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Május 1-je a kastélyparkban
10 órától gyülekeztek az emberek, kicsik és nagyok egyaránt,
hogy részt vegyenek az utánpótlás-tornán, melyet a budapesti
Jövõért FC, Adony, Pusztaszabolcs, Iváncsa és Perkáta 11 éves
csapatainak részvételével rendezett meg a Perkátai Sportegyesület. Mindegyik fél kitartóan küzdött a csapatával a kimagasló
eredmények felé. A perkátai csapat a 2. helyet szerezte meg a
budapesti csapat mögött.

Este szabadtéri diszkóval búcsúztattuk a napot.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezen a napon segítette a munkánkat, hogy mindenki jól érezze magát. Köszönet a
tanároknak, óvónõknek és persze nem utolsóként a szülõknek
és gyerekeknek, akik kitartó munkával emlékezetessé tették ezt
a napot!
Tisztelettel és köszönettel: Fülöpné Tóth Andrea, SZMK vezetõ

Ezalatt a szülõk, tanárok, óvónõk
kézmûves dolgokkal, tésztaékszer
készítéssel, forgók készítésével,
arcfestéssel, tetoválás készítésével
próbálták színessé tenni ezt a napot gyermekeink részére. Délután
fél 2-tõl a szabadegyházai citerazenekar lépett fel, majd az iskola
diákjai hatalmas produkciókkal
kápráztatták el a szülõket, testvéreket, ismerõsöket és mindenkit,
aki kijött a kastélyparkba.
A focipályán nem állt meg az élet
ezalatt sem. Két nagycsapat, az
Agárd–Dinnyés és egy svájci település csapata focizott a perkátai
csapat ellen, ahol sikeresen nyerték mindkét mérkõzést a perkátaiak. A kétnapos, hat csapat részvételével történõ nemzetközi focitorna döntõjében a Perkáta legyõzte az Adonyi Öregfiúk csapatát 3-1-re, így megnyerte a tornát.
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Retro felvonulás és majális Perkátán
A Függetlenek Perkátáért Egyesület, két
civil szervezettel – a Nyugdíjasok Baráti
Körével és a Perkáta–Saint Maximin Baráti Körrel –, valamint helyi vállalkozókkal karöltve retro felvonulást és majálist
szervezett Perkátán.
A feldíszített traktorokból, teherautókból, lovas kocsikból, hintókból, valamint
autókból álló hosszú konvoj végigvonult
a falu utcáin, s közben a hangszórókból
vidám dalok, indulók harsogtak, szónokok üdvözölték a falu lakosságát, s a menetben utazók vidáman integettek ismerõseiknek. Többen az utcán állók közül,
látva a jókedvû társaságot, ugrottak fel a
traktorok pótkocsijára, és csatlakoztak a
menethez. A konvoj a Mélyvölgyi erdõbe
vonult ki, ahol estig tartó jó hangulatú
majális következett a hagyományos sörvirslivel, akadályversennyel, ügyességi
versenyekkel, sok zenével, tánccal, mókával, kacagással.
A retro felvonulás és majális nem a nosztalgiázás igénye miatt került megrendezésre, hanem mert ez sokakban nagyon
szép emlékeket ébresztett, s talán egy kicsit a cél az is lehetett, hogy görbe tükröt
tartsanak a letûnt kommunista rendszer
elé. Az elmúlt húsz év változását mi sem
mutatja jobban, minthogy a régi kötelezõbõl, most önként vállalt felvonulássá
alakult.
Az 1886-ban Chicagóból indult, majd
1889-tõl az egész világon elterjedt, idén
120 éves ünnepen, közel húsz évvel a
rendszerváltás után, Perkátán megint lobogtak a zászlók, harsogott az ének, repültek a lufik, és ismét lehetett örülni a
tavasznak, a május elsejének.
A rendezvény sikerét mi sem bizonyította
jobban, mint hogy a résztvevõk így búcsúztak egymástól: Jövõre, veled ugyanitt!
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Beszámoló a 2009. április 15-ei
rendkívüli képviselõ-testületi ülésérõl
Perkáta nagyközség képviselõ-testülete 2009. április 15-ei rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 10 képviselõ (Somogyi Balázs
polgármester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László,
Bogóné Plasek Krisztina, Horváth Judit, Lehóczki Ádám, Mosonyi György, Pavlicsek Nándor, Ujfalusi Pál képviselõ-testületi tagok) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Perkáta Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási
Tervét.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a település szociális intézményének nyersanyagnormáit.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
5/2008. (V. 6.) számú rendelet módosítását.
Somogyi Balázs polgármester az orvosi rendelõ felújítási munkálataival kapcsolatban elmondta, hogy az elõkészítõ munkálatokkal együtt 6 hónap áll a rendelkezésre. Várhatóan a tényleges felújítási munkálatok július és augusztus hónapban fognak
zajlani.
Somogyi Balázs polgármester tájékoztatást adott azzal kapcsolatban, hogy Perkáta településszerkezeti terve még nem készült
el, továbbá elmondta, hogy 2009. április 1-jétõl Paksi Tibor látja
el a Faluüzemeltetési Központ vezetését, illetve a polgármesteri hivatal körébe tartozó mûszaki jellegû feladatokat.

Beszámoló a 2009. április 22-ei
képviselõ-testületi ülésérõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
2009. április 22-ei képviselõ-testületi ülésén 10 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc, Bogó Ferenc, Vaskó
Ferenc, Rajcsányi László, Ujfalusi Pál, Szilasy László, Horváth
Judit, Lehóczki Ádám, Pavlicsek Nándor képviselõ-testületi
tagok) volt jelen.
Somogyi Balázs tájékoztatást nyújtott arra vonatkozatóan,
hogy Perkáta–Nagykarácsony közoktatási társulás dokumentumait határidõig eljuttatta a Magyar Államkincstárnak, továbbá
elmondta, hogy amennyiben létrejön a kistérségi óvodatársulás, akkor Perkáta statisztikailag részt tud venni benne. Az „Út
a munkához” program keretében belül körülbelül 40 fõ már
megkezdte a munkát. A feladatuk a települést tisztítása, szépítése. 2009. április 17-én perkátai csoport indult a francia testvértelepülésünkre. A csoport vezetõje dr. Lakos László jegyzõ.
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Az önkormányzatot még Mosonyi György és Bogóné Plasek
Krisztina önkormányzati képviselõk képviselték.
Somogyi Balázs polgármester az Adonyi Kistérség által tartott
fórumon vett részt, ahol felvetette a kistérségi buszjárat kérdését.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2008. évi költségvetési zárszámadást. Perkáta Nagyközség
Önkormányzatának képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 2008. évi
költségvetés teljesítésérõl szóló rendeletet.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a gyermekjóléti beszámolót.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szociális és egészségügyi bizottság 2008. évrõl szóló beszámolóját.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
az orvosi rendelõ felújításával kapcsolatban 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül dr. Noszkó Attilát választotta közbeszerzési tanácsadónak. A képviselõ-testület 10 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Ház Plusz
Kft.-t választotta a kiviteli tervek elkészítésére. A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
Csomor Sándort választotta a mûszaki ellenõrzési munkálatok
lefolytatására. A képviselõ-testület projekt menedzsernek 10
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Vizi
Consulting Kft.-t választotta.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Perkáta nagyközség sportfejlesztési koncepcióját.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta, hogy az önkormányzat a tornaterem felújítására is és a
kastélyudvarban található aszfaltos pálya felújítására is nyújtson be pályázatot. A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a két pályázat
közül az aszfaltos pálya élvezzen elsõbbséget. A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a pályázat önrészére a forrást a kötvénykibocsátásból származó összegbõl biztosítja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Bogó
Anikó perkátai lakost jelölte meg a Dózsa György u. 26. szám
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vevõjéül. Az ingatlan
eladása 2007. óta szerepel az önkormányzat tervei között, több
alkalommal lett pályáztatva, illetve folyamatosan hirdetve.

FELHÍVÁS — LOMTALANÍTÁS
2009. június 18-án (csütörtökön)
lomtalanítást szervezünk a Vertikál Zrt.
közremûködésével Perkátán.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes, azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett hulladékot, lehetõség szerint szelektáltan, anyagfajtánként – a kisdarabos, szóródó
hulladékokat (pl.: maradék textíliák) lehetõség szerint összekötve
vagy zsákolva –, a bútorokat, a hatékonyabb helykihasználás érdekében szétszerelve helyezzék ki házuk elé.
A kihelyezett, ép állapotban levõ elektrotechnikai hulladékok, úgymint
háztartási kis- és nagygépek, távközlési berendezések, szórakoztató
elektronikai készülékek (pl.: villanyvasaló, mikrohullámú sütõ, grillsü-

tõ, porszívó, hajnyíró, kenyérpirító, számológép, televízió, rádió, számítógép stb.) elszállításra kerülnek.
A lomhulladék kihelyezésének ideje legkésõbb június 18-a (csütörtök) reggel 6 óra.
Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig!
Kérjük, ne rakjanak ki ipari-, mezõgazdasági tevékenység által keletkezett hulladékot, építési törmeléket valamint a naponta keletkezett háztartási hulladékot.
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékes doboz, növényvédõszer, gyógyszer, olajos hulladék,
fénycsõ, állati tetemek stb.) valamint építési törmelék és gumi hulladék nem kerül elszállításra.
Polgármesteri hivatal
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Fórum volt a 62-es út melletti élõk
méltányos életkörülményeiért!
2009. április 19-én, vasárnap délelõtt 10 órakor a 62-es mellett élõ lakosok és Perkáta Nagyközség Önkormányzata közös fórumot tartott a megnövekedett nehézgépjármû-forgalom miatt. Az alábbiakban közöljük a www.hirszem.hu internetes hírportálon
megjelent cikket.
Somogyi Balázs

Tûrhetetlen közlekedési állapotok Perkátán, akár a polgári
engedetlenségre is képesek a 62-es út mellett lakók!
Körülbelül 200 ingatlant, családot érint közvetlenül a Perkátát
átszelõ 62-es fõút forgalma. Az ott lakók úgy érzik, a gépjármûvek veszélyeztetik személyi biztonságukat, az épületek folyamatosan tönkremennek az út, a forgalom közelsége miatt. A vasárnapi lakossági fórumon szóba került a jogi eljárás, illetve a
polgári engedetlenség kezdeményezése, ha a helyzet nem változik.

Hármas cél vezérli a perkátaiakat: a törvényesség betartása, a
fokozott rendõri ellenõrzés megteremtése, valamint az elkerülõ út megépítése — derült ki Somogyi Balázs bevezetõjébõl. A
polgármester hangsúlyozta: a sebességhatárokat a jármûvezetõk nem tartják be, sokszor életveszélyes az úttesten közlekedni. A település elsõ embere attól tart, hogy a gazdasági körülmények nem teszik lehetõvé azt, hogy a Perkátát elkerülõ útszakasz megépítése — az elõzetes terveknek megfelelõen — augusztusban, szeptemberben elkezdõdjön. A tervek készen vannak, a telek kisajátítások is megtörténtek, indulhatna a beruházás, amely a település központját elkerülõ útszakasz megépítését jelentené. Az önkormányzat attól fél, hogy ez csak 2010-ben
kezdõdhet meg.
Ma a 62-es út burkolatának felújítása történik, a munkálatok elérték Perkáta belterületét is. A fórum résztvevõi úgy látják, ha a
4-5 cm-es aszfaltréteg felkerül a burkolatra, akkor a jobb útminõség nagyobb sebességre csábítja a jármûvezetõket. Úgy vélik,
az ötven kilométer/órás sebességkorlátozás sem elégséges,
szükség van további csökkentésre, s a rendõrség fokozott közúti
ellenõrzésére.
Az egyik lakos szerint, akár jogi úton is érvényt kell szerezni a
perkátaiak akaratának. Mások úgy látják, a polgári engedetlenség az egyetlen megoldás, ha az áldatlan állapotok nem változnak meg.

Civil fórum 2009
A perkátai civil szervezeteket az önkormányzat oktatási, kulturális és sportbizottsága 2009. március 6-án civil fórumra hívta. A fórumon az önkormányzat és civil szervezetek ez évi együttmûködésén túl meghatározásra került a 2009. évi kulturális terv, melyhez csatlakoztak a perkátai civil szervezetek. A fórumon a közös falurendezvényekre is meghívás történt, a közös
falusi majálisra, a gyermeknapra, az augusztus 20-ai állami ünnepre, a búcsúra, az október 23-ai nemzeti ünnepre. A civil fórum az önkormányzati bizottság javaslatára a gyermekek évének nyilvánította a 2009-es évet, és az a
felkérés fogalmazódott meg, hogy minden rendezvényen kiemelt szerepet
kapjanak a perkátai gyermekeknek szóló programok.
Az ÁMK kulturális igazgatóhelyettese március 25-én kiküldte a véglegesített, civil szervezetek felajánlásával kiegészített rendezvénytervet, amelyben szerepelt a fórum alapelve, hogy közös, egységes falusi rendezvények legyenek. A bizottság javaslata alapján a közös falurendezvények segíthetik
elõ a falu megosztottságának enyhítését, amely javaslattal a jelenlevõk maximálisan egyetértettek. Elsõként a falusi majális szerepelt, melyben a rendezvényterv fõszervezõnek nevezte meg az önkormányzatot, az iskolai szülõi szervezetet, a Perkátai SE-t és az ÁMK-t, felelõsként pedig Pavlicsek
Nándor bizottsági elnököt.
Pavlicsek Nándor, OKSB elnök

EBOLTÁS
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az ebek
évenkénti kötelezõ veszettség elleni oltása

2009. május 21-én (csütörtökön)
13 órától 18 óráig
2009. május 22-én (pénteken)
13 órától 18 óráig

lesz a községháza udvarán.
Az oltás díja a felvezetés helyén,
az oltás napján ebenként 2.800 forint
(+ féregtelenítési díj).
Kérjük, hogy a már meglévõ oltási lapot
szíveskedjenek magukkal hozni.
Dr. Zsarnóczay János – polgármesteri hivatal
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Faluüzemeltetés
Március végére elkészült az önkormányzat foglalkoztatási terve, és április elejétõl beindulhatott a közmunkás foglalkoztatási program, melynek keretében a Faluüzemeltetési Központ jelenleg 33 fõ
munkavállalót foglalkoztat.
A Faluüzemeltetési Központ élére április
1-jétõl egy mûszaki vezetõ került Paksi
Tibor személyében. Rajcsányi László a
továbbiakban a területfejlesztési albizottság elnökeként a képviselõ-testület
és a Faluüzemeltetési Központ között
koordinációs feladatokat lát el.
Április hónapban nagy erõkkel álltunk
neki az elnyert parkosítási pályázat keretén belül az iskola elõtti Hunyadi Mátyás
park, a konyha mögötti Teréz park, és a
bugervárosi Széchenyi park felújításának, átalakításának. A parkosítási program keretében fákat, bokrokat ültettünk,
füvesítettünk. Szegélykõvel kerítettük be
a parkokat, díszburkolatú járdákat, parkolókat és új buszvárót építettünk. Hulladékgyûjtõ edényeket, pihenõpadokat,
hirdetõtáblákat helyeztünk ki. A Dózsa
György út, a Szabadság tér és környékének villanyoszlopaira 65 db virágtartót
szereltünk fel. Ezekbe helyeztünk el 200
cserép futómuskátlit, a beton virágtartókba és a parkokba egynyári virágokat és
ezeket folyamatosan locsoljuk.
Elkezdtük a faluban a fûkaszálást is. Az
MTZ traktorunk a Hydrot kaszával a belterületi utak mellett vágja a füvet, a motoros kaszások a falu központjából indulva, elõször intézményeink környékét,
majd a közöket, tereket nyírják.
Megkezdtük a temetõ rendbetételét, három-négy ember dolgozik itt, fûnyírást,
szemétszállítást, takarítást végeznek.
Felújítottuk a ravatalozó épületét. Elvégeztük az általános javításokat és külsõ
belsõ festését a ravatalozó épületének.
Az esõvédõ tetõ faszerkezete a késõbbiekben lesz átfestve.
Telephelyünkön elsõ lépésként a bejárati
kapu készült el, ezt követi a telephely bekerítése a következõ hónapban. A
György Gyula utcai járda megépítése
elõtt a Vízmû dolgozóival közösen elvégezzük a bekötõvezetékek csapjainak
cseréjét, hogy az elkészült járdát ne kelljen ezek miatt a következõ években újra
felbontani. Az itt lakóktól és az erre közlekedõktõl az építkezés idejére türelmet
és megértést kérünk.
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Régen volt…hogy is volt?
Részletek a Historia Domusból – A Perkátai Plébánia Történetébõl
(Megjelentetve a Kisboldogasszony Alapítvány gondozásában)
1930. május 4.
Elsõáldozó gyermekek megvendégelése elsõ ízben történt meg. Plébános régi vágyát
sikerült megvalósítani, midõn felkérte elõtte való vasárnap a híveket, hogy más plébániák példáját kövessük mi is, tegyük emlékezetessé az elsõ áldozók részére e nevezetes napot, s ki-ki tehetsége szerint adjon tejet s fehér kalácsot a 165 áldozó gyermek részére. …Megnyíltak a szívek és felajánlottak mintegy 60 l tejet, lisztet, cukrot, vajat,
tojást. Szombaton egész éjjel két nõvér sütötte a kalácsot s vasárnap a terített asztalok
várták a zárdakertben a kis vendégeket, s a szülõk könnyezve szemlélték a látványosságot.

1935
Az elsõ szentmise Parragpusztán május 30., áldozócsütörtökön a kereszt elõtt a szabadban, mikor is a pusztai elsõ gyónók elsõ szent áldozásban részesültek, szám szerint
112-en.

GYERMEKNAP
Egy kis ízelítõ…
Május utolsó hétvégéje a gyermekeké! Az Iskolai Szülõi Szervezet tavaly nagyon jól sikerült
Gyermeknapi rendezvénye után, szeretné faluszinten megrendezni ezt a napot. Sok játékkal, vetélkedõvel, kézmûves játékokkal, versenyekkel és más programokkal szeretnénk színessé tenni
ezt a napot.

Példaként említeném: tûzoltóbemutató,
mentõautó-bemutató, kutyabemutató,
fodrászverseny, sminkverseny,
családi vetélkedõk, táncverseny,
egész napos ugrálóvár,
a Hunyadi-park avatása.

SZ: 8-12, 13-18

Ezúton szeretnénk megkérni minden civil szervezetet vagy magánszemélyt, ha részvételükkel, valamilyen programmal gazdagítani szeretnénk a Gyermeknapot, kérem azt május 20-áig a szervezõknek
szíveskedjenek jelezni, hogy ne ütközzön már programokkal. Bármilyen ötletet szívesen fogadunk erre
a napra, természetesen ami a gyermekekkel kapcsolatos:

P: 8-14

(Fülöpné Tóth Andrea: +36-30/949-45-69)

Telefon: 25-507 512

Várunk mindenkit május 30-án szombaton
egy hatalmas gyermeknapra!

Faluüzemeltetési
Központ:
H–K–CS: 8-12, 13-16

Rajcsányi László
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100 éve született Radnóti Miklós
földkõ a felkérés Vergilius eklogáinak for1909. május 5-én látta meg a napvilágot
dítására 1938-ban, s az õ nyomán a bukoliBudapesten Glatter Miklós néven. Szülekus, antik római pásztoridillnek a 20. szátésekor elvesztette ikertestvérét és édeszad borzalmait tükrözõ, sajátos, immár a
anyját, ám ezt csak iskolás korában tudja
neoklasszicizmusnak megfelelõ változata
meg, s élete végéig elkíséri ennek nyo(Elsõ ecloga). Saját mûvei mellett számos
masztó tudata. Egyetlen prózai mûvében,
német, francia, spanyol költõ verseit tolaz Ikrek hava c. önéletrajzi visszaemlékemácsolja mûfordításaiban (La Fontainezésében beszéli el közvetlen hangon ezzel
-mesék, Apollinaire versei), tanulmányai,
és gyermekkorával kapcsolatos érzéseit,
kritikái szintén fontos részei életmûvének.
élményeit. 12 éves, mikor édesapja meghal, ezután anyai nagybátyja, Grósz Dezsõ
1940-tõl több alkalommal hívják be munveszi kézbe nevelését. Kereskedõ lévén
kaszolgálatra, utolsó útja Vácról vezet a
Miklóst is erre a pályára szánja, aki a keSzerbiában lévõ Bor melletti Lager
reskedelmi iskolai érettségi és a csehorHeidenauba, ahol vasútépítésen kell dolszági textilipari fõiskolai tanév után nagygoznia, majd erõltetett menetben vezetik
bátyja kereskedésében dolgozik, ám tudja,
társaival Gyõr felé, s a városhoz közeli
hogy nem ez az õ hivatása. 15 éves kora óta
Abda határában 1944. november 9-én
versel, néhány mûve már ekkor megjelent
agyonlövik 22 társával együtt, s temetik
különbözõ lapokban. 1930-ban beiratkoõket tömegsírba. 35 évet élt. 18 hónap
zik a szegedi egyetem magyar-francia szamúltán exhumálják õket, s ekkor találják
kára, s 1935-ben bölcsészdoktorátus —
meg kabátja zsebében az azóta csak Bori
Kaffka Margit írásairól — majd tanári dipnoteszként ismert, egy kockás iskolai füloma megszerzésével fejezi be tanulmázetbe írt utolsó verseit (Hetedik ecloga,
nyait. A modern irodalmat a pap, esztéta,
Razglednicák). A még általa korábban
költõ Sík Sándortól tanulja, aki
összeállított, s majd posztumusz
nagy hatást gyakorol rá, s õ lesz az
megjelenõ Tajtékos ég (1946) c. kömajd az üldöztetés éveiben, aki áttet foglalja magába a már klasszikereszteli a katolikus hitre. Itt kerül
kussá nõtt hangú költeményeit.
inspiráló kapcsolatba a Szegedi FiaMûvészetének egyedülálló vonása a
talok Mûvészeti Kollégiumával, ilszármazása miatti haláltudat folyaletve itt fordul a francia irodalom
matos jelenléte mellett sorsának tu1
felé. Elsõ verseskötete, a Pogány
datos vállalása, a menekülés elutaköszöntõ 21 éves korában jelenik Bulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul,
sítása. A munkatábor poklának
meg, s ezt majdnem évente követik a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull;
megjárása közben a humánum jeaz újabbak, életében összesen még torlódik ember, állat, szekér és gondolat,
lenléte, a tébolyult világ ellen az inhat. Felesége, Gyarmati Fanni a kö- az út nyerítve hõköl, sörényes ég szalad.
tellektus, a költészet eszközével vazépiskola óta hû társa, s ihletõje a Te állandó vagy bennem e mozgó zürzavarban,
ló küzdés, és a harmonikus, formaiPetõfi óta egyediként megjelenõ, s a tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan
lag és nyelvezetében a klasszikus
bensõséges, õszinte szerelmet be- s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál,
etalont, Vergiliust idézõ közvetlen
mutató hitvesi költészetének (Levél
vagy korhadt fának odván temetkezõ bogár.
hang megléte.
a hitveshez, Tétova óda). Saját hangjának megtalálásához fontos mér- 1944. augusztus 30. A hegyek közt

Razglednicák

Lovas Orsolya

145 ÉVE PERKÁTÁN SZÜLETETT
GR. SZAPÁRY LÁSZLÓ
szapári, muraszombathi és széchyszigeti gróf Szapáry László János Alajos Antal Mária (Perkáta, 1864. május 16.–Bécs, 1939.
október 12.) politikus, diplomata, nagykövet, fiumei kormányzó. A jogtudományok doktora, császári és királyi kamarás, parlamenti képviselõ. Szapáry Géza legidõsebb fia volt, tanulmányai befejeztével állami szolgálatba lépett, mint nagykövetségi
attasé Londonban. 1892-ben a szabadelvû párt programjával
indult Torontál vármegyében a kerületi választásokon, ahol
meg is választották, de késõbb ellenzékbe vonult. 1896-ban Muraszombatban ismét indult a választásokon a szabadelvû párt
színeiben, de megmaradt a párt konzervatív tagjának. 1896. november 23-ától az uralkodó kinevezte Fiume és a horvát partvidék kormányzójává, s egyúttal ráruházta a Fiumei Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság elnökségét is. A kormányzói tisztséget 1903-ig töltötte be, majd a Dienes Márton-féle vesztegetési
botrány miatt posztjáról lemondott. A Tanácsköztársaság bu-

kása után visszatért a politikai életbe. Muraszombati kötõdése
révén 1918-ban támogatta a szlovén autonómiáját, így a
Szlovenszka krajina létrehozását is. 1919-ben Tkálecz Vilmos
és a Vendvidéki Köztársaság mellett foglalt állást abban hiszemben, hogy a köztársaság egy bolsevikellenes bázis. Tkálecz
számára megnyerte az alsólendvai magyar egységeket, akik harcoltak a köztársaságért a vörösök ellen. 1921. szeptember 21-én
Bánffy Miklós magyar külügyminiszter felkérésére és meghatalmazásával Beneš csehszlovák külügyminiszternél próbált
közvetíteni az osztrák és a magyar határrendezés ügyében. 1922
márciusától 1924-ig Magyarország londoni nagykövete volt.
Két alkalommal nõsült, de egyik házasságában sem születtek
gyerekek. Szent Erzsébeten, Alsó- és Felsõszölnökön, Kis-Perkátán, Telkibányán és Fóny községben voltak birtokai.
Somogyi Balázs

2009. május PERKÁTAI HÍREK

EMLÉKEINK / HITÉLET

7

Százéves a pesti Jézus Szíve templom
2009. április 25-én és 26-án tartották a pesti Jézus Szíve templom felszentelésének 100 éves évfordulójára tartott ünnepséget. 25-én szombaton kulturális programokkal köszöntötték a
templom centenáriumi évfordulójára érkezett vendégeket, zenei, tánc és gyerekmûsorok mellett kóruskoncert is hangzott el.
A szentmisét a magyar jezsuita tartományfõnök P. Lukács Já-

nos celebrálta. A szentmise elõtt és a szentmisén külön köszöntötték a templom két nagy mecénásához kapcsolódó személyeket, Zichy Nándor gróf leszármazottait, illetve Gyõry Teréz
grófnõ miatt a perkátai küldöttséget. A szentmise elõtt Vértesaljai László templomigazgatónak átadtunk egy képet a tavaly
felújított, 121 éves József Attila utcai harangtoronyhoz, amely
kapcsolódik a pesti templomhoz, hiszen ennek ügyeit intézni sietett grófnõnk, miközben baleset érte. A képet a harangtorony
felújításában érdemeket szerzett Ujfalusi Pál képviselõ és neje,
Rajcsányi László és neje, illetve jómagam adtuk át Perkáta
Nagyközség Önkormányzata nevében.
A jezsuiták magyarországi anyatemplomának története híven
tükrözi a magyar jezsuiták XX. századi sikereit és megpróbáltatásait. A százéves pesti Jézus Szíve-templom azon kevesek közé
tartozik, amelyek a hívek szorgalmazására és nagyrészt az adományaikból létesült. A XIX. század végén — többirányú szorgalmazás hatására — gyûjtést rendeztek egy jezsuita templom
és rendház javára. 1887-ben P. Menyhárt László SJ, a késõbbi
afrikai misszionárius kezdeményezésére több fõúri család egyesült „Jézus Legszentebb Szíve Szövetkezete” elnevezéssel, hogy
a Jézus Társasága számára templomot és rendházat építtessen
a fõvárosban. Zichy Nándor gróf (1829-1911) országgyûlési
képviselõ és Gyõry Teréz grófnõ (1843-1936) különösen sokat
fáradozott ennek érdekében. Késõbb a józsefvárosi polgárság is
nagyobb összegekkel hozzájárult az építkezés költségeihez és a
templom díszítéséhez. A jezsuiták — XIX. század végi budapesti megtelepedésük után — templomukat és rendházukat a
Scitovszky tér (ma Lõrinc pap tér) és a Mária utca sarkán építették fel. A templomot és a hozzá szervesen kapcsolódó rendházat Kauser József (1848-1919) tervezte francia-román történeti
stílusban. 1888. július 2-án tették le a templom és a rendház
alapkövét. Ez utóbbi 1888-1890 között épült fel, a templom
azonban — anyagi nehézségek miatt — csak fokozatosan készült el. A munkálatok 1909. április 27-én fejezõdtek be, akkor
szentelte fel Kohl Medárd (1859-1928) püspök. Az 1909.
szeptember 9-én függetlenné vált magyar jezsuita tartomány
központját is itt alakították ki, és a Jézus Szívének szentelt pesti
templom a magyarországi jezsuiták központi temploma lett.
Somogyi Balázs

Méltó megemlékezés
Ötven évvel ezelõtt, 1959. augusztus
4-én tragikus körülmények között veszítette életét, Perkátának a XX. században kiemelkedõ plébánosa, P. Horváth Ferenc.
Abban az idõben szokatlanul korán, 28
évesen nevezte ki Perkáta plébánosává
Svoy Lajos püspök atya. 1941-tõl 1954-ig,
majd két év kihagyás után 1956-tól
1958-ig volt a falu plébánosa. Határozott,
egyesek szerint kemény ember volt. Ezért
voltak ellenségei, de a falu nagy többsége
szerette. A háború vérzivataros éveiben
— majd az azt követõ egyre nehezebb
idõkben — bátran kiállt az igazság mellett, és amennyire tudta, körömszakadtáig védte az egyház érdekeit. Ezért vállalt
minden megpróbáltatást, fenyegetést,
rendõri megfigyelést, sõt börtönbüntetést is. A front nehéz napjaiban számtalan tette megmutatta hogy nemcsak a

templomba járó híveknek, de az egész
falu népének igazi jó pásztora volt. Ezért
szeretnénk halála 50. évfordulóján méltóképpen megemlékezni róla.
Tervezzük:
— A templom oldalhajójában, — ahol
nagyon sokat imádkozott a falu népéért
— „Jézus a Jó Pásztor” szobor állítását,
talapzatán emléktáblával.
— Az általa 1944-ben állított, jelenleg
romjaiban a templomkertben heverõ csírói kereszt újra felállítását, a temetõ elõkertjébe tervezett emlékparkban.
— Az évforduló tiszteletére szeretnénk
felújítani a Szentháromság szobrot, mivel
az Atyának szívügye volt a templomkert
rendben tartása, szépítése, amit továbbra
is folytatni szeretnénk.
— Az évfordulóra egy füzet formájában
kiadni egy megemlékezést az Atya per-

kátai éveirõl, felhasználva visszaemlékezéseket, és különbözõ helyeken elérhetõ
személyével kapcsolatos dokumentumokat.
Terveink megvalósításához tisztelettel
kérnénk önkéntes adományokat. Elsõsorban számítunk az Atya egykori hûséges és hálás híveire. A fiatalabbak, akik
személyesen nem ismerték, talán hallottak szüleiktõl, nagyszüleiktõl bátor kiállásáról a nehéz idõkben. Ezt most meghálálhatnák, ha támogatnák emlékének
méltó megõrzését. Az egyéni adományokon túl köszönettel vennénk azon vállalkozások támogatását is, akik a jó ügy mellé készségesen odaállnak, és ezzel is
szorgalmazzák az összefogás megteremtését a faluban.
Az ünnepséget szervezõ
emlékbizottság tagjai
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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
25/522-310

Tisztelt Szülõk!
Kedves Gyermekek!
Az április iskolánk történetében az egyik
legfontosabb hónap, hiszen ekkor történik meg a 2009/2010-es tanévre a leendõ
elsõsök beíratása. A Szivárvány Óvodában 54 óvodás érte el a tankötelezettségi
életkort. Az óvodai felmérések alapján az
54 tanköteles korú gyermek közül 42
gyermeket iskolaérettnek nyilvánítottak
az óvónõk, s 12 gyermek szüleinek tanácsolták, hogy legalább még egy évet az
óvodában töltsenek el gyermekeik. Az
érintett szülõk valamennyien egyetértettek a tanáccsal. A 42 iskolaérett és tanköteles gyermek közül 39 gyermeket 2009.
április 20-adika és 23-adika között beírattak szüleik a perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskolába. Utólag még két gyermeket szintén ide írattak be szüleik.
Összességébe a 42 óvodás gyermek közül
41 gyermek lett iskolánk tanulója a 2009/
2010-es tanévre. Egy gyermek sorsáról
nem tudunk.
Az iskolaotthonos osztályba 18 gyermeket a hagyományos oktatást biztosító osztályba 23 gyermeket írattak be szüleik.
Köszönettel tartozunk valamennyi beíratott gyermek szüleinek, hogy bizalmukkal megtiszteltek bennünket perkátai pedagógusokat, hogy ránk bízták gyermekeik nevelését, oktatását. A bizalmat úgy
tudjuk legjobban megszolgálni, hogy
szakmai tudásunk legjavát adva igyekszünk gyermekeik számára olyan tudást
adni, mellyel megállják helyüket a felnõtt
életben.

Hiszem, hogy a szülõi bizalom, elsõsorban azoknak a pedagógusoknak szólt,
akik a leendõ elsõsök osztályfõnökei lesznek: Denke Antalnénak (Jutka néninek)
és Horváthné Fischer Katalinnak (Kati
néninek). Jutka néni és Kati néni eddigi
szakmai múltja, oktató, nevelõ tevékenysége, pedagógiai tudása mindenképp biztosíték arra, hogy a kapott bizalom nem
hiábavaló.
Köszönet még egyszer valamennyi beíratott gyermek szüleinek!
Szilasy László ÁMK igazgató

ÁPRILISBAN TÖRTÉNT
Az áprilisi hónap a tantestület döntése
alapján tavaszi szünettel kezdõdött. A
felhasználható napok terhére hosszabbította meg tantestületünk a tavaszi szünetet, gondolom sok kisdiák örömére.
Április 14-én a Fogyatékos Személyek

Esélyegyenlõségéért Közalapítvány monitorozta a „Szülõsegítõ szolgáltatások
támogatása” címû pályázat folyamatát. A
monitorozó hölgy, Vajda Edina az ellenõrzés során mindent rendben talált, véleményében kiemelte a szervezettséget, illetve eredményesnek tartotta a program
eddigi megvalósulását.

Április 16-án zárult a Ki? Mit? Tud? a
Diák Önkormányzat által szervezett játékos vetélkedõ sorozat.
Április 21-én Jóna Ferenc körzeti megbízott bûnmegelõzési elõadást tartott valamennyi iskolás számára a Faluházban. A
rendezvény célja volt, hogy a kisiskolások
és a nagyok is tisztába legyenek a rendõri
munka fontosságával, a bûnelkövetés káros társadalmi hatásaival, a védekezés
módszereivel. A program során tanulóink megismerhették Perkáta egyik körzeti megbízott rendõrét, Jóna Ferencet,
akiben mi pedagógusok egyben kollégát
is tisztelhetünk, hiszen pedagógus diplomával is rendelkezik.

Április 16-án a nyolcadikos diákok szüleinek tartott rendkívüli szülõi értekezleten
a megjelent szülõk jelentõs többsége támogatta azt a kezdeményezésünket, hogy
a ballagás 2009. június 13-án délelõtt 10
órai kezdettel, valamennyi iskolás részvételével, legyen megtartva.
Szilasy László ÁMK igazgató
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KÍNA KINCSEI 8.
Pavlicsek Zsolt rovata

A Hagyományos Kínai Orvoslás (HKO)
Az alábbi írás kultúrtörténeti tájékoztatás,
nem orvosi szakcikk és nem kívánja szembeállítani a hagyományos kínai orvoslás és
a nyugati orvoslás elméletét és praxisát…
Annál is inkább, mivel mindkettõ tanult és
tanul a másiktól és mindkettõnek megvannak a saját erényei és alkalmazási körei..
Az ókori Kínában négy ismeretrendszer
szerepelt élenjáró tudományként: a csillagászat, a matematika, a földmûvelés és
az orvoslás. Közülük ma az orvoslás az
egyedüli, melyet nem váltott fel a nyugati
szemléletmód, azaz ma is alapvetõ szerepet játszik a kínaiak egészség-megõrzési
törekvéseiben. Természetesen a mai Kínában is a nyugati orvostudomány alapján gyógyítanak, ugyanakkor a kínai emberek igen erõs bizalommal fordulnak a
hagyományos gyógyítási módokhoz is, fõként ha valami ok miatt nem kapnak
gyógyulást a nyugati típusú orvoslástól.
Ennek az elismertségnek a megértéséhez
ismernünk kell azokat az eszméket, melyek áthatják a kínai ember gondolkodásmódját. Szemléletükben a filozófia és az
orvoslás egymástól nem elválasztható: az
egészség és a betegség csak a teljességbõl
vezethetõ le. Az egészséges élet megvalósításának és megõrzésének módszerei
mindig nagymértékben függtek a vallástól. Kínában így a HKO fejlõdésére nagy
hatást gyakorolt a taoizmus, a buddhizmus és a konfuciuszi tanok is. Ezek sajátos keveredése és tanításaik egymásba fonódása hozta létre az egységes világmindenségre utaló Univerzizmust, ami a világ, az ég és az ember kapcsolatát jelenti.
Örök igazság: minden mindennel összefügg és „ ahogy fent úgy lent”. A Tao, mely

egyben a Törvény, a helyes cselekvés
mértéke is, a természeti és az erkölcsi világ legfõbb alapelve. Minden mozgás
alapja az ellentmondás, a különbözõség
és hogy mindegyik elõbb-utóbb átcsap a
másikba. Ezen elméletek nem különülnek el a napi élettõl, tárgyuk az egész
természet, a teljes földi élet — benne az
emberi kapcsolatok — így a gyógyítás is.
A HKO szerint nincsen két teljesen egyforma ember, ebbõl következõen ugyanaz a betegség is másképp hat rájuk, azaz
nem igazán lehet a kezeléseket változtatások nélkül megismételni minden betegnél. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek meghatározott elõírások a HKOban is, de a kezelés a betegre (és annak
teljes egészben való értelmezésére) és
nem a betegségre koncentrál.
A legrégebbi HKO könyv „A Sárga Császár orvosi kánonja” (Huang Ti Nej
Csing) melyet néhány további ókori orvosi könyvvel kiegészítve alakították ki a
HKO kánoni (hivatalosan elfogadott és
elismert) alapmû-gyûjteményt. Azért
tartják ezeket a mai napig is nagy becsben, mert bár a gyógyászat terén azóta
összegyûlt (és folyamatosan bõvül) rengeteg új ismeret, ám ezek nem cáfolják a
régi alapelveket, hanem felfogásuk szerint mind a régi dolgokat magyarázzák,
részletezik, finomítják csupán.

A HKO alapelvei:
A jin-jang (írásuk lehet yin-yang is)
elmélete: A világmindenségben két ellenpólus létezik és ezek állandó mozgása,
egymással való küzdelme felelõs a világ
változásaiért. A jin és jang közötti egyen-

súly az eszményi állapot. Egyik sem létezik a másik nélkül. Az ellentétek egysége,
melyet analógiákban alkalmaznak, mint
pl. a jó-rossz, a világosság-sötétség, a férfi-nõ, a hideg-meleg, a belsõ-külsõ… A
HKO-ban minden betegséget a hozzá
kapcsolódó pozitív vagy negatív szám
elemzése révén szemlélnek, ahol a 0 (nulla) használatos az egészség (egyensúly)
jelölésére. Az orvosi praxisban diagnosztizált betegség tehát valamelyik irányban
(vagy +, vagy – irányban) eltér a 0-tól,
ezért azt kell visszabillenteni, pl. egy negatív tünetet az ellentétes pozitív hatással
helyrehozni. Vannak jin jellegû szervek
és betegségek és jang jellegû szervek és
betegségek, sõt mindkét fõcsoport további alcsoportokra van bontva.
Öt elem tana (wu hszing): Lényege, hogy
a különféle dolgokat öt sajátos kategóriába sorolták és ezek között az analógia vezérfonalával tárulnak fel az összefüggések.
A HKO-ban a csí (Chi, Qi =belsõ energia) és a vér „csatornákban” energiapályákon, meridiánokon áramolnak, melyek hálózatot alkotva építik fel a testet és
egymással kölcsönhatásban vannak. Kóroktana hármas szemléletû: külsõ okokra
(pl. idõjárási hatások), belsõ okokra (táplálkozási hiány) és egyéb okokra (pl. sebek, sérülések) vezeti vissza a test bajait.
Diagnosztikájában a megtekintésre, hallgatózásra, szaglászásra, kikérdezésre, tapogatásra és pulzustapintásra alapoz,
melyeket az egész test vonatkozásában
igen széleskörûen alkalmazzák.
HKO terápiák: Akupunktúra, akupreszszúra, moxaterápia, köpölyözés, Chikung: egészségmegõrzõ gyakorlatok az
életerõ fejlesztésére, Taj-csi: energetizáló, karbantartó tornamozgások és más
harcmûvészeti mozgások rendszerei,
gyógynövények alkalmazásai, táplálkozásterápia: ételek és gyógyszerek összehangolása, diétás tanácsadás, életvitelbeli tanácsadás: benne a négy évszakkal
való összhang elméletével és a érzelmi
változások megfelelõ kezelésével.

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.

ITALBOLT
ELADÓ.
Érdeklõdni:
06/20-9235-543

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
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„Tavaszi
nagytakarítás”
2009. április 4-én a Vadásztársaság kezdeményezését mindössze 35 fõ hallotta
meg Perkátán. Lelkes csapat gyûlt össze
azért, hogy Perkáta határát megtisztítsa
az illegálisan elhelyezett szeméttõl. Elképesztõ mennyiségû hulladékot hordanak
ki az emberek a természetbe, mit sem törõdve azzal, hogy milyen anyagokkal
szennyezik a környezetüket. Lelkes csapatunk 6 teherautónyi hulladékot gyûjtött össze. Található volt benne kibontott
kábel, háztartási hulladék, építési törmelék, állat tetem, meszes zsákok, fóliák,
szobaberendezés stb.

KÖZÖSSÉG / HITÉLET

EGYHÁZ – HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Május hónapját katolikus hagyományunk szerint a Szûzanyának ajánljuk fel.
Húsvét örömében töltekezve lassan már
a pünkösdre hangolódunk, várjuk a
Szentlélek eljövetelét. Jézus a feltámadása után többször is megjelent a tanítványoknak, majd a negyvenedik napon felment a mennybe. Errõl áldozócsütörtökön emlékezünk meg és a következõ vasárnapon ünnepeljük. Ekkor ígérte meg
Jézus, hogy maga helyett új közbenjáró
segítséget kapnak az emberek Isten akaratából, az éltetõ Szentlelket, mely a világ
végéig közöttünk marad. Pünkösd szava
görög eredetû, számnévként ötvenet jelent, ami arra utal, hogy a Szentlélek csodás jelek kíséretében a feltámadás utáni
ötvenedik napon jött el. Harmadik legfontosabb ünnepünk, hiszen a keresztény
hívõ a Lélek kegyelmi segítségével tudja
igazán betölteni Istentõl kapott hivatását. A Szentlélek állandó jellegû jelenvalóságát a bérmálás szentsége által erõsítette meg a Mindenható és 7 ajándékával
is segíti a benne bízókat.

A Szentlélek 7 ajándéka:
A Bölcsesség Lelke segít az isteni igazságok felismeréséhez.
Az Értelem Lelke hozzájárul a hitigazságok mélyebb megértéséhez.
A Jó Tanács Lelke nehéz helyzetekben ad
irányokat a helyes megoldások megtalálásához.
Az Erõsség Lelke az akadályok leküzdésében támogat bennünket.

Köszönet illet mindenkit, aki részt vett az
akcióban. Azoknak is, akik kétkezi munkájukkal, de azoknak is, akik munkagépekkel segítették a vadásztársaság kezdeményezését, jár a köszönet. Gépeket és
jármûvet biztosított a szállításhoz Horváth Judit és a Forrás MSZ, továbbá
Jóvári György és a PEGÁZ KFT., valamint Horváth Árpád és a Magyar Kínai
Barátság ZRT. A vadászok finom ebédet
készítettek az akció résztvevõinek, melyet igen csak örömmel fogyasztott a
megéhezett társaság. Az összegyûjtött
hulladék elhelyezési díját Perkáta Nagyközség Önkormányzata biztosította
107 000 forint értékben. Ezt az összeget
másra is lehetett volna fordítani.
Csak megismételni tudom a folyamatosan elhangzó kérést, hogy a felgyülemlett
szemetet a hivatalos lerakóhelyeken helyezze el mindenki! Óvni kell környezetünket, hisz az, valamennyiünké!
Jövõre újra várjuk a környezetük tisztaságának megóvásáért tenni akarókat.
A Vadásztársaság nevében: Tercsák Lajos
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A Tudomány Lelke alkalmassá tesz, hogy
Isten szellemi létét és az általa teremtett
anyagi világunkat összehangolja számunkra, azaz képesek legyünk megérteni
e részek összefüggését a szembeállítás
helyett.
A Jámborság Lelke segít Isten és embertársaink iránti méltó tiszteletünk kifejezni tudásában.
Az Istenfélelem Lelke megmutatja számunkra a mindenható Isten és a teremtett, anyagi kötöttségû emberi lények közötti nagyságrendi különbözõséget, valamint illõ alázatra nevel a végtelen szellemi Valóság iránt.
Pünkösdöt az Egyház születésnapjaként
is ünnepeljük, mivel a Szentlélek ekkor
tesz bizonyosságot és indítja útjára a zarándokegyház szervezetét.

Programajánló:
május 17.: Ünnepélyes elsõ szentáldozás
május 21.: Áldozócsütörtöki szentségimádás
május 24.: Urunk Mennybemenetele vasárnapja, ministránsavatások
május 31.: Pünkösdvasárnap
június 01.: Pünkösdhétfõ
Balinkán Egyházmegyei Nap programjai, melyre külön busszal utazunk és várjuk a jelentkezõket!
Június 07.: Szentháromság vasárnapja
Június 14.: Úrnapja körmenettel
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Mini hittan 3.
A katolikus keresztény tanítás alapjai a
Szentlélekrõl és az Egyházról
A Szentlélek a harmadik isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.
A Szentlélek pünkösd napján eljött, hogy a világ végéig az Egyház éltetõ lelke legyen.
A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori szolgálatban.
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste.
Az Egyháznak minden megkeresztelt ember tagja, aki elfogadja a katolikus hitet és az
Egyház szentségeit, közösségben a pápával és a püspökökkel.
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította és Õ maga a láthatatlan vezetõje is. A
látható vezetõje pedig Szent Péter utóda, a mindenkori római pápa.
Az Egyház püspökei az apostolok utódai, akiket az áldozópapok és a diakónusok segítenek szolgálatukban.
Jézus Krisztus egyházának ismertetõ jegyei: egy, szent, katolikus (egyetemes) és
apostoli.
Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy az örök üdvösségre vezesse az embereket.
Az Egyház küldetése minden emberhez szól.
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Franciaország 2.
Párizs
Franciaország fõvárosa Párizs, az ország északi területén a
Szajna két partján helyezkedik el. Azt tartják, ez a szerelem városa. Európa legnépesebb városa, lakóinak száma 2500000 fõ.
Párizs ma a világ egyik vezetõ gazdasági és kulturális központja.
A mai területén már ie. 4600-ban is éltek emberek, lakott települést tártak fel a régészek. Legelfogadottabb tézis szerint ie.
250-200 közé teszi a város alapítását. Párizs a 4-ik században
vette fel a mai nevét. A 12. és 13. században gyors fejlõdésnek
indult mivel ez lett a királyi székhely. 1108-ban VI. Lajos, majd
Fülöp Ágost költözött a városba, több jelentõs épületet készítettek, legjelentõsebbek az elsõ Louvre, Notre Dame, Sorbonne egyetem. Bastille is ebben az idõben épült, de akkor még
csak kapu volt, 1370-1383 között építették át börtönné, lerombolása a nagy francia forradalom jelentõs eseménye volt.
A történtekkel ellentétben lerombolásakor nem a foglyokat
akarták kiszabadítani, hanem fegyvert és lõport akart szerezni a
felbõszült tömeg. A Bastille-t veterán harcképtelen katonák
õrizték kiegészülve 32 zsoldossal. Összesen 7 rabot tartottak ott
fogva, mi sem bizonyítja jobban, hogy nem a rabokért mentek,
hogy az ajtókat úgy kellett betörni, mivel más felkelõk a kulcsokat elvitték. Az épület lerombolásának dátuma július 14-e, ma
jelentõs ünnep Franciaországban.
I. Napóleon alatt elkészült a diadalív.

1871. március 22-én kikiáltották a Párizsi Kommünt, amely 91
napon át védte a várost a poroszok ellen, a város színe-java elpusztult, több mint 20.000 ember veszett oda, a házakat porig
égették. A város újjáépítése után több világkiállítást is tartott,
ezekre épült 1900-ban az Eiffel-torony, a párizsi metró. Az elsõ
és második világháborút szerencsésen átvészelte. Háború után
jelentõs fejlõdésnek indult. Visszafogott vélemények szerint is
a legszebb város, a városnak olyan sok nevezetes látnivalója
van, hogy nem elég 1 hét a megtekintéséhez.
Néhány nevezetesség: Eiffel-torony, Sainte Shapelle (amit a
gótikus építesz csúcsának tartanak), a klasszicista stílusban
épült Invalides, ami hadikórháznak készült 1670-ben, Panteon,
amely 1758-1789 között több ezer munkás odaadó munkáját dicséri. Franciaország nagyjai itt nyugszanak, mint Rousseau,
Victor Hugo, Émile Zola, Dumas és Voltaire. Akinek sikerül
eljutnia a Pere Lachaie temetõbe, rója le kegyeletét a világ elhunyt nagyjai elõtt, mint Balzac, Chopin, La Fontaine, Moliere,
Edith Piaf.
A mai mûvészeti élet központja a Szajna parti város, itt mindig
pezseg az élet, ez a város sosem alszik. Ezt a várost csak a kocsiból kiszállva, gyalog érdemes felfedezni, felvéve a helyi lakosok
ritmusát, az életérzésüket magunkévá téve csodában lesz részünk.
Kívánom mindenkinek.
Szõke Imre
Forrás: GFDL

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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Faluszépítés 2009
A helyi és a kistérségi újságban is meghirdetett perkátai Faluszépítés 2009 program már jelentõs eredményeket ért. Minden program és koncepció annyit ér,
amennyit megvalósítanak belõle – mondja a közhely. Ezzel teljes mértékben

egyetérthetünk Itt nálunk, Perkátán a
Faluszépítés 2009 program az önkormányzat, a civil szervezetek és a perkátai
lakosok együttmûködésével érhet el
eredményeket és ennek elsõ jelei már
látszanak is.
A Perkátai Hírekben folyamatosan szeretnénk hírt adni a Faluszépítés 2009
eredményeirõl. Kérjük a lakosságot is,
hogy a saját portájukon vagy a környékükön tapasztalnak olyan faluszépítõ eseményt, amit alkalmasnak látnak, hogy a

perkátai közösségnek például szolgáljon,
kérjük jelezzék. Már eddig is számos
eredményt láttunk és szeretnénk bemutatni folyamatosan a pozitív példákat.
Köszönjük azokat a kérdéseket, amelyeket a saját környezetükhöz kapcsolódó
szépítéshez kapcsolódnak. Bármikor szívesen állunk rendelkezésre, hiszen sokan bizonytalanok még egy
fa közterületi elültetésekor is kusza jogi
helyzetben. Bemutatnánk a szép példákat
néhány szóval és képpel. A mostani számban a Max utca 18.
szám
elõtti-melletti
közterületen történõ
faültetést mutatnánk
meg, ahol Szabó István
számos fát ültetett
közterületre. Nagyon

mutatós lett, gratulálunk, és külön köszönjük, hogy elõtte érdeklõdött, engedélyt kért. Köszönjük, akik felvállalják a
szépítést, és a fanyalgóknak (hiszen különbözõ fórumokon fõleg a fotelforradalmárok irogatnak, akik beszélni nagyon, tenni annál kevésbé szeretnek) azt
üzenjük, inkább csatlakozzanak
a tevõleges faluszépítési munkálatokhoz, hiszen ez közösségünket összetartását erõsíti és Perkátát szépíti.
A TRFC keretében pályázaton
nyert parkosítási pályázaton láthatják az elõkészületeket az iskola elõtti, a Széchenyi utca végi
és patikával szemközti parkokban. A munkák május végére fejezõdnek be. A pályázat keretében nyílt lehetõség parkbútorok
kihelyezésére is, például padok
és virágtartók kihelyezésére
nemcsak az említett három parkban. Nagyon sok perkátai polgár már évek óta
kezdeményezte a virágosítást, sõt a villanyoszlopokra felhelyezést, végre ezt is
sikerült elérnünk.
Nem szorosan a Faluszépítés 2009 programhoz kapcsolódik a TEKI 2008 pályázaton nyert Petõfi utca közvilágítás kiépítése célra nyert pályázatunk. Erre a célra
kb. 4,2 millió forintos pályázatot adtunk
be és nyertünk, amelybõl 70 %, közel 2,9
millió forint a támogatás, míg 30%, kb.
1,3 millió forint a Perkáta által vállalt önrész. Az eredmény most már látható, a
Petõfi utca Perkáta közvilágítás szempontjából élenjáró utcája lett. Cél, hogy
folyamatosan közelítsünk Perkáta területén a 100%-os közmûellátottsághoz.
Ebben egy jelentõs lépést tettünk, de még
sok lépés áll elõttünk.
Somogyi Balázs
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