008. március 9-ére országos ügydöntõ népszavazást tûzött ki.
Milyen elõkészületek történtek eddig a
választásokra:
Már 2007. decemberében elkezdõdött a szavazókörök felülvizsgálata. A szavazókörök kialakításának módosítására a
törvény értelmében csak addig van lehetõség, amíg a Köztársasági Elnök a népszavazást ki nem tûzi.
Perkátán továbbra is 4 szavazókör mûködik.
Azok a választópolgárok, akik csak településszintû lakcímmel rendelkeznek, tehát a személyi azonosító igazolványukban lakcímként csak Perkáta van megjelölve, az 1. sz. szavazókörben szavazhatnak, melynek címe Stüszi Vendéglõ.
Mire való az értesítõszelvény:
Az értesítõ tartalmazza a választópolgár adatait, azon szavazókör címét, ahol szavazásra jogosult. Az értesítõ tartalmazza azokat az információkat, amelyek szükségesek az érvényes szavazáshoz.
A népszavazási értesítõket a Posta február 18. és 22-e között
kézbesíti a választópolgárok részére. A névjegyzék február
20. és 28. között közszemlére kerül Perkáta Nagyközség
Polgármesteri Hivatalának népesség-nyilvántartási irodájában (Perkáta, Szabadság tér 1. Telefon: 25/507-570).
A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés, illetõleg a névjegyzékbe való felvétel miatt 2008. február 20-tól február 27-én
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda
vezetõjének címezve a polgármesteri hivatalban. (Perkáta,
Szabadság tér 1. Telefon: 25/507-570).
Mit kell tudni a szavazás helyérõl:
A lakóhelye szerint kijelölt, és az értesítõn feltüntetett szavazókörben szavazhat a választópolgár. A Választási Eljárásról
szóló törvény módosítása alapján az igazolással szavazók
adott településen csak egy szavazókörben szavazhatnak.
Perkátán az 1. sz. szavazókörben szavazhatnak, melynek
címe Stüszi Vendéglõ (Perkáta, György Gy. u. 58.).
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a
lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik:
Ha Magyarországon, de lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik, a jegyzõtõl kapott igazolással szavazhat.
Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb
2008. március 7-éig kérhetõ. Ha ajánlott levélben kéri az
igazolást, a kérelemnek 2008. március 4-ig meg kell érkeznie a jegyzõhöz. Az igazolás iránti kérelemnek tartalmaznia
kell a választópolgár:
– nevét,
– személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám),
– lakcímét,

– annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik.
Az igazolás birtokában az igazoláson megjelölt település kijelölt szavazókörében lehet szavazni. Igazolás telefax és
e-mail útján nem kérhetõ és nem adható ki.
Hogyan lehet szavazni, ha a népszavazás napján
külföldön tartózkodik a választópolgár:
Ha a választópolgár a népszavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy fõkonzulátusán adhatja
le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzõnél
kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét.
A külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét személyesen, teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott útján, illetve ajánlott
levélben kérheti, amelynek legkésõbb 2008. február 22-én,
16.00 óráig kell megérkeznie a jegyzõhöz. A kérelemnyomtatvány igényelhetõ a jegyzõtõl, vagy letölthetõ az internetrõl (www.valasztas.hu).
Mit kell még tudni a népszavazásról:
Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig
lehet.
Amikor felkeresik a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenõrizni a személyazonosságot igazoló fényképes és lakcímet tartalmazó igazolványt. Ezután a választópolgár megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapot,
melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
– A szavazás titkossága érdekében minden szavazókörben
két szavazófülke kerül felállításra.
– Érvényesen szavazni a kérdések alatti, vagy melletti körbe
tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet (+ vagy X).
– Ha elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat
urnába dobása elõtt jelzik, a szavazatszámláló bizottság a
rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az országos népszavazással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzõhöz, vagy keresse fel - a választási jogszabályokat
is tartalmazó - www.valasztas.hu internetes oldalt, melyen
folyamatos tájékoztatást nyújtanak a népszavazással kapcsolatos aktuális eseményekrõl.
Helyi Választási Iroda

Az Országos Választási Iroda honlapja Népszavazás 2008
Hirdetmény
Perkáta Nagyközség jegyzõje tájékoztatja a város választópolgárait, hogy a 2008. március 9-ei országos népszavazáson az igazolással rendelkezõk, valamint azok a választópolgárok, akiknek a lakcíme csak a település megnevezését tartalmazza 1. számú szavazókör: Stüszi Vendéglõ, Perkáta,
György Gyula u. 58. szavazhatnak.
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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG
SZAVAZÓKÖREINEK TERÜLETI BEOSZTÁSA
Szavazókör sorsz.
001.

Területi beosztása (utcák):
Bárányjárás

Szavazóhelyiség neve, címe:
Stüszi Vendéglõ, György Gy. u. 58.

Damjanich János
József Attila
Lenin
Rózsa Ferenc
Táncsics Mihály

002.

Ady Endre

Mûvelõdési Ház, Dózsa Gy. u. 15.

Akácfa
Alkotmány
Barátság
Baross Gábor
Batthyány Lajos
Bem József
Dózsa György
Engels Frigyes
György Gyula
Park
Rajk László
Révai József
Sport
Szabadság tér
Tanácsház

003.

Adonyi

Filmszínház, Szabadság tér 11.

Arany János
Árpád
Attila
Deák Ferenc
Forrás-tanya
Kossuth Lajos
Petõfi Sándor
Templom
Vörösmarty Mihály
Zöldfa
Zrínyi Miklós

004.

Andrássy köz
Bajcsy-Zs. Endre
Bartók Béla
Bocskai István
Erdészlak
Fürst Sándor
Jókai Mór
Liszt Ferenc
Május 1.
Március 15.
Marx Károly
Rákóczi Ferenc
Rózsa köz
Ságvári Endre
Sallai Imre
Somogyi Béla
Széchenyi István
Tanácsköztársaság
Virág köz
Szõlõhegy

Új Óvoda, Bocskai u. 1.

SZOCIÁLIS
NÉPSZAVAZÁS

2008.
MÁRCIUS 9.
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Röviden: IGEN
Megkeresett a Perkátai Hírek új szerkesztõje, és azt kérdezte tõlem, hogy mint egy civil szervezet vezetõje, kívánok-e véleményt mondani a népszavazásra bocsátott kérdésekben.
A PÖPE tagság ugyan nem hatalmazott fel, hogy mindenki nevében nyilatkozzak, de úgy gondolom, hogy a saját véleményem
megegyezik a tagság többségének véleményével. Ha röviden akarok válaszolni, azt mondom, hogy elmegyek szavazni, és
mindhárom kérdésre IGEN a válaszom.
A különbözõ médiákon keresztül felelõs politikusok bõven érvelnek az igenek és a nemek mellett.
Sajnálatos, és a népszavazás intézményének lekicsinylése, hogy ilyen kérdések egyáltalán felmerülhettek, de ha csak ez a
módszer marad a jelenlegi kormány hibás döntéssorozatának megállítására, akkor ezzel kell élnem.
Sajnálom, hogy a háziorvosok egy része a vizitdíj megtartása mellett érvel, és csak saját anyagi biztonságát tartja szem elõtt. Sajnálom, annak tudatában, hogy sem a hálapénz nem szûnik meg ettõl, sem a vizitdíj nem fogja hosszútávon anyagi biztonságban tartani a háziorvosok vállalkozását.
Ha hagyjuk, hogy a kórházi napidíj megmaradjon, félõ, hogy holnap a frissen felszerelt széf használatáért is fizetni kell majd.
A felsõoktatás tandíj kiegészítése címen szedett pénzt a vizitdíjhoz tudom hasonlítani, csak más szereplõkkel. Az intézmények
a létfenntartásért küzdenek, és minden fillérre szükségük van. Egyetértek azzal, hogy a népszavazás tétje nem csupán e három
kérdés, hanem egy szemléletváltás igénye, vagy a jelenlegi út helyeslése. Nem gondolom, hogy egy fölényes IGEN eredmény
után a kormány azt mondja: elnézést, tévedtünk, és elõrehozott választások lesznek. Ez nem szokás Magyarországon, a politikai elit körében. Abban viszont bízom, hogy erõt és esélyt ad politikusainknak, hogy kerek asztalhoz üljenek, és újragondolják
felelõsségüket. Arra kérek mindenkit, hogy menjen el szavazni.
Vaskó Ferenc
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület elnöke

A három igennel spórolhatunk!
Ki többet, ki kevesebbet, ezen spórolás mértéke elsõsorban a mi, illetve családunk egészségi állapotától, valamint saját és gyermekeink tudásszomjától függhet.
Március 9-én, a Szociális Népszavazáson felelõsséggel dönthetünk a jövõnkrõl. Egyszerre mondhatunk igent az egészségre, a
tudásra, a gazdasági fordulatra, a növekedésre és a sikerre.
A következõ három kérdésben hozhatunk döntést:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január
1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
A kérdésekben szereplõ „fogalmak”, mint a képzési hozzájárulás, vizitdíj, kórházi napidíj, nem is olyan rég (2006-ban) még elképzelhetetlennek tûnt, hogy nekünk ilyesmiket kelljen fizetni. Gondoljunk csak arra, hogy több kormánypárti politikus azt
nyilatkozta, hogy nem lesz fizetõs az egészségügy. És most?!
Az 1980-as évek végén, 90-es évek elején, azért történt rendszerváltoztatás, hogy Magyarország végre jogállam legyen, és a
magyarok demokráciában élhessenek. Egy demokráciában az emberek joggal várják el a kormánytól, hogy õszinte legyen velük, és az igazat mondja nekik.
Ha tehát a miniszterelnök azt ígéri, hogy nem lesz gázáremelés, akkor az emberek joggal csalódnak egy brutális áremelkedés
után. Egy demokráciában az a természetes, ha a kormány tevékenységét nem hatalmi szempontok, hanem az ország érdekei
vezérlik.
Március 9-én mindazok menjenek el, és szavazzanak igennel, akik nem akarnak kétszer ugyanazért az ellátásért fizetni, és akik
nem hagyják magukat megtéveszteni. Ne hagyjuk, hogy a kormány, a hibáit velünk fizetesse meg!
A szavazás napján pedig jusson eszünkbe, hogy azzal a három igennel mennyit is spórolhatunk!
Tisztelettel: Bogó Anikó, Fidesz-MPSZ Perkátai szervezet
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A „nem”-esek felelõssége!
A népszavazás (ritkábban használt nevén referendum) a népképviselet érvényesítésének, a közvetlen demokráciának az egyik
formája, amelyben a demokratikus berendezkedésû országokban a hatalom forrása, a nép a parlamenti választások, illetve a
helyi önkormányzati választások közt is kifejezheti akaratát, illetve a véleményét bizonyos kérdésekben.
Miért kell ez a népszavazás?
Ez a kormány, amikor a választók többségének szavazataival hatalomra került, a saját választóit és az ellenzõit is félrevezette
azzal, hogy választási kampányában nem közölte velük, hogy milyen irányba akarja és fogja elindítani „megújulási reformjait”.
Olyan reformnak nevezett folyamatokat indított el, ami az emberek többségének igazságérzetével nem találkozott. Emberek
tömegei vannak elzárva fontos információktól, nincsenek tisztában azzal, mi történik mi igaz és valós, így pedig képtelenek
arra, hogy felelõs döntést hozzanak. Érthetetlen, hacsak nem ez a cél, ugyanis a módszer ismerõs, a rendszerváltás elõtti rezsim
is ezekkel operált.
A helyzetet most még inkább nehezíti a globalizálódás, a bulvárosodás és az embereknek a fogyasztói társadalomba kényszerítése. A komoly kérdés az, hogy abban a virtuális valóságban, amelybe ezeket az embereket belekényszerítették, s ahol szinte
kizárólagos cél a minél újabb mobiltelefon és minél nagyobb televízió megvásárlása, vajon képesek-e megkülönböztetni a valót a valótlantól, az értéket az értéktelentõl?
Ez a baloldali kormány az emberek többségének szemében elvesztette politikai hitelét, gazdasági, politikai és morális válságot
okozott, melybõl zavar és bizonytalanság következett.
A három igen szavazattal ez ellen a bizonytalanság ellen szavazunk, és tiltakozunk a társadalom többségét hátrányosan érintõ,
reformnak nevezett pénzelvonás, különbözõ rafinált módozatai ellen. Remélhetõleg, ezt diktálja többségünk igazságérzete.
Ha csak a társadalom gazdagabb részének lesz reális lehetõsége — ezáltal joga — az egészségügyi ellátások széles körének
igénybevételére, és ha a társadalom szegényebb rétegeinek egyetlen felemelkedési útja, a tanulás elõtt zárunk el lehetõségeket, ez még mélyebb válságba sodorja a társadalmat. Ez a felelõsség a nemmel szavazók felelõssége.
Mindennél fontosabb azonban, hogy minél többen menjünk el szavazni és mutassuk meg, hogy tudunk felelõs döntést hozni.
Rajcsányi László

Március 9.
Egyre több csatornán értesülhetünk a szociális népszavazásról, a három kérdés mindenki számára jól ismert. Gondoljunk csak
bele, mit is jelent a tandíj, a vizitdíj és a korházi napidíj! Minden családot érint, de elsõsorban a fiatal és az idõsebb generációt.
A fiataloknak, pontosabban a szülõknek nagyon magas összegeket kell kifizetniük, annak érdekében, hogy gyermekeik tanulni
tudjanak így már az átlagosnak mondható családoknak is megterhelõ ezen hozzájárulás. Mi marad a diákok számára, vegyenek fel már 18 éves korukban diákhitelt és adósodjanak el körülbelül 20 évre?! Véleményem szerint nem ez kell, hogy legyen a
megoldás, az elsõ lépés, amit mi fiatalok tehetünk jövõnk és majd gyermekeink jövõje érdekében, hogy március 9-én elmegyünk, és három igennel szavazunk. Nem csak a tandíj eltörlése mellett, kell igennel voksolnunk, hanem az egészségügyben
történt reformok ellen is! Ezek a reformok azt kívánják tõlünk, szüleinktõl, nagyszüleinktõl, hogy amiért már egyszer fizettek,
adott esetben az egészségügyi ellátásért, most újra és újra fizessenek. Ezt nem hagyhatjuk, most aktívan tehetünk az ügy érdekében! A Szociális Népszavazáson, ha ezektõl a terhektõl meg kívánunk szabadulni, akkor három IGEN-nel kell voksolnunk!
Kein Attila

Kinek jó egyáltalán a vizitdíj?
Köszönöm, hogy megkérdeztek a népszavazással kapcsolatban. Rögtön vissza is kérdeznék: kinek jó a vizitdíj, van-e egyáltalán olyan ember? A véleményem az egész népszavazásról, hogy az embereket nem hagyják, hogy a saját véleményét jelölje
be, mert már a tévébõl, a rádióból, az újságokból már mindenhol csak a három nem-et lehet hallani, olvasni. Az embereket
elõre felkészítik arra, hogy mit jelöljenek, mindegy, hogy mi lenne az õ véleményük. Feleslegesnek tartom ezt a sok
,,kampányolást”, annak a több millió forintnak, amit erre költenek, máshol sokkal jobb célt szolgálna, pl.: egybõl az egészségügyben. Unják már az emberek ezt a sok szavazást, választást és mégsem történik semmi. Röviden ez a véleményem.
Jákli Pál, a Perkátai Polgárõr Közhasznú Egyesület elnöke
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Erkölcsi kötelességünk...
Gondolkodhatunk sokféle érdekek és értékek mentén, szimpatizálhatunk különféle nagy és kisebb színekkel, akár a fakó szürkével is, de nem sajnálhatjuk idõnket arra, hogy néhány percet szánjunk március 9-én a népszavazáson saját véleményünk kifejezésére.
Fontos alkalmat és lehetõséget kaptunk arra, hogy akaratunkat közvetlenül fejezzük ki az életünket nagyon is mélyen befolyásoló ügyekrõl. Ha részt veszünk, és véleményünket nyilvánítjuk, akkor nem az történik velünk, amit megkérdezésünk nélkül
döntöttek el, hanem az, amit a többség akar. Ha nem fejezzük ki véleményünket, saját magunknak és embertársainknak teszünk rosszat.
Nem csupán pénzünkrõl van szó, hanem az államba vetett hitrõl, életesélyeinkrõl, egészségünkrõl és fõként gyermekeink jövõjérõl. Szálljunk szembe a pénz mindenhatóságát hirdetõ, a negatívumokat sulykoló demagóg kaméleonokkal és kanárimadarakkal. Döntsünk IGENekkel a jobb jövõért, melyben minden embernek kijár az egészség megtartásához és a tudás megszerzéséhez való esély egyenlõsége. Erre tanít minket minden bölcs, fogadjuk hát meg tanácsukat saját józan ítélõképességünk
segítségével!
A történelmi egyházak is markánsan kiállnak az IGEN-lõ értékekért, kövessük hát szavukat Perkátán is!
Pavlicsek Zsolt, világi elnök, rk. egyházközség

Menjen el a népszavazásra!
A Kisboldogasszony Alapítványt a Perkátai Római Katolikus Egyházközség alapította, annak tagjai alkotják. Így az egyház hivatalos álláspontját tudja képviselni a népszavazás esetében is: nem veszünk részt politikai vitákban, de az egyházaknak van határozott társadalmi, szociális, kulturális és oktatási szerepük is — fõleg a nemzetet ily súlyosan érintõ kérdésekben.
Arra buzdítunk és kérünk tehát mindenkit, hogy menjen el a népszavazásra, döntsön lelkiismerete szerint.
Kisboldogasszony Alapítvány

A népszavazásról
Pályaválasztás elõtt álló fiatal vagyok, a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium végzõs diákja. Alig két héttel ez elõtt még lázasan töltögettem „sorstársaimmal” a jelentkezési lapokat, számtalanszor tettem meg a posta és a fénymásoló üzem közti távolságot, s közben azon törtem a fejem, hogy mi értelme ennek az egésznek? Hiszen ha fel is vesznek álmaim iskolájába, az irreálisnak tûnõ tandíjösszegeket képtelen lennék kifizetni szüleim megnyomorítása nélkül. Valószínûleg még sok ezer diáktársam érzi ezt a kilátástalanságot és tehetetlenséget, mint én. De most közösen tehetünk érte: március 9-én, a népszavazáson
mindenkinek — az egyetem elõtt álló fiataloknak, a szülõknek és a nagyszülõknek is — közös feladata van: meglátogatni a szavazóhelyeket és lelkiismeretük szerint szavazni!
Toldi Hajnalka

42. Állomás Kulturális Egyesület
Nem*
Mint kulturális egyesület, nem sokat értünk az egészségügy és oktatás-finanszírozás témakörökhöz. De mivel fiatalok vagyunk,
a tandíjkérdés nagyon is érdekel, sõt érint minket. Személyes tapasztalatunk is van a felsõoktatás állapotáról. Nem kell messzire menni, a Dunaújvárosi Fõiskola remek példa a tandíj „szükségtelenségére”. 2001-tõl a mai napig több fejlesztés is megvalósult, új épület nyelvlaborokkal és fizikalaborokkal, épület-felújítás (kollégiumok), a folyosók burkolatának lecserélése. Pedig
nem volt tandíj! Voltak viszont pályázatok és az önrészt ki tudták gazdálkodni. Ma azok a hallgatók is kapnak ösztöndíjat, akik
még az elégséges szintet sem teljesítik. Nem látszik a pénzhiány a felsõoktatásban.
Persze lehet, hogy mi fogjuk fel rosszul a feltett kérdéseket. Ezek talán nem is a pénzrõl szólnak. Inkább arról, mit nyel még le a
magyar ember, mit engedhetnek meg maguknak a politikusok. Ha most nem lépünk közbe, azt fogják gondolni „bármit” megtehetnek.
*Igen
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Tisztelt Adófizetõk!
Kérjük, adójuk 1%-ának felajánlásával az idei évben is támogassák a

„Perkátáért” Közalapítványt!
Az elmúlt évben 357. 943.-Ft-ot kaptunk Önöktõl, melyet ezúton is köszönünk!
A befolyt összegbõl az óvodát, iskolát, községi kulturális és sport rendezvényeket,
civil szervezeteket támogatunk.

Adószámunk: 18486575-1-07
Felajánlásaikat elõre köszönjük!
Perkátáért Közalapítvány kuratóriuma
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