XIX. ÉVFOLYAM, 2009. 4. SZÁM — ÁPRILIS

Újra együtt...
30 éves osztálytalálkozó

2009. február 28. – 30. éves találkozón
Guggolók:Dózsa György, Gergely István, Horváth Gábor, Felker Gábor, Csere József.
Álló sor:Vas Attila, Benkõ Valéria, Koncz Erika, András Szilvia, Horváth Hajnalka, Varga S. Vincéné, Domanyek Tibor, Rónás Piroska, Nikolicza Lajos, Kovács Katalin, Bitó
Magdolna, Móker Gabriella
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970. szeptember 1-jén az 1.b. osztály 26 tanulóval, Varga S. Vincéné Erzsike tanító néni vezetésével elkezdte a betûvetést, olvasástanulást, számok világának a megismerését. Volt kisdobos avatás a
nagypályán, tornagyakorlattal. 2. osztály félévétõl Erzsike néni elköszönt tõlünk, mert kisbabát várt. Év végéig Újváriné tanított bennünket, gyakran délután jártunk iskolába. 3. és 4. osztályban Buga Árpádné volt az osztályfõnökünk.
Csigalépcsõ után az átjáró teremben tanultunk. Olyan szép és nagy terem volt!
1974-ben a kastélytól elköszöntünk. Az 5. osztályt már az új iskolában
kezdtük. Nagyon örültünk a csodálatosan szép iskolának, a világos tantermeknek, az új bútoroknak, a folyosón beépített szekrényeknek. No
és a rajzteremben a rajzasztalok! Technika teremben fõztünk, a varrógépekkel varrhattunk kötényt, blúzt.
A környéke még rendezetlen volt, de mi a többi diákkal együtt terepet
rendeztünk, sövényt ültettünk. Minden tanév elején a testnevelés órákon a pályákat, ugrógödört gaztalanítottuk. Hatalmas volt a gyakorlókert, ahonnan betakarítottuk õsszel a termést.
Volt úttörõavatás, a 12 pont betartása. Õrsi foglalkozások, õrsi napló,
komoly posztok: õrsvezetõ, helyettes, zászlós, krónikás, nótafa, kukta... Duna partján futóverseny, ahová farosbusszal mentünk, ami állandóan lerobbant... május1-jei felvonulás…ünnepi mûsor november 7én, április 4-én... no meg elsõáldozás, bérmálkozás, ami igazán nagy
problémát okozott abban az idõben...
Folytatás a 10. oldalon.

Kényszerhelyzetben
a legjobb megoldás
2009. március 25-én a Faluházban az Általános Mûvelõdési Központ történetében jelentõs esemény történt.
Perkáta és Nagykarácsony önkormányzati testületei
együttes ülésen megszavazták és elfogadták, hogy jöjjön
létre Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményi
Társulás. A szavazás eredménye: Nagykarácsony 9 megjelent önkormányzati képviselõje közül 9 képviselõ igen
szavazatával támogatta a társulás létrejöttét, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Perkáta 12 megjelent önkormányzati képviselõje közül 8 képviselõ igen, 4 képviselõ
tartózkodó szavazatával, ellenszavazat nélkül támogatta
a társulás létrejöttét. Ezek a száraz tények. A döntést
azonban egy hosszú és nem egyszerû folyamat elõzte
meg.
A közérthetõség érdekében szükségesnek tartom bemutatni, hogy melyek voltak azok a meghatározó tényezõk,
amelyek a társuláshoz vezettek:
1. A közoktatásra fordítandó állami támogatás (normatíva) évek óta egyre kevesebb, 2008-ban 10 millió forinttal csökkent, a 2009-es évben elérte a csökkenés a 20
millió forintot.
2. A közoktatási intézmények fenntartási, feladat-ellátási költségei ezzel szemben folyamatosan emelkednek.
(Energia árak, élelmiszerek).
3. Az önkormányzatra háruló feladatok köre bõvült,
mely szintén többlet kiadással jár.
4. Az önkormányzat és a közoktatási intézmények anyagi lehetõségeik határához érkeztek, további megszorítások az oktatás-nevelés rovására történhetnek, munkahelyek megszûntetésével járnak.
Az adonyi kistérség munkaszervezetének vezetõje Varsányi Viktor 2008. január 16-ai elõterjesztésében a következõ módon határozta meg egy közoktatási társulás
létrejöttének okait:

„Alapvetések:
1. 2008-ban mintegy 4-4,5 % normatíva csökkenéssel
számolhatnak az önkormányzatok
2. 12-14 % ezen belül az oktatási normatíva csökkenése
úgy, hogy az önkormányzat közel 50 %-ot tesz a mûködtetéshez más forrásai rovására
3. A belsõ ésszerûsítéseket az önkormányzatok meglépték, további megszorítások nem hajthatóak végre
4. A közoktatásra fordítandó állami hozzájárulás évek
óta csökkenést mutat.”
Folytatás a 2. oldalon.
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Kényszerhelyzetben a legjobb megoldás
Sajnálatos módon az idézett elõterjesztésre érdemi lépések nem történtek a kistérség és települései részérõl 2008 szeptemberéig.
A perkátai önkormányzati testület többsége már 2007 õszén elkezdte, s 2008 januárjától már az adonyi kistérség által is
megfogalmazott problémák miatt elkezdte szervezni a közoktatási intézményi társulást.
Az intézményi társulásnak két formája
lehetséges: a kistérségi közoktatási társulás, melyben az adonyi kistérséget tekintve legalább öt településnek, illetve a kistérség lakosságának 60%-ának kell számszerûen a társulás mögé állnia; a másik
forma az intézményi társulás, melyben
legalább két önkormányzat közoktatási
intézményeinek társulása jön létre. Mivel
a kistérség településeinek többsége nem
mutatott hajlandóságot kistérségi társulás létrejöttére, Perkáta azokat a településeket kereste meg intézményi társulásra, amelyekrõl feltételezte, hogy partnerséget mutatnak. Így kezdõdtek meg a
tárgyalások 2008 februárjától Pusztaszabolcs önkormányzatával, majd Besnyõvel, illetve Iváncsa polgármesterével.
A legtovább Pusztaszabolcs önkormányzatával sikerült eljutnunk. A tárgyalások
megszakadásának konkrét okaként a
Társulási Megállapodásban foglalt jegyzõi hatásköri vita és a Pusztaszabolcs által
meghatározott közös intézményi fenntartási költség (visszaosztási összeg) mértéke volt. Pusztaszabolcs a perkátai érdekeket figyelmen kívül hagyva túl magas
visszaosztásban gondolkozott.
2008 szeptemberében az adonyi kistérség
Iváncsa kezdeményezésére a tanuszodával kapcsolva merült fel újra a közoktatási társulás ötlete. Perkáta önkormányzata
az ötlet felmerülésétõl kezdve teljes mértékben támogatta a társulás létrejöttét,
de felelõsségét, melyet Perkáta érdeke
határoz meg, nem feledve, olyan feltételekkel, mely Perkáta teherbíró képességét figyelembe veszi. Mit is jelent ez?

A tanuszodai társulás és a közoktatási
társulás természetesen a közoktatási társulás alapján lekérhetõ többlet állami
normatíva körül forgott. Iváncsa, nem
alaptalanul azért kezdeményezte a kistérségi közoktatási társulás létrejöttét,
hogy a társulás alapján lekérhetõ állami
normatívából fizethetik a települések a
tanuszodai mûködtetési költségeket, melyek az eredeti elképzelésekhez képest
háromszorosára nõttek. Az ellenmondás
ott található, hogy a településeknek 15
évre kell elkötelezni magukat a tanuszoda ügyében, ugyanakkor nincs biztosíték
arra, hogy a közoktatási társulásból eredõ normatíva 15 éven keresztül tudja biztosítani a tanuszodára fordítandó összeget. Perkáta testülete úgy döntött, hogy
támogatja mind a két társulást, de azzal a
kikötéssel, hogy a tanuszodai hozzájárulás jelenleg megállapított összegét (9 millió Ft/év) csak addig tudja fizetni, míg a
közoktatási társulásból származó bevétel
azt fedezni tudja. Amennyiben már nem
fedezi, úgy Perkáta a vélhetõleg kiszámítható 2005-ös szóbeli megegyezés alapján
megállapítható összeget (2,7-4,7 millió
forint/év közötti érték) hajlandó tanuszodai hozzájárulásként adni. Ez jelenleg
megfelel Perkáta teherbíró képességének. Az adonyi kistérség a településekkel
a kistérségi közoktatási társulásról hivatalos közlés nélkül abba hagyta a tárgyalásokat. Ezt követõen kezdõdtek meg
Perkáta részérõl Nagykarácsony Önkormányzatával az intézményi közoktatási
társulással kapcsolatos megbeszélések. E
megbeszélések eredményeként 2009.
március 25-én megköttetett a közoktatási
intézményi társulásról a két település
között a társulási megállapodás.
Mit jelent Perkáta, illetve az Általános
Mûvelõdési Központ számára a Társulás?
1. A 2009/2010-es tanévre viszonyítva, a
tanulói létszámadat függvényében,
mely becslésen alapulhat, 340 iskolás és
135 óvodás esetében és 42.800 Ft/gyer-

mek/év
normatív
támogatással
20.330.000 forint kérhetõ le idõarányosan. Ez 2009-es évre 6.776.667 forintot,
2010-es évre 13.553.333 forintot jelent.
2. A társulási támogatás összegébõl továbbra is fenntartható a jelenlegi oktatási színvonal, melyet a Szivárvány óvoda és a Hunyadi Mátyás általános iskola
nyújt a perkátai gyermekek számára.
3. Pedagógus munkahelyek maradnak
meg azzal, hogy biztosított a jelenlegi
színvonal megtartásához az anyagi forrás. Munkahelyeknek nem kell megszûnniük.
4. A társulásban szereplõ iskolák tanulóinak – elsõsorban Nagykarácsony iskolásait érinthetné – nem kell utazniuk
más településre, mert a két intézményben az adott évfolyamok teljesítik a minimális létszámhatárokat. Nincs sem,
diák- sem pedagógusutaztatási kényszer.
5. A társulás létrejöttével, már a közös
intézményre sikerült pályázatot nyernünk a Perkáta – Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ intézményi
fenntartásához 9.960.000 forintot, mely
szintén segíti a csökkentett állami normatívából eredõ pénzügyi helyzetet javítani 2009-ben.
Összességében tudjuk, hogy az oktatási
intézményekre a jelenlegi kormányzati
gazdaságpolitika és a jelenlegi kormányzati oktatáspolitika kényszeríti a társulások létrejöttét. Perkáta – Nagykarácsony
közoktatási társulással sikerült enyhíteni
Perkáta nagyközségre nehezedõ pénzügyi nyomást oly módon, hogy a Társulásban résztvevõ Perkáta és Nagykarácsony települések a jogszabály adta lehetõségekhez mérten a legkevesebb sérüléssel tudták megoldani a jelenlegi helyzetet.
Szilasy László

Kérdések, amikre a polgárok válaszokat
és tájékoztatást várnak
1. Mi történt a Nagykarácsonnyal való társulással kapcsolatban?
2. Meddig kell társulni, hogy a + normatívát megkapjuk?
3. Mennyi is lenne ez az összeg pontosan?
4. Ki lesz a felelõs, ha nem jön össze a társulás és a falu elveszíti a
+ forrást?
5. Mi történt a szociális társulással, hogyan áll a megvalósítás?
6. Miért nem csak a tanév végéig szól Szilasi László kinevezése?
7. Miért nincs még mindig falu TV?
8. Van-e elegendõ pénz krízissegélyek kifizetésére?
9. Mire lett költve a házeladásokból befolyt összeg?

10. Mik a kilátások tanuszoda ügyben?
11. Hova járnak majd úszni a gyerekek és mennyiért?
12. Mennyi a hozama a kötvényeknek? Hol lehet úgy befektetni, hogy több a hozam, mint a kamat? + a 200.000 Ft amit a tanácsadásért fizetünk?
13. Hol fog spórolni az önkormányzat ha elfogy a pénz?
14. Iskola nyílászáróinak cseréibõl lesz valami? Pályázat lesz
ugye? Mint az iskolaigazgatói állás?
Ezek a kérdések érdeklik az embereket és választ várnak.
Tisztelettel: Szõke Imre

2009. április PERKÁTAI HÍREK

KÖZÜGYEK

3

Beszámoló a 2009. március 25-ei Perkáta és
Nagykarácsony együttes képviselõ-testületi ülésérõl
— Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. március 25-ei képviselõ-testületi ülésén 12 képviselõ (Bogó Ferenc,
Bogóné Plasek Krisztina, Horváth Judit,
Lehóczki Ádám, Mosonyi György, Pavlicsek Nándor, Rajcsányi László, Somogyi Balázs, Szilasy László, Tóth Ferenc,
Ujfalusi Pál és Vaskó Ferenc) volt jelen.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 8 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a Perkáta-Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratát.
— Nakarácsony Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete 9 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta-Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratát.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete által a perkátai ÁMK
intézményvezetõi posztjára 2008. decemberében kiírt pályázatra egyedül Szilasy
László megbízott intézményvezetõ nyújtotta be a pályázatát, aki az ülésen szóban
visszavonta pályázatát, mivel létrejött
Perkáta-Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Perkáta-Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ intézményvezetõi posztjára kiírandó pályázatot.
— Nagykarácsony Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással támogatta a Perkáta-Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ intézményvezetõi posztjára kiírandó pályázatot.

— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V. 6.) számú rendeletét.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül módosította a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 2/2006. (II. 1.) számú rendeletét.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete a TEKI pályázathoz
kapcsolódóan beérkezett árajánlatok közül a VOLTREX Kft. ajánlatát 12 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül fogadta el.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta, hogy a KEOP pályázathoz kapcsolódóan történjen meg tanulmány elkészítése. A képviselõ-testület a pályázat
önrészét a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból kívánja fedezni.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül kinyilvánította azon szándékát, hogy részt
kíván venni a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletben meghirdetett pályázaton. A képviselõ-testülete az önrész fedezetét a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból kívánja biztosítani.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül kinyilvánította azon szándékát, hogy több
pályázati anyaggal részt kíván venni a
TEUT pályázaton. A képviselõ-testület a
pályázat önrészét a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból kívánja fedezni.

— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Tanácsköztársaság utcai közvilágítás tervezésének megrendelését.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának
IX. számú módosítását.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az EH-SZER Kft. a közvilágítás
karbantartására vonatkozó szerzõdéstervezetét. A szerzõdés 2009. április 1-jétõl
él. A képviselõ-testület a karbantartás
anyagi fedezetét a 2009. évi költségvetés
tartalékkeret terhére kívánja biztosítani.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete igen szavazat nélkül,
9 nem szavazattal és 3 tartózkodással
nem fogadta el az Alpha-Vet Kft. gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátásra vonatkozó szerzõdését.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta Zsákány Kálmán Zsolt és Berenthe Andrea telekvásárlási kérelmét.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta Gara Sándor telekvásárlási kérelmét.
— Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta a STRONG-ÉP Kft. telekvásárlási kérelmét.

Régen volt…hogy is volt?
Részletek a Historia Domusból – A Perkátai Plébánia Történetébõl
(Megjelentetve a Kisboldogasszony Alapítvány gondozásában)
1916
Az új idõszámítás mely szerint április 30-án éjjel 11 órakor az
órákat egy órával elõbbre tolták, vagyis 12-re igazították nem
tetszett a népnek. Azt mondták, hogy Vilmos császár még az Istennel is kikezd, nem a déli nap után akar igazodni, hogy ez az
intézkedés az urak találmánya, hogy a nép tovább dolgozzon, s
csak nehezen tudták megérteni, hogy a korai felkeléssel a világító anyagot akarták megtakarítani, hogy korábban térjenek az
emberek nyugovóra.

1944. március
Bombázás – Tegnap csak úgy reszketett a plébánia ablaka a
bombázás vagy ágyúzás robbanásaikor. Az ember még az arcán
is érezte a légnyomást. Nemsokára rá vagy 150 repülõ ment el a
fejünk felett. A légi háború elért majdnem hozzánkig. Itt is hullottak le eltévedt golyók, hüvelyek. A délelõtti riasztás éjjel
megismétlõdött : 3/4 10-1/4 2-ig. A bombázás fénye nálunk is
látszott. Budapestet bombázták! Mi van, nem tudjuk!
Április 1-ével az összes iskolákat bezárták az országban. Értesítõt – vizsga nélkül – a status quo alapján kell kiadni.
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Perkáta elsõ sikeres
Európai Uniós pályázata
2009. március végén kaptunk értesítést arról, hogy az orvosi rendelõ felújítására 2008. májusában benyújtott KDOP/2007.5.2.1/A pályázatunk
sikerrel járt. Kalandos életû volt a pályázat, hiszen a beadás után elõször
elutasították, amelyre fellebbezést nyújtottunk be. A 2008. decemberében megtörtént helyszíni szemle után már reménykedtünk, és most a hivatalos írásbeli döntés után, a szerzõdéskötés elõkészítése elõtt már kijelenthetjük: elõször nyert el Perkáta Európai Uniós forrást. 12.632.889 forintos pályázati nyeremény mellett Perkáta Nagyközség Önkormányzat
közel 2,5 millió forintos (16%-a a pályázatnak) önrészt vállalt, így közel 15
millió forintos felújítás valósul meg az orvosi rendelõnél.
A pályázat keretében megújul az orvosi rendelõ. Sajnos az egész épület
nem, mert csak az orvosi ellátáshoz kapcsolódó tereket lehet felújítani. Az
orvosi rendelõk két helyiségbõl állnak majd, hogy a négyszemközti orvos-beteg kapcsolat is megvalósulhasson. Áthelyezésre kerül, így megmarad az a fektetõ, amelyben háziorvosaink plusz ellátást tudnak megvalósítani. Megújul az orvosi rendelõ váróhelyisége, illetve a kiszolgáló egységek, a vizesblokk, nyílászáró csere történik. Emellett új felszerelést kapnak a rendelõk, illetve néhány orvosi eszköz is beszerzésre kerül.
Köszönjük mindazok munkáját, akik részt vettek a pályázat megírásában,
elõkészítésében. A pályázatot a Projektiroda munkatársai és segítõi írták,
kiemelném e pályázat két íróját, Vizi Melinda projektmenedzsert, illetve
Kiss Bernadettet, orvoslátogatót, volt védõnõt, aki szakmai munkájával
irányította a pályázatot. Köszönöm az elõkészítõ munkában részt vevõ tervezõket, köztük Bartus Tamást, illetve a Faluüzemeltetési Központ munkáját. A perkátai egészségügyi szolgáltatóknak is köszönöm az elõkészítésben végzett munkát. A Védõnõi Szolgálatunk védõnõi sokat segítettek.
Köszönöm dr. Szûcs Mihály háziorvos Úrnak a segítséget, a szakmai tanácsokat, észrevételeket. Köszönöm dr. Kormos Zoltán elõkészítõ munkában való részvételét, aki a testület 2008. januári ülésén felolvasta a pályázati kiírást, igaz akkor már rég dolgozott a pályázaton a Projektiroda, és
addigra már tájékoztatót is küldött a pályázatról a képviselõ-testület tagjainak. A háziorvosok együttmûködése elengedhetetlen volt a pályázat
megírásához, illetve az lesz a megvalósításhoz is. Köszönöm mindkettõjüknek az elõkészítést, hiszen a háziorvosi OEP szerzõdéseket is mellékelnünk kellett, ami több száz oldalt tett ki.
A következõ idõszakban a szerzõdéskötés, illetve az elõkészítõ eljárások
után történik meg a tényleges munka a felújítás, ami mind a perkátai polgároktól, mind a szolgáltatóktól nagy türelmet kíván meg, de ezt már
könnyen viselhetjük a végsõ cél eléréséért, az orvosi rendelõ felújításáért.

Felhívás
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.

Dr. Nagy István ügyvéd (06 30 639 2893)

Az elmúlt idõszak pályázati eredményeirõl néhány szót szólva, 2008-ban
három régiós pályázaton is sikert értünk el. Ezek keretében valósult meg a
Zrínyi utca felújítása (TEÚT), történik az iskola elõtti park és még két közterület felújítása (TRFC), illetve épül ki a Petõfi utca közvilágítása (TEKI).
Ezen kívül digitális táblák beszerzése a TIOP pályázat keretében történik
meg, amely az állami közbeszerzés idejétõl függ, de várhatóan a következõ tanév kezdetére megtörténik. Az ÁMK számos kisebb értékû, de
összességében több millió forint értékû pályázatot nyújtott be és nyert
meg. Örülök, hogy a jelenlegi ÁMK vezetés felismerte, hogy a kis pályázatok beadásával nagymértékben segítheti az intézmény mûködését. Az elmúlt évekhez képest ez óriási elõrelépés. A 2008. évben kb. 30 millió forintot nyert az önkormányzat pályázatokon.
A 2009. évben ez tovább növelhetõ, hiszen számos pályázat került (közel
100 millió forint értékben) benyújtásra az elmúlt hónapokban, illetve áll
elõkészítés alatt. A már beadott, de még nem elbírált pályázatokról a cikk
végén látható egy táblázat. De a munka folyamatos, nem állhatunk meg.
Ahogy az önkormányzati ülésekrõl szóló beszámolókban is olvashatják,
szinte minden testületi ülésen foglalkozunk pályázatokkal, vagy a tervezõi
munkákkal kapcsolatos elõkészítéssel, vagy a beadásukkal, vagy pedig a
megvalósításukkal. Elmondhatjuk, hogy már folyamatos a munka és egy
képviselõnek is jó érzés, hogy állandóan olyan fejlesztésekkel kell foglalkoznia, ami a falu fejlõdését segíti. A pályázatok elõkészítése azonban
több fontos feltételhez kapcsolódik. Az hogy számos pályázatot tudunk
benyújtani és folyamatos az elõkészítés, igazolja azt a 2007-es döntést,
hogy érdemes volt létrehozni a Projektirodát. Ennek az irodának a mûködése 2008-ban közel 2,5 millió forintba került, és nyert közel 30 millió forintot. Igazolja az eredményeket, hogy a kistérségben Adony és Iváncsa
mellett holtversenyben Perkáta adta be a legtöbb Európai Uniós pályázatot. Az sem tántorít minket el, hogy Perkátának sokkal több munkát kell letennie egy adott pályázathoz, mint egy politikai hátszéllel rendelkezõ településnek. Tesszük a dolgunkat tisztességesen, és lehet hogy csak lépésenként, de érünk el eredményeket, mert folyamatosan készülünk a jövõre. Nem máról holnapra, hanem több évre, évtizedre tervezünk elõre, természetesen mindig alkalmazkodva a jelen feltételeihez és reméljük, hogy
hamarosan eljön az az idõ, amikor értékelik az erõfeszítéseinket.
Fontos elõfeltétel volt a kötvénykibocsátás, amely az önrészét, illetve a
megvalósítását biztosítja a pályázatainkat. Bölcs és elõrelátó döntése
volt ez a testületnek, látva az önkormányzatok nehéz helyzetét. Akkor,
amikor több pályázatot adnak vissza az önkormányzatok az önrész hiánya
miatt, addig Perkátán a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó
összegbõl tudjuk fedezni a pályázatok önrészét, illetve elõfinanszírozását.
A kötvényrõl sok helyen és sokat írtunk már, de egyre inkább beigazolódik, hogy ebben a helyzetben, amikor az önkormányzatok nagy része (kb.
99%) nehéz anyagi körülmények között van, azok az önkormányzatok tudnak pályázatokon indulni, amelyek kötvényt bocsátottak ki, és ebbõl valósítják meg a fejlesztéseiket. Itt látjuk, hogy megérte kibocsátani a 450 millió forint értékû kötvényt (amelynek 1/3-a a fejlesztéseket szolgálja, míg a
többi 2/3 óvadéki célú). És reális a kezeléséhez kapcsolódó szakértõi tanácsadási díj, amely havi 125 ezer forint + ÁFA, hiszen ekkora összeg kezelését még a nagyvárosok önkormányzatai is szakértõkre bízzák.
A táblázatban nem szerepelõ, de a közeljövõ elõkészítés alatt levõ pályázata a közintézmények energiakorszerûsítési pályázata, amely szinte minden közintézményt (óvodát, iskolát, orvosi rendelõt, községházát) érint,
de kiemelkedõ része az iskola nyílászáró cseréje. Tervezzük a most már
kistérségi központi szerepet ellátó szociális intézmény teljes felújítására
történõ pályázat benyújtását, amely a tavalyi évben nem nyert forrást, de
ezáltal idén már teljesen elõkészített és benyújtásra kész. Készülünk a
szokásos régiós pályázatokra is. Minden olyan pályázaton indulunk, legyen akármilyen értékû is, amely kapcsolódik a perkátai fejlesztési elképzelésekhez, illetve szolgálhatja a perkátai polgárok, gyermekek érdekeit.
Somogyi Balázs
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az alábbi nyilatkozatot kitöltve, legkésõbb
2009. április 30-áig a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyûjtõdobozba bedobni szíveskedjenek.
Segítségüket köszönjük!
Polgármesteri hivatal

Nyilatkozat a tartott kutyákról
A tulajdonos: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Címe: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A kutya: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fajtája: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Születési éve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ivara: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Színe: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Általános Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye

Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 25/522-310

2009. március 15. Itt a tavasz!
Itt a tavasz! Küzd még a tél, de már végérvényesen eljött a tavasz. Hideg reggelekre ébredhetünk, de a Nap pályája már jelzi, hogy
közeledik a jó idõ, ébredhet a természet.
Itt a tavasz! Újra örömmel és meghatottsággal
emlékezhetünk nemzetünk nagy történelmi
alakjaira: Petõfi Sándorra, Jókai Mórra, Kossuth Lajosra, Gr. Széchenyi Istvánra, a márciusi ifjakra, a 48’-as hõsökre. Az ünneplés és
emlékezés közben újra megkérdezhetjük magunktól: bennünk van-e az a hazaszeretet, felelõsség a nemzet
iránt, mint egykoron 1848-ban a márciusi ifjakban? Képesek vagyunk-e Magyarországot úgy szeretni, mint egykor õk? Hiszem
és vallom, hogy igen. ha a kicsinyeskedõk és közönségeskedõk
nem tudnak a nemes gondolatainktól és tetteinktõl eltántorítani, akkor képesek vagyunk éppen úgy nagy dolgokra a nemzet
érdekében, mint tették egykoron Petõfiék. Ennek ékes bizonyítéka volt 2009. március 13-án délelõtt a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak ünnepi elõadása, mely az
1848. március 15-ei forradalom megünneplését volt hivatott
elõsegíteni.

Külön köszönet illeti meg a felkészítõ tanítónõket Denke
Antalnét (Jutka nénit) és Horváthné Fischer Katalin (Katin nénit) a mûsor összeállításáért és színvonalas megvalósításért, valamint a szereplõ kisdiákokat, akik szabadidejüket is feláldozva
vállalták, hogy Perkáta nagyközség méltóképpen emlékezhessen nemzetünk nagyjaira. Az elõadás két szóval jellemezhetõ:
megható és méltóságteljes. Köszönet érte.
Szilasy László ÁMK igazgató

Épül a „Gyöngyszem” park
2009. márciusában elkezdõdtek Perkáta nagyközség három
pontján a Terület-és Régiófejlesztési Célelõirányzat (TRFC) –
2008 pályázati kiírás keretén belül „Összefogással gondozott
környezetünkért” címû pályázattal megnyert összegbõl (2,6
millió forint), a község kötelezõ önrészébõl (286 ezer forint) és
a községi hozzájárulásból (1,8 millió forint) a község szépítését
elõsegítõ munkálatok. Bennünket „hunyadisokat” elsõsorban
az iskola elõtti átalakítások érdekelnek. A pályázat elkészítésekor elsõdleges szempont volt, hogy az iskola elõtt csökkentsük a
balesetveszélyt, mely a reggeli (7-8 óra között) a déli (12-13 óra
között) és a délutáni (15.30-16 óra között) órákban különösen
nagy veszélyt jelent gyermekre és felnõttre egyaránt. A másik fõ
szempont volt, hogy a kialakítandó parkban lehessen napi szinten nyugalmat találni, tükrözze névadónk Hunyadi Mátyás szellemét, s méltó teret biztosítson szabadtéri rendezvényeinknek.
A munkák elkezdõdtek. A sportpálya felé vezetõ út mellé, elsõsorban az iskolai dolgozók számára, gépkocsi parkoló kerül kialakításra; a parkon belül, már jól látható módon, két járdaút
lesz kiépítve, melyen gyalogosan lehet megközelíteni az iskolát;
a parkoló felöli résznél járda által körülvett körben Hunyadi
Mátyásról készült szobor lesz felállítva, mögötte zászlótartó
oszlop.

A parkban több helyen padok és szemetes tartók kerülnek elhelyezésre, illetve fák és díszbokrok lesznek ültetve. A pályázat elkészítésekor önként jelentkeztek az alábbi civil szervezetek,
vállalkozók segítségnyújtásra, s ajánlották fel valamilyen formában az együttmûködésüket. Kisboldogasszony Alapítvány,
Általános Mûvelõdési Központ (ÁMK), Perkátai Energia és
Környezet Alapítvány (PEKA) , 42 állomás, Polgári Összefogás
Perkátáért (PÖPE), Ujfalusi Pál egyéni vállalkozó.
A felsorolt szervezetek, vállalkozók a pályázathoz írásban is beadták együttmûködési szándékukat, de ez nem jelenti azt, hogy
ne várnánk további segítséget, felajánlást. Kérem azokat a civil
szervezeteket, magánszemélyeket, akik fontosnak érzik, hogy a
perkátai iskola környezete megszépüljön és lehetõségük van,
módjukban áll segítséget nyújtani akár munkával, tárgyi eszközzel, esetleg anyagi támogatással, azok keressék Rajcsányi
László képviselõ urat! A jó szándékú segítség többet ér az üres
szavaknál!
A címben szereplõ „Gyöngyszem” elnevezés természetesen
nem hivatalos. Szülõvel beszélgetve említettem meg nekem,
hogyha elkészül, szerinte és szerintem is, a falu egy „Gyöngyszeme” lehet. Jól esett a jó szó, és szívmelengetõnek éreztem az
elnevezést.
Szilasy László ÁMK igazgató
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Óvodai és iskolai beiratkozás
idõpontjai:
2009. április 20-21-22,
8-16 óráig a megjelölt napokon
Szerényebb szereplés
a mezei futóversenyen

7

A költészet napja
Fülöp Irén tanárnõ vezetésével, ünnepi összeállítással emlékeztünk meg a Magyar Költészet Napjáról, a József Attila
Könyvtárban. Néhány versszeretõ diák Petõfi, József Attila,
Csokonai verseit szavalt a el, az 5. a. osztályosok pedig János vitézt jelenítették meg. A Nyugdíjasok Baráti Körének tagjai lelkes közönségnek bizonyultak, Kõszeginé Juliska néni még a
verseléshez is kedvet kapott, és elõadta a Fülemile címû költeményt.
Basticz Józsefné tanítónõ

Helyesbítés

A korábbi évekhez képest gyengébben szerepeltek tanulóink a
körzeti diákolimpia mezei futóversenyén, de szégyenkezni így
sem kell. A négy korcsoportban két bajnoki címet, három-három második és harmadik helyezést értek el diákjaink, és valamennyi csapatunk helyezett lett Adonyban.
A legkisebbeknél Kovács Gréta ötödikként ért a célba, a csapat
pedig szintén ötödik lett Nagy Alexandrával, Szabó Vandával,
Bartos Elizával és Gyõrik Adriennel. A fiúk negyedik helyen végeztek Lestár Henrik, Mészáros Dominik, Szabó Márk, Südi
Tamás és Cserna Péter összeállításban. A II. korcsoportos lányok (Domonics Mária, Bolvári Dorina, Héber Fanni,
Jankovics Nikolett és Baftig Anita) ötödikek lettek, a fiúk a
Galkó László, Simon Attila, Farkas József, Szûcs Martin, Szabó Milán összeállításban bronzérmet nyertek. Az egyetlen
egyéni bajnoki címet Galkó László szerezte, közvetlenül utána
pedig Simon Attila ért célba.
A felsõ tagozatosoknál a III. korcsoportos hölgyek harmadikok
(Bartos Karina, Fórizs Lilla, Horváth Fanni, Preizler Nikolett,
Szilvási Barbara) a fiúk bajnokok lettek. Az aranyérmes együttes tagja volt Südi László, Józsa Dávid, Makai Kevin, Szûcs Flórián és Somorácz János. A gyõztes csapatból Südi László második, Józsa Dávid harmadik helyen futott a célba. A legidõsebbeknél a lányok negyedik helyen végeztek, a fiúk ezüstérmet
nyertek. Tehát a Faragó Klaudia, Szûcs Letícia, Szilvási Annamária, Tarczal Julianna Molnár Noémi alkotta csapat a dobogóról maradt le, míg Fehér Mihály, Kiss István, Badi Szilárd,
Horváth Tamás és Südi Martin éremmel a nyakában térhetett
haza.
A negyven versenyzõbõl huszonegyen harcolták ki a jogot, hogy
részt vegyenek a megyei döntõn, melyet Agárdon rendeznek.
Egyéni érmeseink: Galkó László, Simon Attila (pirosban), Südi
László és Józsa Dávid célba érkezése.
Benke Zoltán testnevelõ tanár

A múlt havi számban Szõke Imre úr által jegyzett Franciaországról szóló ismertetés kapcsán, nézeteltérés keletkezett a
szerzõ és köztem. Ezért cikkét az alábbiakban teljes terjedelmében ismét közöljük.
Remélve, hogy ez olvasónknak is megnyugvást hoz!
Kiss Ferencné

8

KÖZÜGYEK

PERKÁTAI HÍREK 2009. április

Az ivóvíz nem árt az egészségnek
A vezetékes ivóvíz, vagy az ásványvíz fogyasztása árt az egészségnek — állította saját víztisztító berendezése reklámozásakor a
Nap Háza Kft. A vállalkozás azonban ezen állításait nem tudta igazolni, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 3 millió forint bírságot
szabott ki rá. A vizsgálat során kiderült: nem megfelelõ használat
esetén éppen a hirdetett víztisztító berendezés lehet veszélyes az
egészségre.
A Nap Háza Kft. 1998 óta foglalkozik víztisztító berendezések forgalmazásával és szervizelésével. Több gyártó körülbelül 60- 80 féle termékét árusítja és üzemelteti a „Tiszta Víz Üzletházat”. A GVH azért indított eljárást a
vállalkozás ellen, mert gyanúja szerint az „RO 100 reverz ozmózis technológiát” alkalmazó ivóvíz utótisztító háztartási kisberendezés népszerûsítése során megtévesztette a fogyasztókat.
A Nap Háza Kft. fogyasztóknak szóló tájékoztatásainak üzenete az volt,
hogy a vezetékes ivóvíz fogyasztása káros. Az ezzel kapcsolatos állításokat azonban a vállalkozás a tudományosság követelményeinek megfelelõ
bizonyítékokkal nem tudta alátámasztani. A GVH ellenben talált például
olyan adatokat, amelyek szerint budapesti vezetékes ivóvíz minõsége az
európai városok tekintetében az élcsoportba tartozik, egy UNESCO tanulmány szerint pedig a vízminõség vonatkozásában a magyarországi ivóvíz
122 közül a 14. volt. Az adatok arra mutatnak rá, hogy vannak a Nap Háza
Kft. álláspontjától eltérõ vélemények, s a vezetékes ivóvíz megítélése kapcsán nem lehet tudományos nézetazonosságról beszélni.
A vállalkozás több fogyasztóknak szóló tájékoztatójában megjelent, hogy
az ásványvíz fogyasztása káros az emberi egészségre. A Nap Háza Kft.
azonban ezt az állítását sem tudta hitelt érdemlõen tényekkel alátámasztani, miközben ismertek olyan vélemények, amelyek szerint a természetes ásványvíz a legalkalmasabb a biológiai vízigény kielégítésére.
A GVH szerint a megfelelõ szakmai gondosságot tanúsító vállalkozás a fogyasztókat megcélzó, az általa forgalmazott termék népszerûsítését szolgáló, a fogyasztók befolyásolását célzó tájékoztatásainak tartalmát a tényekhez igazítsa, s azt ne valamely kellõen alá nem támasztott „hit”, személyes meggyõzõdés határozza meg.
A saját termékét népszerûsítõ reklámok fõ üzeneteként a Nap Háza Kft.
azt jelölte meg, hogy a termék alkalmazásával méregteleníthetõ, ezáltal
gyógyítható az emberi szervezet. A vállalkozás ezt az állítását sem tudta
igazolni, így azt sem, hogy a víztisztító berendezéssel elõállított víz alkalmas a rák gyógyítására.
A vállalkozás szerint az általa forgalmazott berendezést a NASA fejlesztette, a legmodernebb technológián alapul és a legpraktikusabb, legolcsóbb

ilyen készülék a piacon. Ám a vállalkozás a vizsgálat során ezen állításai
egyikét sem tudta igazolni.
A Nap Háza Kft. által reklámozott készüléket 2007 nyarán megvizsgálta az
Országos Tisztiorvosi Hivatal is. Határozata szerint:
— a berendezés csak ivóvíz minõségû víz utótisztítására alkalmas,
— az üzembe helyezést megelõzõen, illetõleg hosszabb üzemszünet (2-3
nap) után fogyasztás elõtt legalább 1.5 liter vizet át kell engedni a berendezésen, azt ivásra és ételkészítésre felhasználni nem szabad,
— a berendezés által tisztított (kezelt) víz maradéka összes keménység
értéke visszasózó patron használata nélkül kisebb a jogszabályokban elõírtnál, így a kezelt víz ivóvízként történõ fogyasztásra visszasózó patron
használata nélkül nem alkalmas. A nagyon kis keménységû (nagyon lágy)
víz tartós fogyasztása egészségügyi szempontból nem javasolható,
— a berendezés által kezelt víz visszasózó egységgel ivóvízként korlátozás nélkül használható,
— A készülék fertõtlenítése 3 havonta ajánlatos, amelyet szervízszolgáltatás keretében a forgalmazónak, illetve annak megbízottjának kell elvégeznie. A berendezés rendszeres fertõtlenítésének hiánya a készülékben
mikroorganizmusok felszaporodását eredményezheti, amely a fogyasztó
egészségkárosodását okozhatja.
Mindezek miatt a GVH szerint a Nap Háza Kft. megtévesztette a fogyasztókat, így 3 millió forint bírságot kell fizetnie. A versenyhatóság ezen felül
megtiltotta a jogsértõ magatartás folytatását is, így nem alkalmazhatóak
a megtévesztõ állításokat tartalmazó szórólapok, poszterek, DVD-k. A vállalkozás honlapjáról el kell távolítani a jogsértõ tartalmakat és azon fél
éven át közölni kell a GVH döntésének rendelkezõ részét. Az elõírások teljesítését a GVH utóvizsgálat során ellenõrizni fogja.
A bírság összegének meghatározásaként a versenyhatóság súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a megtévesztõ tájékoztatások hoszszú ideje (2004 óta) elérhetõek voltak, a megtévesztõ állítások az emberi
egészséggel kapcsolatosak, a Nap Háza Kft. tájékoztatási gyakorlatának
lényegi eleme volt a jogsértõ hirdetések közzététele.
Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-75/2008.
Budapest, 2009. február 6.
Gazdasági Versenyhivatal Kommunikációs Csoport
További információ: Mihálovits András, Gazdasági Versenyhivatal,
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u. 5.,
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036., Telefon: +36-30 618-6618,
e-mail: Mihalovits.Andras@gvh.hu, http://www.gvh.hu

Ne higgyenek el mindent
A Gazdasági Versenyhivatal 2009. februárjában 3 millió forintos bírságot szabott ki egy Kft.-re, mivel a víztisztító berendezéseket forgalmazó
cég valótlanul állította, hogy a vezetékes ivóvíz és az ásványvíz fogyasztása árt az egészségnek. A versenyhatóság közleménye hangsúlyozza:
a vizsgálat során kiderült, hogy nem megfelelõ használat esetén, éppen
a hirdetett víztisztító berendezés lehet veszélyes az egészségre. A társaság által reklámozott terméket, az Országos Tisztifõorvosi Hivatal is
megvizsgálta 2007 nyarán, és egyebek mellett arra a megállapításra jutott, hogy a berendezés által kezelt víz csak “visszasózó egységgel”
használható ivóvízként, mivel egészségügyi szempontból nem javasolt
a nagyon kis keménységû, lágy víz tartós fogyasztása - húzta alá a GVH.
A hivatal hozzátette: a Kft. valótlanul állította azt is, hogy a „RO 100
reverz ozmózis technológiát” alkalmazó készülékét a NASA fejlesztette
volna, valamint, hogy az a legmodernebb, legpraktikusabb és legolcsóbb berendezés lenne a piacon.
A hírben szereplõ cég hamis állításaival szemben az ivóvíz a leginkább
ellenõrzött élelmiszerek közé tartozik, saját akkreditált laboratóriumunkban rendszeresen vizsgáljuk, de az ÁNTSZ is végez kontrollvizsgálatokat. Emellett az ivóvíz az egyetlen olyan élelmiszer, amit a fogyasztó helyébe visznek, nincs eldobható palack (környezetvédelmi szempontok),
a többi szomjoltásra alkalmas itallal összehasonlítva messze a legol-

csóbb, és tartalmazza az összes ásványi anyagot, melyre a szervezetnek
szüksége van.
Fentiek ellenére számos vállalkozás forgalmaz Fejér megyében is házi
víztisztító berendezést. Egyesek a piac megdolgozására szórólapokat alkalmaznak, email-eken, vagy telefonon ajánlják fel, hogy díjmentesen
megvizsgálják a víz minõségét. A helyszínen elõvesznek egy berendezést, és a csapból vett tiszta vízbe elektrolízissel vasat visznek. Az így
barnává varázsolt vízre azt mondják, lám, ilyen szennyezett vizet fogyasztanak. (A barna vízben a vastartalmat ezerszeresére növelik!) Rögtön hozzáteszik, nekik van olyan készülékük, ami a vizet teljesen megtisztítja, ennyibe és ennyibe kerül. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a „tanácsadók” becsapják fogyasztóinkat, mert a víz magas vastartalmát õk
idézik elõ, és az így elõállított gusztustalan folyadékot használják fel üzleti érdekeik érvényesítésére.
Nem mondjuk, hogy ne vegyen senki sem víztisztító készüléket, de azt
igen, hogy az ivóvíz tisztítása házi berendezéssel indokolatlan. Jó esetben felesleges pénzkidobást jelent, rossz esetben – ha tartósan csak
lágy vizet fogyasztanak – betegséghez vezethet.
FEJÉRVÍZ ZRT
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Egyház-hitélet

A feltámadt Krisztus örömhírével üdvözlöm olvasóinkat!
Megültük hitünk legnagyobb ünnepét,
megváltásunk szent titkát, Húsvétot! A
beteljesedett ígéret boldogságával éljünk
hát a világban a lehetõ legjobbá válva embertársaink javára!
Március 29-én lelkigyakorlattal is készültünk az ünnepre, melyben vendéggyóntató atyák voltak segítségünkre: Tokodi
Bence adonyi plébános atya és Szpisják
Péter Pál kapucinus szerzetes atya.
Március hónapban ünnepelték a gyermekek és segítõik az 5. születésnapját elérõ
hittanos játszóházunkat (a plébánián kialakított közösségi teremben) melynek
kiváló mûködtetése Toldi Hajnal hitoktatónk és az önkéntesen tevékenykedõ
felnõttek érdeme.
Egyházi képviselõtestületünk megtartotta zárszámadó és költségvetést elfogadó
gyûlését. Sajnos lehetõségeinket nagyon
behatárolják idén is az anyagiak, eddigi
programjaink fenntartásához igen komoly erõfeszítések szükségesek, melyhez
kérjük a hívek hatékonyabb segítségét is,
fõként az egyházközségi hozzájárulások
(„egyházi adók”) befizetésével. A következõ hetekben küldjük ki az idei kéréseket, csekkeket a lakosság számára.
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1
%-kal támogathatják a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). A másik felajánlható 1
%-kal pedig kérjük a Magyar Katolikus
Egyházat támogassák!
Május elsõ vasárnapján az édesanyákat
köszöntjük: Szûz Máriát égi édesanyánkat, aki állandó támogatónk a mennyben
és földi édesanyánkat, aki minket világra
hozott, egykor gondozott vagy ma gondoz, nevel vagy már felnevelt, de gondoskodó kezei nyomát mindig magunkon
érezhetjük. Emlékezzünk meg az elhunyt
édesanyákról is, akik reményeink szerint
érdemeik alapján a Boldogságos Szûz oldalán figyelik földi pályafutásunkat.
Május 17-én a reggeli szentmisén tartjuk
az idei elsõáldozást ünnepi liturgia keretében a felkészült gyermekek számára.
Június 1-én pünkösdhétfõn egyházmegyei nap lesz Balinkán. Az egész napos
programsorozatra várhatóan külön buszszal utazunk, ezért kérjük az érdeklõdõk
jelentkezését mihamarabb a plébános
atyánál vagy a hitoktatóknál.
Világunk kissé zilálttá, kapkodóvá, ingerültté, türelmetlenné vált. Nagy az értékvesztés, melyben a Katolikus Egyház
mindig segíteni igyekszik a benne bízóknak. Ezért adott komoly szempontsort az
embereknek az „Anyaszentegyház ötparancsolata” címen, melyek az alábbiak:
— A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!

Isten hat napot adott az embereknek a
földi tevékenykedésekre, a vasárnapot
pihenésre rendelte és fõként az Istennel
való találkozásra, mely számunkra a közösségben megélt szentmisén való aktív
részvétellel teljesíthetõ. Ugyanez teendõ
az egyházi ünnepeken is, melyek többnyire a civil világban is munkaszüneti napok.
— A pénteki bûnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg !
Az év minden pénteki napjain Jézus
Krisztus kereszthalálára emlékezünk,
ezért e napot tartjuk az általános bûnbánati napnak,amikor a hagyományokat
megtartva tartózkodhatunk a húsevéstõl
( mint a jóllakás ,a jólét szimbólumától
–önmegtartóztatásunkat erõsítve). Választható a jócselekedetek kiemelt végzése, más önmegtartóztatások, imádságok
végzése is. Kötelezõ hústilalmat kér tõlünk egyházunk hamvazószerdán és a
nagyböjti idõszak minden péntekjén. Kiemelten, szigorú böjtöt tartunk hamvazószerdán és nagypénteken, amikor a
hústilalom mellett legfeljebb háromszor
étkezünk és legfeljebb egyszer lakhatunk
jól.
— Évente gyónj és legalább húsvéti idõben áldozzál!
Fontos ismernünk lelkünk aktuális állapotát, tisztában kell lennünk mindig saját
erõsségeinkkel és gyengeségeinkkel. Ebben tud segíteni nekünk a szentgyónás,
amikor szembenézünk gyarlóságainkkal,
leltárt készítünk bensõnkrõl és igyekszünk megjavítani hibáinkat, Ehhez kérjük a Jóisten bocsánatát és segítõ kegyelmét. Tehát nem „a papnak gyónunk” hanem Istennek saját fejlõdésünk érdekében. A pap egy közvetítõ csatorna, aki Isten megbocsátó kegyelmét képviseli látható –hallható formában számunkra.
— Házasságodat az Egyház törvényei
szerint kösd meg és gyermekeidet katolikus módon neveled!
A társadalom döntõ többsége elfogadja
egyházunk szerepét, erõsségét a gyermekek nevelésében. Nekünk otthon is ez a
kötelességünk: az egyház színe elõtt is
megkötni házasságunkat, melyet nem
múló szeszélyként kötünk pár évre, hogy
aztán az elsõ nehézségek után felrúgjuk
az egész életre szóló ígéretünket, választásunkat, elkötelezõdésünket. Komoly
vállalásunk holtomiglan-holtodiglanra
szól, azaz jóban-rosszban kitartunk társunk, párunk mellett, nem hagyjuk cserben az élet nehézségeiben, a gyermekek
nevelésében és az esetlegesen megváltozó egészségében. Gyakori probléma manapság, hogy azzal védekeznek egyes házasságszegõk, hogy „meguntam” páromat, „kiszerettem belõle”, „már nem érdekel”, „nem lángolok iránta”, „megbántott”, „megváltozott”, „megváltoztam”...

Isten sem un meg bennünket , nem hagy
cserben hibáink után sem, hanem újra és
újra esélyt ad számunkra a javulásra.
Ezért nem ismeri el az emberi eskü felrúgását, az Egyház ezért nem ismeri el a civilben elfogadott válás gyakorlatát (csak
nagyon ritka és igen súlyos indokok esetén). Igenis le kell gyõzni kicsinyes önzõségeinket és vállalni a fáradtságos együttélést a házasságkötéskor vállalt közös célokért. Aki könnyedén lecseréli társát, az
az élet többi dolgában is lelkiismeretlenül, könnyelmûen cserélgeti majd az egyszer fontosnak tartott embereket maga
körül… Ahol tehát nem valami végzetes
együttélési nehézségrõl van szó, ott igenis
komoly erõfeszítéseket kell vállalniuk a
feleknek a házasság megjavításában a válás, mint menekülés helyett… Ez leginkább akarati döntés, hiszen a szerelem
lángoló és mindent elsöprõ érzése az
évek alatt általában alábbhagy és átalakul
egy ragaszkodó szeretetté. Nem érdemes
tehát minden életszakaszban a kezdeti
„vak szerelmet” hiányolni és azt remélni,
hogy ha lecseréljük a megunt társat mással majd jobb lesz, hanem felelõs döntéssel, a szeretet megerõsítésével együttesen kell tovább munkálkodni a vállalt feladatokban, leginkább a gyermek(ek) felnevelésében. A gyermekeinket megkereszteltetni, koruknak megfelelõ hitoktatásban kell részesíteni és felkészíteni a
szentségek vételéhez. Ehhez legjobban a
saját példamutatással: a rendezett és felelõsségteljes életvezetéssel, a szeretetteli és Istent tisztelõ családi légkör biztosításával lehetséges. Ha követjük és betartjuk a jóra felszólító parancsokat, akkor jobbá válhatunk magunk is és ezáltal
javulhat a világ is!
— Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
Mindig szükséges volt, de ma a világ átalakulása miatt egyre fontosabb, lassan
létfeltétel az anyagi segítség helyi egyházközségünknek, egyházmegyénknek és a
világegyház számára is. Ezeket teljesítjük
az éves egyházi hozzájárulásunk befizetésével és a templomi adományainkkal.
Természetesen a lehetõség szerinti külön
adakozásoknak mindig van helye és célja
az egyházak mûködtetésében, a karitatív
munkában, az oktatásban és a jószívû
adakozót kedveli a Mindenható. Sokszor
támadják az Egyházat anyagiassággal és a
pénz túlzott hangsúlyozásával. Sohasem
célként tekintünk a pénzre, hanem eszközként a jó célok eléréséhez. Ha így gondolkodunk és cselekszünk mindannyian
mindenkor, akkor sohasem vonja el figyelmünket a bensõ lényegrõl, személyiségünk egyre jobbá alakításától…
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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ÚJRA EGYÜTT...
30 éves osztálytalálkozó
Sok-sok tanárunk volt. Rövid ideig Gáspár Aladár, majd 5. év végéig Balogh Pista bácsi volt az osztályfõnökünk. 6.-ban
Csendes Jánosné, 7-8.-ban Moharos Piroska. Tanított még bennünket Csikós
Zsuzsanna, Nagy Eszter, Ádámné Aranka néni, Pappné Ani néni, Pusztai Dorottya, Krepsz Erzsébet, Siba Teréz, Kapus István, Buga Árpád, Peseiné Piroska
néni, Gáspárné Jolika néni, Simonné Éva
néni.
Tisztelettel gondolunk valamennyiükre.
1978-ban elballagtunk, de már 1. éves találkozót összehoztunk az oldalkastélyba,
ahol akkor még fekete olajos padló volt.
Aztán volt 5. éves, 10., 15. és a 20. éves az
iskolában. 1998-ban még együtt volt a
csapat.
Nehezen, de összejött a 30. éves találkozó
2009. február 28-án. Nagyon szép és megható volt, újra együtt lenni. Izgultunk,
mint a gyerekek, mikor röviden összefoglaltuk az elmúlt 30 év történéseit. Az elsõ

1973-74. 4.b osztály
tanító nénink (Varga S. Vincéné) rövid
ideig tanított bennünket, de érzelmileg
olyan alapokat tett le, hogy köztünk volt
és együtt emlékeztünk. Emlegettük azokat, akik nem tudtak eljönni. Emlékeztünk virággal, gyertyagyújtással és egy
perces néma csenddel azokra, akik már
nem lehetnek közöttünk: Simon Erika,
Moharos Piroska, Csobánczi Nándor.
Kora délutántól éjszakába nyúló beszélgetéssel újra együtt voltunk.
Köszönjük, hogy sok-sok munkával megszervezte: Jákliné Benkõ Valéria és Dózsa György.
Megfogadtuk, ha elõbb nem is, de 20 év
múlva újra együtt...

1970-71. 1.b osztály
Ülõ sorban:Gergely István, Felker Gábor, Csobánczi Nándor, Domanyek Tibor, Horváth Gábor, Héber János, Karf fiú. Térdeplõk:Kovács László, Vas Attila, Dózsa György, Tepszics Judit, Lõrincz János, Mokry Endre, Csere József. Álló sor:Simon Erika, Benkõ Valéria, Südi Erzsébet, Szekeres Ilona,
András Szilvia, Horváth Hajnalka, Varga S. Vincéné, Rónás Piroska, Kovács Katalin, Móker Gabriella, Kiss Anikó, Bitó Magdolna, Kulcsár Judit. Továbbá osztálytársunk volt még: Asztalos Olivér,
Badi Teréz, Bogó Erika, Czimmermann György, Kovács Ferenc.

1975-76. 6.b osztály, Mákvirág õrs

1972-73. 3.b osztály
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KÖZÖSSÉG

KÍNA KINCSEI 7.
Pavlicsek Zsolt rovata
A panda
Kína nemzeti szimbóluma, nemzeti állata
a jámbor óriáspanda, melyet Kínában
gyakran neveznek nagy medvemacskának
is. Nagyon veszélyeztetett, a kihalás szélén álló állatfaj, melynek már csak mintegy 1500 egyede él a világon.
A panda testmagasága elérheti a 160 cm-t
is, kifejletten a súlya 100-160 kg között
van. Fogazata a növényevéshez, leginkább a bambuszhajtások rágcsálásához
alakult, erõs harapása teszi lehetõvé ezen
táplálkozási formát. Méretükhöz képest
igen kicsinyke utódokat hoznak a világra,
17-21 hét vemhesség után alig 10 dkg-os
utódot vagy legfeljebb ikerpárt szül az
anyaállat.
Kína igen nagy erõfeszítéseket tesz megmentésükért, Szecsuán tartomány Wolong városában egy rezervátum és kutatóközpont létesült arra, hogy megmentsék a
pandákat az utókor számára. Itt az állatok
életben maradása nagyban függ az embertõl, melyek még természetes körülmények között is nagyon nehezen szaporodnak, ami fogágban, mesterséges körülmények között még ritkábban és problémásabban valósul meg. A központban minden feltétel és körülmény adott, hogy a kicsik megérjék a felnõttkort, mivel születésük után azonnal inkubátorba kerülnek és
állandó orvosi és gondozói felügyeletet
kapnak,ami elkíséri egész felnövekvésüket is . Nagy-nagy öröm hát egy újszülött
panda érkezése minden állatkertben , bár
jelenleg sajnos világszerte talán 20 állatkertnek van panda lakója.
Több alapítvány és társaság foglalkozik a
faj védelmével és megmentésével, a gyerekek egyik nagy kedvencével, ezzel a
kedves pofijú és testalkatú pandamacival.

A jáde
Kína kincse szó
szerint, hiszen egy
féldrágakõrõl van
szó, mely a kínai
iparmûvészetben
igen megbecsült,
gyakran felhasznált alapanyag.
Fontos szerepet
játszott (és játszik manapság is a turisták
egyik kedvenc ajándékcikkeként) az ékszerkultúrában. A jáde elnevezés két egymástól jól elkülönítendõ, de gyakran nehezen megkülönböztethetõ ásványfélét
jelöl: a jade-követ (vagy jadeit-et) és a
nefrit-követ. Több színben is elõfordul, a
legnépszerûbb jadeit fehéres és zöld foltokkal „díszített”. A nefrit többnyire zöld,
de gyakori a szürkésfehér, sõt van barnás-vöröses színben is (általában vastartalmú „szenynyezõdése” esetén ilyen).
A hagyományok igen sok misztikus tulajdonsággal ruházták fel a jáde követ. A
nagy ókori kínai gondolkodók Kung Fu
Ce (Konfuciusz) egyenesen az erény megtestesítõjének tartotta a jádét. Nagy becsben tartották, kultikus célokra használták
fel, pl. áldozati edények, császári ékszerek, kiemelt dísztárgyak készültek jáde-kövekbõl. A császári udvarban pedig
egyenesen önálló hivatala volt a jáde tárgyak õrzésének és katalogizálásának.
Kína legnyugatibb területein és a nyugatra fekvõ szomszédok területein vannak a
legnagyobb lelõhelyei. Faragásra leggyakrabban a folyómedrekben lelt köveket használtak. Megmunkálásuk technikái máig megõrizték az õsi módszereket,
a mai kínai jáde-faragó mûvészek ugyanazon módokon alkotják e dísztárgyakat,
mint a több ezer évvel ezelõtti mesterek.

Mini hittan 2.
A katolikus keresztény hit tanítása Jézus Krisztusról
A második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.
Jézus neve Megváltót, Szabadítót, Üdvözítõt jelent.
A Krisztus szó Messiást, Fölkentet jelent.
Valóságos Isten és valóságos ember. Õ az
istenember.
A Fiúisten emberré lett: a Szentlélek ereje által Szûz Máriától emberi testet és lelket vett fel.
A Fiúisten azért lett emberré, hogy az
Atyát megdicsõítse, minket szóval és példával tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson.
Betlehemben született, Názáretben nevelkedett és mintegy 30 éves korában
kezdett tanítani.

Az evangélium vagyis örömhír által azt
tanította, amit hinnünk és cselekednünk
kell, hogy Isten gyermekei legyünk.
Értünk szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a bûntõl és a kárhozattól, és visszaszerezze az üdvösséghez
szükséges kegyelmet.
Szenvedésével és kereszthalálával arra
tanít minket, hogy a mi keresztjeinknek is
érdemszerzõ értéke van. Önként áldozta
fel magát minden ember bûnéért nagypénteken.
Halála után harmadnapon feltámadt,
gyõzött a bûn és a halál fölött, ezért hitünk alapja és reményünk záloga.
A világ végén ismét eljön, hogy az embert
föltámassza, megítélje és a világot megújítsa.
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Milyenek
a régi ízek?
Ételreceptek
gyûjtése
Ma számtalan olyan alapanyag található
meg a konyhánkban, melyeket nagyanyáink még nem használhattak. Sok azonban
azoknak a régi ételeknek a száma is, amelyeket mi nem ismerünk már.
„Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya” — mondta Széchenyi István.
Így gondolja ezt egyesületünk is, amikor
régebbi ételreceptek felkutatásához
kezd. Azt vállaltuk, hogy a község lakóinak bevonásával felkeressük a régen
Perkátán élõket, s tõlük recepteket gyûjtünk. Projektünk májusban ér véget: bemutatunk néhányat az ételek közül. Ötletünket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium is méltányolta, s támogatásával
rendeztük meg ezt a délutánt is.
Együttlétünknek vendége Pavlicsek Csaba volt.
Pavlicsek Csaba — mint arról már a Perkátai Hírekben olvashattak, — ételszobrász, szakács. A 2008-as erfurti kulináris
olimpián bronzérmet nyert. Néhány alkotását hozta el az érdeklõdõknek: egy
tésztából készült alkotást, melyet a vendéglátás ihletett meg: egy éttermet ábrázolt „Konyha-mûvészet” címen. Továbbá
készített még zöldségfaragást, ahol cékla-rózsákat és sütõtökbõl faragott sellõket, figurákat. Ámulatba ejtett mindnyájunkat a kókuszzsírból készített „A sárkány ölelése” címû szobra, mely a márványszobrokhoz hasonlított. A kötetlen
hangulatú beszélgetésen Csabától megtudtuk, hogy 2003 óta foglalkozik ezzel a
mûvészettel. Külföldi megjelenéskor
olyan mûvekkel lép a közönség elé, melyek témája a gasztronómiához is kapcsolódik, amellett magyar vonatkozású is.
Így öregbíti hazánk hírnevét. Erfurtban
legutóbb a tokaji szüretet mintázta meg.
A következõ nagyobb bemutatója augusztus elsõ hétvégéjén Nagyszakácsiban
lesz.
A fõzést is nagyon szereti. Nemrégiben
két társával együtt Olaszországban állítottak össze 80 ember számára több fogásos vacsorát. Legnagyobb örömünkre felajánlotta segítségét egyesületünknek az
összegyûjtött ételreceptek elkészítésében is.
Igyekezzünk hát megõrizni a régi ízeket!
Kérünk mindenkit, aki tudója egy-egy elfelejtett ételnek, hogy a receptet adja oda
valakinek a PÖPE tagjai közül! Ha lehet,
májusban elkészítjük az étket.
Tóth Ferencné
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HIRDETÉSEK

FELHÍVÁS
TANULJON AZ UNO-nál!

KORREPETÁLÁST
vállalok magyar nyelv és
irodalomból, német nyelvbõl.

Elsõ szõlõhegyen

Középiskolásoknak etikából,
filozófiából, illetve, akit
érdekel a latin nyelv,
szívesen elsajátíttatom vele
az alapokat.

400 négyszögöl

Érdeklõdni lehet:
06-70-306-20-43-as
telefonszámon.

AUTÓVEZETÉSI
TANFOLYAM
NAGY MOTOR,
KIS MOTOR IS
INDUL A KASTÉLYBAN!
Gyere Te is, jelentkezz most!
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részben

SZÁNTÓFÖLD,
részben

SZOBAFESTÕ,
MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ

TERMÕ SZÕLÕ

Bútorok festését is vállaljuk

ELADÓ.

Jankovics Mihály

50 % ELMÉLETI
KEDVEZMÉNY!
Jelentkezni lehet a könyvtárban:

Perkáta, 2431
Liszt Ferenc u. 1.

06-25/522-320

Mobil: 06 30/559-7815

Érdeklõdni lehet
egész nap
Stelczer Istvánnénál
Zöldfa u. 6. szám alatt.

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
17 éve a lakosság szolgálatában
Éjjel-nappali ügyelet: 25-271-080, 25-450-157,
25-507-720, 06-30-6071-310, 06-30-9621-764
Cím: Perkáta, Dózsa György u. 14., Varga László
* Teljes körû temetkezési szolgáltatás

* Urnaszállítás

* Kérésre házhoz megyünk
a temetés felvételére

* Sírásás, hantolás

* Anyakönyveztetés
* Temetkezési kellékek
(koporsós, urnás)
* Halottszállítás
(külföldre és külföldrõl is)
* Hamvasztás

* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés
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