XIX. ÉVFOLYAM, 2009. 3. SZÁM — MÁRCIUS

ÜNNEP ÉS EMLÉKEZÉS
Valahányszor résztvevõje vagyok az utóbbi években a március 15-ei
ünnepségnek, mindig olyan szemüvegen keresztül is figyelem a mûsort, hogy mit jelent a ma élõknek.
161 év — öt emberöltõ — rettenetesen nagy idõ, különösen a tizenévesek számára. Mi az, amit még ma is el tudunk képzelni, mi az, ami
már csak szokássá csendesedett és van-e még valami, amitõl szívmelengetõ borzongást érzünk.
Az én korosztályomnak könnyû. Nekünk ez volt az ÜNNEP — nagybetûvel, a mienk. A diktatúrák, a megszállás és internacionalizmus ünnepei között az egyetlen. 1848. március 15-e mellett a magyarság
több mint ezer évének minden dicsõ napját, minden tettét, amire büszkék lehettünk a világ elõtt, ezen a napon ünnepeltük.
Nem véletlen, hogy nem volt munkaszüneti nap, nem véletlen, hogy az
iskolák falai közé akarták számûzni és összemosni más ünnepekkel.
Az se volt véletlen, hogy a hetvenes évek elején provokációs módszerek segítségével verték szét a békés felvonulásokat (ismerõs?),
egyúttal több száz fiatalt vettek nyilvántartásba és sokaknak tették
lehetetlenné továbbtanulását.
A rendszerváltoztatgatás ezt a kérdést megoldotta: ismét igazi ünnep
lett 1848. március idusa. Nincs sanda méricskélés, ha valaki korosztálytól függetlenül kokárdát hord, nem kell vörös zászlót is cipelni a
magyar mellett.
És emlékezünk is? Értjük a tettek bátorságát? Tudnunk kell, hogy azon
a napon a fõszereplõk egzisztenciájukat és életüket kockáztatták,
nem csak vonulgattak az esõs városban. A múlt szelídít, de hétezer
császári katona állomásozott a fõvárosban!
Érezzük a 12 pont értékét? Szó nincs benne egyéni érdekekrõl, egyetlen pontja sem szól mások ellen. Törvény elõtti egyenlõség, közös teherviselés, képviselet egyenlõség alapján: mind-mind nekünk is üzeni, hogy a szabadság mindenkinek jár kivétel nélkül. Anyagi követelést csak az igazán elesettek számára és a nemzeti önrendelkezés
céljából fogalmaz meg. A fõhangsúlyt a lelki és szellemi értékekre helyezi. Mai fogyasztó társadalmunk okul belõle?

El tudjuk képzelni az sms, e-mail és tv használata nélküli információáramlást? Amikor az emberek közötti fizikai kontaktus kellett a hírek
terjedéséhez, akkor ez a különösen hatalmas, tízezres tömeg hirtelen
összegyülekezett. Különösen abban a helyzetben, amikor az elõzetes
tervek csak március 19-ére szándékoztak demonstrációt összehívni.
Március 15-e egyike a ritka és becses magyar pillanatainknak, amikor különbözõ gondolkodásúak összefogtak és egyet akartak. Biztos
vagyok benne, hogy ennek a napnak az emelkedettsége, hangulata
adott erõt a résztvevõknek a véres szabadságharc hõsi pillanataiban,
avagy a megtorlás szenvedései között.
Tudnunk kell, hogy sem véres, sem vértelen forradalom önmagában
nem old meg mindent. A sikerhez 1848-ban is kellettek a reformkor
önzetlen fõurai, akik saját vagyonukból áldoztak és jövedelmük egy
részérõl lemondtak a közért. Széchenyi gróf szavaival: ”Kötelességünk felebarátainktól annyi nyomorúságot eltávolítani, amennyit
csak lehet”. Szükség volt a tisztességes politikusok munkájára Pozsonyban, akiknek nagy küldöttsége épp 15-én utazott Bécsbe, aláíratni az általuk javasolt törvényeket. Fontos és meggyõzõ volt a tehetséges mûvészek szerepe, akik ismertségüket õszinte alkotásaikkal a haza javára használták fel.
1848. március 15-e nem egy befejezett, régmúlt történet csupán.
Szándékai, követelései ma is érvényesek, értékei napjainkban is követendõk. Nem várhattuk el atyáinktól, hogy tökéletes országot készítsenek számunkra, és mi sem tudunk minden feladatot elvégezni.
Azért is vannak gyermekeink, a jövõ nemzedéke, hogy õk folytathassák a megkezdett munkát, hát adjuk át nekik a mércét. Idén lesz tizedik éve, hogy igyekszünk Perkátán március 15-én anyagiak és idõjárás függvényében minél több ember számára biztosítani a méltó ünneplés lehetõségét. Abban csak reménykedni tudok, hogy az emlékezés eléri szívünket, hat értelmünkre és tudjuk használni elõdeink üzenetét, élünk a hõseink által teremtett lehetõséggel.
Tóth Ferenc

Than Mór vízfestménye

2

KÖZÖSSÉG

PERKÁTAI HÍREK 2009. március

NEMZET SZÜLETIK
A reformkor és a 1848-as szabadságharc
nagy magyarjainak gondolatai:
„…ha feláll oly intézet, amely a magyar
nyelvet kifejtse, mely avval segítse elõ honosainknak a magyar neveltetését: jószágomnak egy évi jövedelmét föláldozom
reá!”

elvei a választók többségének elveivel a
fõ kérdésekben ellentétben ne legyenek.”
Deák Ferenc

„Sokan azt gondolják: Magyarország —
volt: — én azt szeretném hinni: lesz!”

„Újabb idõkben (.......) annyira nõtt, s
mindegyre nõ Magyarországon a szólási
viszketeg, mintha egyedül a nyelv mûködtetése által akarna kibuzogni a magyarnak minden energiája, tettre nem
maradván semmi.”

Gróf Széchenyi István: Hitel (1830.)

Gróf Széchenyi István

„Semmi idegen önkénytõl ne függjön,
hogy minden fizetésnek célja csak a nemzet boldogsága legyen, s hogy maga szabja ki költségeit, bevételeit.”

„...Megtörténhetik, hogy a képviselõk
többségének véleménye lényegesen eltér
a nemzet többségének véleményétõl. Az
új választások tehát alkalmul szolgálnak
a nemzetnek, hogy a választás által megnyilatkozzék: vajon helyesli-e vagy kárhoztatja volt képviselõinek elveit és eljárását.”

Gróf Széchenyi István (1825 nov. 3.)

Báró Wesselényi Miklós: Balítéletekrõl
(1831.)

„Engem soha nem ijesztett csekély számunk, de fennmaradásunkért annál erõsebben rettegtem mindig azon okbul
,(.....) mert fajtánk anyagi mint szellemi
léte oly felette könnyû”
Gróf Széchenyi István (1842 nov.27.)

(A Magyar Tudományos Akadémián elmondott beszédébõl)
„Izgatott idõkben gyakran fölötte nehéz
elhatározni mi a valóságos közvélemény, mert minden ember hajlandó közvéleménynek tekinteni azt, amit maga
óhajt, s több ízben tapasztaltam, hogy
nem a leghangosabb szó volt a valóságos
közvélemény.”
Deák Ferenc

„A haza érdekében szükséges, hogy a választás mindenütt a bizalom tiszta kifolyása legyen. A bizalomnak fõ feltétele
kétségtelenül az ,hogy a választandónak

„Szegény nemzet! Odajutottál, hogy
újabb forradalomra legyen szükséged, ha
nem akarod elveszíteni mit annyi kínos
forradalmakkal szereztél!”
Kossuth Lajos

Deák Ferenc

„...Koronák és trónusok addig állhatnak
fenn, míg a népek szegények és tudatlanok.”
Táncsics Mihály

„Én minden nép önrendelkezési jogának
nagy elvét vallom, és ünnepélyesen tagadom, hogy e jog gyakorlásában bármilyen
idegen, vagy idegen hatalom is beavatkozhatna.”

„Biztosítékokra nem a hatalomnak van
szüksége, hanem a népnek.”
Kossuth Lajos

„... a választásoknál meg ne hagyd magadat vesztegetni nép!”
Mert aki eladja szavazatát, az a szóra és
szabadságra, aki vesz az polgári jogra
nem érdemes!”
Madarász József

„A kormány az országért van, tehát fölötte a nemzet mindenkor intézkedhetik.”

Kossuth Lajos
Táncsics Mihály

„Mit Istennek megfejthetetlen végzése
reák fog mérni, tûrni fogjuk férfias elszántsággal, s az öntudat azon boldogító
reményében, hogy az igaz ügy örökre
veszve nem lehet.”

„Legyen tökéletes jogegyenlõség hazánkban — és ne legyen senki számára
kiváltság.”

Görgey Artúr (1849. aug. 11.)

Összegyûjtötte: KissFerencné

Táncsics Mihály

Részletek a Historia Domusból – A Perkátai Plébánia Történetébõl
Megjelentetve a Kisboldogasszony Alapítvány gondozásában

1911. március 15. a Polgári Olvasókörben
’T. Kéri Ferenc plebános Urnak tisztelettel. Meghívó. A nagyperkátai Polgári Olvasókör 1911. március 15-én – szerdán- ünnepélyt
rendez olyformán, reggel 2 7 órakor a templomban Szent misét hallgatunk, este Körhelyiségben zene mellett társas mulatságot
rendez. Kezdete este 7 órakor. Férfiak 70 kr nõknek 30 kr fizetése mellett, a borról a Kör gondoskodik.’
A meghívásra a plebános a következõ levéllel válaszolt:
’A Polgári Olvasókör március 15-én tartandó mulatságára való meghívást nagyon köszönöm, de azon meg nem jelenhetek, mert a
kath. vallás parancsát – amelynek papja is vagyok – sérti a meghívó azon kitétele, hogy a Kör zene mellett társas mulatságot rendez.
Szép, dicsérendõ dolog a hazafias lelkesedés, szabad a katholikusoknak március 15-én szórakozni, énekelni, inni is a haza
jóvoltáért, de táncolni a nagyböjtben, midõn a Szenvedõ Jézus képe lebeg elõttünk, nem illik, nem szabad, mert az anyaszentegyház 5. parancsa kimondja: „tiltott napokon – advent s nagyböjtben menyegzõt vagy zajos mulatságot ne tarts”. 1848. március
15-én, az elsõ örömhír hallatára, a nagy boldogságban önkéntelenül is táncra perdült az akkori fiatalság, s ezt nem lehetett akkor
nekik bûnül felróni. De ma már nincs értelme a táncmulatságnak, s azért örültem is hogy a Polgári Kör ezen rossz szokása a múlt
évben elmaradt s nagyon sajnálnám, ha az ismét felújulna. Azért kérem T. Címet szíveskedjék odahatni, hogy a táncmulatság –
amely Szent vallásunk parancsát sérti – sem most, sem a jövõben ne tartassék meg ezen a napon. Úgy lesz igazán szép a március
15-e, ha annak megünneplése senkinek sem sérti sem vallásos, sem hazafias érzelmét. Béke velünk!
A kérés meghallgatásra nem talált.

2009. március PERKÁTAI HÍREK
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A Tanácsköztársaság 133 napja
Immáron 90 éve annak, hogy hazánkban
az elsõ kommunista diktatúrát létrehozták. Ha az emberek kommunista terrorról, megfélemlítésrõl beszélnek az 50-es
60-as évek jelennek meg elõttük, pedig
gyökerei tovább nyúlnak. Érdemes megfigyelni mennyire épült a Tanácsköztársaságnak a közelmúltjára a késõbbi magyar kommunista rendszer? Vagy túl közel volt ahhoz Kun Béláék kivégzése,
hogy erre építeni lehessen!?
Fõként a korban megjelenõ újságcikkek
és beszédek segítségével kívánom megmutatni az elsõ kommunista diktatúra
ideológiáját, ami aztán a Rákosi-rendszerben, illetve a Kádár korszakban burjánzott csak igazán.
A Tanácsköztársaság kikiáltása után
hadügyi népbiztos-helyettes, közoktatásügyi népbiztos, a lakásbizottság vezetõje,
a rokkantügyek intézõje Szamuely Tibor
lett. A magyarországi bolsevista-uralom
egyik legfélelmetesebb és legvérengzõbb
népbiztosa volt. Ha valahol ellenforradalmi akciót fedeztek fel, Szamuelyt
küldték a helyszínre rendcsinálás céljából. Ha a munkásság elégedetlenkedett
Szamuelyt uszították reájuk. Ha valahol
valami mozgolódást vettek észre, azonnal Szamuelynek adtak megbízást és Szamuely ment, vitte magával a mindenre
kész, vakmerõ terror-fiúkat. 1919. április
23-án bízta meg a Forradalmi Kormányzótanács azzal, hogy a fronton, illetve a
front mögött a rendet és a fegyelmet biztosítsa. Feladata megvalósítására, rendelkezésére állt minden eszköz, és Õ élt is
ezekkel az eszközökkel. Április 20-án
Gyõrben a következõt mondta:
„A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek
bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi gyõzelme nem
került különösebb áldozatokba. Most
azonban szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértõl nem kell félni. A vér – acél:
erõsíti a szívet, erõsíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér
lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell az egész
burzsoáziát!”
A Tanácsköztársaság elõtt és alatt a proletariátus rengeteg terror csapatot szervezett, amelyek a burzsoá viszonyok feletti diktatúrára szervezõdtek, és tevékenységük a burzsoázia elleni könyörtelen harcban csúcsosodott ki. A leghíresebbé közülük a Lenin-fiúk váltak. Ez a

terror csoport gyakran együttmûködött a
Cserny József vezette terrorbrigáddal.
Hírhedt páncélvonatukon járták az országot, és mindenütt felléptek, ahol a tanácsrendszert veszélyeztetõ megmozdulásokat sejtettek, s elsõsorban Budapesten több kommandót állítottak fel. A
szervezetet, miután spontán módon megszervezõdött, alárendelték a Belügyi
Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztályának, de végül is az osztály nem igen
tudta befolyásolni tevékenységét. Két
kommunista „vezetõ” (Szamuely Tibor,
Korvin Ottó) tudott hatással lenni rájuk.
Így szólt hozzájuk Szamuely:
“Mindenütt szaladgálnak, ágálnak az ellenforradalmárok, üssétek le õket! Üssétek
agyon ott, ahol találjátok õket! Ha csak egy
órára is sikerül felülkerekedni az ellenforradalomnak, nem lesz kíméletes egyetlen
proletárral sem. Mielõtt vérébe fojtanák a
forradalmat, fojtsátok õket a vérükbe!”
(Vörös Újság, 1919. február 11.)
A proletárdiktatúra bukása után, kommunista vezetõség elmenekülhetett,
Korvin Ottó, Szamuely Tibor és a Lenin-fiúk Magyarországon maradtak és a
magyar hazafiak ellen harcoltak, majd
Szamuely is elhagyta az országot, azonban rövid népbiztosi pályafutása 690 ember életét követelte. Természetesen nem
csak Õ egy személyben tehetõ felelõssé
az áldozatokért.
De vajon gondolkoztunk-e már azon, mit
tett a kommunizmus ideológiájából kinõtt államgépezet azzal az élettel, amit
kegyesen meghagyott?

Szerencse, hogy a történelem nagy és igazi áldozatai tudták, mi az alázat, hogyan
gyõzhet a gyengének látszó, a magát erõsnek gondoló ellen. Tisztasággal, jellemmel, emberi jó szándékkal.
Amikor az emberek õszinte elkeseredéssel érzik, hogy áldozatai valaminek,
amelynek létrehozásában nem volt részük, könnyen kétségbeesnek. Ez a legtermészetesebb reakció: a jogos félelemé. De a magyar nemzetnek áldozatból
nagyszerû példái vannak, s annak a módját is tudja, hogyan fordíthat a sorsán.
Az áldozatok megszentelik nemcsak a
földet, de az utánuk jövõk sorsát is. Történeteik megóvnak minket attól, hogy az
életbõl csak a saját problémáinkat lássuk
meg. És nem elég megrendülni rajta,
méltókká is kell válnunk erre az áldozatra.
Csak valódi eszmékbõl és valódi közösségekbõl születhetnek mártírok. A kommunizmusnak, az internacionalizmusnak, a szocialista világrendnek csak olyan
áldozatai lehetnek, akiken végiggyalogolt. Érette, saját lelkébõl nem fakadhatnak sem hõstettek, sem megerõsítõ áldozatok, lelke ugyanis nincs!
A diktatúra lerombolta a valódi közösségeket és helyette látszat-közösségeket
hozott létre, értelmetlen és tartalmatlan
jelszavak mentén. Az alapok nélküli építményben azonban összetartó erõ sincs.
Ha valami nem önnön természetébõl növekszik és szabad kölcsönhatásokban alakul, az szükségképpen torz lesz.
Bogó Anikó
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Beszámoló a 2009. február 2-ai
rendkívüli képviselõ-testületi ülésrõl
— Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. február 2-ai rendkívüli 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.
— Somogyi Balázs polgármester elmondta, hogy a képviselõ-testület
már egy éve foglalkozik a közoktatási társulás kérdésével. A Kistérségi
Társulási Tanács 2009. január 8-ai ülésén több polgármester is elmondta, hogy kistérségi szinten nem kíván részt venni közoktatási társulásban. Nagykarácsony és Perkáta között már a tavalyi év folyamán felmerült a közoktatási intézményi társulás kérdése. Ha létrejön a társulás, akkor a késõbbiekben akár a mezõfalvai társuláshoz, akár egy késõbb létrejövõ kistérségi társuláshoz lehetne csatlakozni. Nagykarácsony is
közoktatási intézményi társulást kíván létrehozni, ezért Somogyi Balázs
polgármester megkereste Scheier Zsoltot, Nagykarácsony polgármesterét a közoktatási intézményi társulás ügyében. Nagykarácsonyban a
2009. január 27-i testületi ülésen részt vett Somogyi Balázs polgármester, dr. Lakos László jegyzõ, Szilasy László, az ÁMK igazgatója,
Horváthné Horgos Judit, az ÁMK igazgatóhelyettese, Bogó Ferenc és
Pavlicsek Nándor képviselõk. Nagykarácsony képviselõ-testülete szándékát fejezte ki egy közoktatási intézményi társulás létrehozására. Ha
Perkáta lenne a gesztor, akkor az 20 000 000 Ft-ot hozna a 2009/
2010-es tanévre. A nem székhely település 10 000 000 Ft tagintézményi
normatívát kap. Ebben a társulásban nem lenne utaztatás.
— A képviselõ-testület 8 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett kinyilvánította azon szándékát, hogy Nagykarácsonnyal közoktatási intézményi társulást kíván létrehozni.
— A képviselõ-testület 8 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett dr.
Szekerczés Anna ügyvédnõt bízta meg a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata között megkötendõ közoktatási intézményi társulás társulási megállapodásának elkészítésével. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 2009. évi költségvetésében a vásárolt szolgáltatások elõirányzat terhére biztosítja dr. Szekerczés Anna ügyvédnõ megbízói díját, valamint az OKÉV által kijelölt
szakértõ díját.
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társulásról. Az oktatási hivatal regionális hivatalától megtörtént a társuláshoz szükséges közoktatási szakértõ megkérése, a három kiajánlott
szakértõ közül Lantos Lászlónét választották. A szakértõ már dolgozik a
társulással kapcsolatos anyagokon, várhatóan jövõ hét második felére
elkészül az alapdokumentumok társuláshoz szükséges módosítása.
2009. február 16-án egy pályázatot nyújtottak be a Magyar Államkincstárhoz 9,96 millió forint többletnormatívára, mivel egy olyan 1.500 fõnél
kisebb településsel társulunk, akinek tavaly nem sikerült társulást létrehoznia elutasítás miatt. Amennyiben létrejön a kistérségi óvodai társulás, akkor a kistérségi társuláson kívüli, de társulásban részt vevõ településként, óvodai tagintézményi normatíva igénylésére lehet jogosult
Perkáta, kb. 10 000 000 Ft összegben.
— Somogyi Balázs polgármester elmondta, hogy Perkáta Nagyközség
Önkormányzata költségvetését februárban kell elfogadni. Az ÁMK a tavalyi évhez képest 10 000 000 Ft-tal kap kevesebb normatívát. A fejlesztésekre csak minimális keret áll rendelkezésre. A fejlesztési célra kibocsátott kötvénybõl lehet fedezni a fejlesztéseket. Vaskó Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy a pénzügyi bizottság ülésén felmerült a tévés közvetítés igénye, továbbá javasolta, hogy az ÁMK karbantartási munkái a Faluüzemeltetési Irodán keresztül legyenek elvégezve. Somogyi Balázs polgármester a tévés közvetítéssel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt hetekben felvette a kapcsolatot három
környékbeli szolgáltatóval. A tartalékból finanszíroznák a közvetítés
megvalósítását.
— Somogyi Balázs polgármester az étkezési hozzájárulásáról lemondott. Kérte, hogy az étkezési hozzájárulása összege kerüljön át a rendõrség üzemanyag hozzájárulásához.
— A képviselõ-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta Somogyi Balázs polgármester étkezési hozzájárulásról való lemondását és átcsoportosítását a rendõrség üzemanyag
költségeihez.
— A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1
tartózkodással megalkotta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2009.
évi költségvetésérõl szóló rendeletet.
— A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2009. évre vonatkozó nyersanyagnormákat.

Beszámoló a 2009. február 18-ai
képviselõ-testületi ülésrõl

— A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül módosította „az intézményi térítési díjakról” szóló 7/2007. (III.
30.) számú rendeletet.

— Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. február 28-ai képviselõ-testületi ülésén 11 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Tóth
Ferenc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László, Bogóné Plasek Krisztina, Horváth Judit, Szilasy László, Lehóczki Ádám, Mosonyi György, Ujfalusi
Pál, Pavlicsek Nándor) volt jelen.
— Somogyi Balázs polgármester elmondta, hogy 2009. február 3-án
Gödöllõn MÖSZ közgyûlésen vett részt. A 2009. február 5-ei kistérségi
tanácsülésen több szempontból felajánlotta Perkáta közvetítését. A
megújuló energiahordozókhoz kapcsolódó KEOP pályázatok kistérségi
szintû együttmûködését képviselte Deák Ibolya kistérségi koordinátorral. A Dunaújvárosi Kistérség bûnmegelõzési tanfolyam projektjében
Jákli Pál a Perkátai Polgárõrség elnöke vesz részt Perkátáról. Jelezte,
hogy Perkáta újra szeretne pályázatot benyújtani a szociális intézmény
felújítására vonatkozó pályázatra. Elmondta hogy Iváncsa 200 000 000
Ft-os támogatást nyert iskola-felújításra, míg Adony állami céltartalékból 100 000 000 Ft-ot a Polgármesteri Hivatal felújítására. Sajnálta,
hogy egyik projekt sem szolgál kistérségi célokat, pedig a kistérség
2004 óta 7 projektet emelt ki, köztük a Gyõry-kastély felújítását vagy a
Cikola-projektet. Általánosan is lehetett volna támogatni a kistérséget,
ami által a közel 300 000 000 Ft 8 felé osztásával 37,5-37,5 millió Ft juthatott volna egy-egy településre. 2009. február 16-án a dunaújvárosi
rendõrkapitányságon tartott tájékoztató keretében jelezték, hogy sajnos
még mindig kevés a rendõri jelenlét országos szinten. Hamarosan két
KMB-s dolgozik Perkátán, és a kastély „B” szárnyában alakították ki a
KMB-s irodát. 2009. február 17-én Az iskolai SZMK meghívására Somogyi Balázs polgármester és Pavlicsek Nándor bizottsági elnök részt vett
a szervezet ülésén, ahol rövid tájékoztatást adtak a képviselõ-testület,
oktatással kapcsolatos legfontosabb döntéseirõl, illetve az azokkal kapcsolatos eseményekrõl, a közoktatási társulásról, illetve a tanuszodai

— A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult a 2030 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett, az önkormányzatot megilletõ visszavásárlási jog és az azt biztosító elidegenítési
és terhelési tilalom töröltetéséhez.
— A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül csatlakozott Kóka Község által indított mozgalomhoz, amely a
települések számára a lakosságszámuk alapján rájuk esõ rendõri erõ felének biztosítását kezdeményezi.

Beszámoló a 2009. február 28-ai
rendkívüli képviselõ-testületi ülésrõl
— Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. február 28-i képviselõ-testületi ülésén 11 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László, Bogó Ferenc, Bogóné Plasek
Krisztina, Horváth Judit, Szilasy László, Lehóczki Ádám, Ujfalusi Pál,
Pavlicsek Nándor) volt jelen.
— A képviselõ-testület zárt ülés keretében döntött arról, hogy meghosszabbítja Szilasy László, az ÁMK igazgatójának megbízatását 2009.
június 30-áig, de legfeljebb 2010. február 28-áig.
— A képviselõ-testület nyílt ülés keretében 11 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Közoktatási Esélyegyenlõségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv aktualizálását.
— Somogyi Balázs polgármester tájékoztatást nyújtott arra vonatkozóan, hogy a pályázatok megírását a Vizi Consulting Kft. fogja végezni.
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete
1/2009. (II. 19.) számú RENDELETE a 2009. évi költségvetésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete az „Államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65-75.
§-ai alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a „Költségvetési szervek
tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl” szóló 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendeletben (Ámr) és
„A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl” szóló 2008. évi CII. Törvényben foglaltakat, az alábbi rendeletet
alkotja:

A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: polgármesteri hivatal, Általános
Mûvelõdési Központ
(3) A (2) bekezdésben felsorolt intézmények a költségvetésben önálló címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és
kiadásai
2. § A képviselõ-testület a polgármesteri
hivatal és az ÁMK együttes, 2009. évi
költségvetését
970.395.000 Ft bevétellel és 970.395.000 Ft
kiadással állapítja meg.
3. § az önkormányzat tervezett bevételeit
forrásonként, fõbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben, az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. § A képviselõ-testület az önkormányzat tervezett kiadásait címek, elõirányzat-csoportok és kiemelt elõirányzatok
szerint a 2. számú mellékletben foglaltak
szerint állapítja meg.
5. § A képviselõ-testület a 2009. évi létszámkeretet 82 fõben határozza meg, az
alábbiak szerint:
— polgármesteri hivatal köztisztviselõi
létszáma 11 fõ,
— az önállóan gazdálkodó Általános
Mûvelõdési Központ közalkalmazotti
létszáma 61 fõ,
— a polgármesteri hivatalhoz tartozó intézmények közalkalmazotti létszáma 5
fõ.
— a polgármesteri hivatalnál a Munka
Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 5 fõ.
6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak elõirányzatait éves
bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
7. § A képviselõ-testület az önkormányzat 2009. évi összevont pénzforgalmi
mérlegét a 4. számú melléklet, az elkülönített mûködési és felhalmozási célú be-

vételeket és kiadásokat tartalmazó pénzforgalmi mérlegeket – a finanszírozási
mûveleteket is figyelembe véve – az 5. és
6. számú mellékletek mutatják be.
8. § Az önkormányzat 2009. évi várható
bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülésérõl készült elõirányzat-felhasználási ütemtervet az 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § A képviselõ-testület az önkormányzat bevételi és kiadási elõirányzatait
-feladatonként – a 8. és 9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselõtestület az Általános
Mûvelõdési Központ 2009. évi költségvetési támogatását 210.872.000 Ft összegben határozza meg.
11. § A képviselõ-testület az Általános
Mûvelõdési Központ bevételi és kiadási
elõirányzatait – feladatonként – a 10. és
11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselõ-testület az önkormányzat 2009-2010-2011. évekre, a gördülõ
tervezésben elõre jelzett mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlegét – a 12. számú kimutatás szerint
– tudomásul veszi.

A 2009. évi költségvetés
végrehajtásának szabályai
13. § A képviselõ-testület az általa jóváhagyott elõirányzatok és létszámkeretek
között átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. Elõirányzatok közötti
átcsoportosítást a polgármester 500.000
Ft összegig engedélyezhet azzal, hogy felújítási és felhalmozási célú kiadási elõirányzatot mûködési célú feladat elvégzésére nem csoportosíthat át.
14. § Az év közben engedélyezett, központi pótelõirányzatok felosztásáról – ha
az érdemi döntést igényel – a képviselõtestület dönt, a polgármester elõterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejû
módosításával.
15. § Az érdemi döntést nem igénylõ központi elõirányzatok miatti költségvetési
rendelet-módosítást negyedévenként, a
negyedévet követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen kell elõterjeszteni.
16. § A képviselõ-testület a köztisztviselõk 2009. január 1. napjától érvényes illetményalapját 45.000 Ft-ban határozza
meg.
17. § Az önkormányzat, az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását havonta – nettó módon – 1/12
részben folyósítja.
18. § A költségvetési évben rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközöket felhasználásukig, a legkedvezõbb kamatfeltételek mellett, bankbetétben kell
elhelyezni.

19. §A Környezetvédelmi Alap számlára
befolyó összeget – várhatóan 500.000 Ftot – a „Város- és községgazdálkodási
szolgáltatás” címen, a volt szeméttelep
rendbetételére kell fordítani.
20. Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejövõ hiány finanszírozásának módja, a számlavezetõ
pénzintézettõl felvett folyószámla hitel.
21. § A rendelet kihirdetésének napján
lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. §. A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a képviselõ-testület hatályon kívül helyezi az alábbi rendeleteke:
— 5/1993. (III.1.) A lakáscélú kölcsönök
kamatterheinek támogatásáról szóló
rendelet hatályon kívül helyezésérõl
— 8/1994. (VI.1.) Az ivóvíz vállalati átlagdíjának megállapításáról
— 15/1996.(1997.I.1.) A hatósági árformába tartozó viteldíja megállapításáról
szóló rendelet hatályon kívül helyezésérõl
— 2/1998. (II. 1.) A köztisztviselõk juttatásairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
— 4/1999. (IV. 1.) Az 1998. évi terv- és
költségvetés végrehajtásáról
— 7/2001. (IV.1.) A 2000. évi terv- és
költségvetés végrehajtásáról
— 7/2002. (V.1.) A 2001. évi terv- és költségvetés végrehajtásáról
— 15/2003. (2004.I.1.) A gépjármûadóról
szóló rendelet hatályon kívül helyezésérõl
— 7/2003. (V.1.) A 2002. évi terv-és költségvetés végrehajtásáról
— 19/2004. (XII.28.) A 2004. évi terv- és
költségvetés módosításáról
— 17/2004. (XII.1.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérõl
— 15/2004. (X.1.) A 2004. évi terv- és
költségvetés módosításáról
— 8/2004. (IV.29.) Az éves költségvetési
rendeletek, a költségvetési rendeletek
évközi módosításai, a zárszámadási, valamint a szociális rendeletek hatályon kívül
helyezésérõl
— 6/2004. (IV.1.) A 2004. évi terv- és
költségvetés módosításáról
— 5/2004. (IV.1.) A 2003. évi terv- és
költségvetés végrehajtásáról
— 3/2004. (III.1.) A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról
— 2/2004. (III.1.) A 2004. évi terv- és
költségvetésrõl
Folytatás a következõ oldalon.
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— 13/2005. (XII.21.) A 2005. évi terv- és
költségvetés módosításáról
— 4/2005. (IV.1.) A 2005. évi terv- és
költségvetés módosításáról
— 3/2005. (IV.1.) A 2004. évi terv- és
költségvetés végrehajtásáról
— 2/2005. (III.1.) A 2005. évi terv- és
költségvetésrõl
— 19/2006. (XII.20.) A 2006. évi terv- és
költségvetés módosításáról
— 15/2006. (X.17.) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról
— 13/2006. (IX.20.) A képviselõk költségtérítésérõl, tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásokról szóló rendelet hatályon
kívül helyezésérõl
— 11/2006. (VI.28.) A 2006. évi terv- és
költségvetés módosításáról
— 5/2006. (IV.1.) A 2006. évi terv- és
költségvetés módosításáról
— 15/2007. (VIII.23.) SzMSz módosítása
— 14/2007. (VIII.1.) 3/2007. rendelet hatályon kívül helyezése
23. §.A rendelet végrehajtásáért felelõs a
polgármester, kihirdetésérõl a jegyzõ
gondoskodik.
Somogyi Balázs polgármester,
dr. Lakos László jegyzõ

Záradék:
A rendeletet Perkáta Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
hirdetõtábláján történõ kifüggesztéssel
kihirdetem.
Perkáta, 2009. február 19.
Dr. Lakos László jegyzõ

Mellékletek jegyzéke
1. Önkormányzat tervezett bevételei forrásonként
2. Önkormányzat tervezett kiadásai feladatonként
3. Többéves kihatással járó feladatok elõirányzata
4. Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege
5. Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi
mérlege
6. Általános Mûvelõdési Központ pénzforgalmi mérlege
7. Önkormányzat elõirányzat-felhasználási ütemterve
8. Önkormányzat tervezett bevételei feladatonként
9. Önkormányzat tervezett kiadásai feladatonként
10. Általános Mûvelõdési Központ tervezett kiadásai feladatonként
11. Általános Mûvelõdési Központ tervezett kiadásai feladatonként
12. Mûködési és fejlesztési célú bevételek
és kiadások 2008-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

PERKÁTAI HÍREK 2009. március

PERKÁTA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEI EZER FT-BAN
Források megnevezése

Elõirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
1. ÁMK intézményi mûködési bevételei
191212 Szolgáltatások ellenértékének bevételei
1912 Intézményi mûködéshez kapcsolódó egyéb bevétel
191311 Bérleti és lízing bevétel
191312 Intézményi ellátási díjak
191313 Alkalmazottak térítése
1913 Intézmények egyéb sajátos bevételei
191614 Egyéb kamatbevételek
1916 Kamatbevételek
191913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
1919 Általános forgalmi adó bevételek
191 ÁMK intézményi mûködési bevételei

150
150
800
6.930
1.683
9.413
30
30
1.695
1.695
11.288

2. Önkormányzat hivatalának mûködési bevételei
291212 Szolgáltatások ellenértékének bevételei
1912 Intézményi mûködéshez kapcsolódó egyéb bevétel
291311 Bérleti és lízing bevétel
291312 Intézményi ellátási díjak
291313 Alkalmazottak térítése
2913 Intézmények egyéb sajátos bevételei
291614 Egyéb kamatbevételek
2916 Kamatbevételek
291913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja
2919 Általános forgalmi adó bevételek
291 Önkorm. hivatalának intézményi mûködési bevételei
I. Intézményi mûködési bevételek

275
275
9.239
258
413
9.910
43.006
43.006
1.107
1.107
54.298
65.586

II. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI
2922 Helyi adók összesen
92311 Személyi jövedelemadó helyben maradó része
92312 Jövedelemkülönbségek mérséklése
92314 Gépjármûadó
923 Átengedett központi adók
926 Talajterhelési díj
926 Talajterhelési díj
92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétele
92913 Egyéb sajátos bevételek
929 Egyéb sajátos folyó bevételek
II. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

21.160
105.245
14.000
156.042
500
500
34
3.000
3.034
180.736

III. FELHALMOZÁSI ÉS TÕKE JELLEGÛ BEVÉTELEK
9312 Önkormányzati földterület értékesítése
9321 Önkormányzati lakótelek és -ingatlan értékesítése
9321 Önkorm. sajátos felhalm. és tõke jellegû bevételei
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

2.194
11.000
13.194
13.194

IV. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBÕL KAPOTT KV-I
TÁMOGATÁS
94211 Normatív áll. hj. lakosságszámhoz kötötten
94212 Normatív áll. hj. feladatmutatóhoz kötötten
942 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
94311 Kieg támogatás egyes közokt. feladatok ellátásához

13.049
173.793
186.842
623

Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

253 Egészségügyi hozzájárulás

94312 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és
közcélú foglalkoztatás támogatása
47.573
943 Normatív, kötött felhasználású támogatások
48.196
944 Központosított elõirányzatok
94 Központi költségvetésbõl kapott kv-i támogatás
235.038
IV. Központi költségvetésbõl kapott kv-i támogatás 235.038

256 Munkaadókat terhelõ egyéb járulékok

V. TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK
464132 Mûk. célú támogatásértékû bevétel tb. alaptól
464142 Mûk. célú támogatásértékû bevétel elk. alaptól
464162 Mûk. célú támogatásértékû bev. TKT-tól
464 Mûk. célú támogatásértékû bevétel
46 Támogatásértékû bevételek
V. Támogatásértékû bevételek

6.865
670
7.535
7.535
7.535

VI. HITELEK
451 Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozásoktól
45 Rövid lejáratú hitelek
VI. Rövid lejáratú hitelek

20.000
20.000
20.000

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
981 Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
98 Pénzforgalom nélküli bevételek
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Költségvetési bevételek összesen

448.306
448.306
448.306
970.395

PERKÁTA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSAI EZER FT-BAN
Feladatok megnevezése

Elõirányzat

I. MÛKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

537
1.938

Feladatok megnevezése

Elõirányzat

254-256 Dologi kiadások

54.090

254 Készletbeszerzések

8.798

255 Szolgáltatások

29.846

256 Különféle dologi kiadások

15.446

257 Egyéb folyó kiadások

16.029

258 Szociálpolitikai ellátások

65.767

37 Támogatásértékû kiadások, támogatások

1.544

373 Támogatásért. mûk. kiadás önkorm. kv-i szervnek

1.544

38 Áht-n kívülre végleges pénzeszköz átadások

6.407

381 Mc. pénzeszköz átadás non-profit szervnek

6.219

3821 Fc. pénzeszköz átadás non-profit szervnek

188

I.2. Önkorm. hivatalának mûködési, fenntartási kiadásai 212.794
I. Mûködési, fenntartási kiadások

434.954

II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2. Önkormányzat hivatalának felújítási
kiadásai
2. Épületek felújítása

172

2. Felújítási kiadások elõzetesen felszámított áfája

35

2. Önkormányzat hivatalának felújítási kiadásai

207

II. Felújítási kiadások

207

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1. ÁMK mûködési, fenntartási kiadásai
151-152 Személyi juttatások
1511 Rendszeres személyi juttatások
103.504
1512-17 Nem rendszeres személyi juttatások
152 Külsõ személyi juttatások
153 Munkaadókat terhelõ járulékok
1531 Társadalombiztosítási járulék
1532 Munkaadói járulék
1533 Egészségügyi hozzájárulás
1534 Táppénz-hozzájárulás
154-156 Dologi kiadások
154 Készletbeszerzések
155 Szolgáltatások
156 Különféle dologi kiadások
157 Egyéb folyó kiadások
I.1. ÁMK mûködési, fenntartási kiadásai

124.542

20.842
196
39.803
34.225
3.539
1.404
635
57.322
25.273
22.749
9.300
493
221,160

2. Önkormányzat hivatalának mûködési,
fenntartási kiadásai
251-252 Személyi juttatások
2511 Rendszeres személyi juttatások
2512-17 Nem rendszeres személyi juttatások
252 Külsõ személyi juttatások
253 Munkaadókat terhelõ járulékok
251 Társadalombiztosítási járulék
252 Munkaadói járulék

52.088
41.952
7.582
2.554
16.869
13.038
1.356

2. Önkormányzat hivatalának felhalmozási
kiadásai
131 Gépek, berendezések, felszerelések

2.278

182 Beruházások elõzetesen felszámított áfája

33

Önkormányzat hivatalának felhalmozási kiadásai

2.311

III. Felhalmozási kiadások

2.311

Feladatok megnevezése

Elõirányzat

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
5921 Céltartalék (NSZK normatívák)
5922 Céltartalék (óvadéki célú kötvénykibocsátás)

32.811
300.000

5823 Céltartalék (felhalmozási célú kötvénykibocsátás)
148.306
5824 Céltartalék (kötvénykibocsátás nettó hozama)

27.916

5825 Céltartalék (FÜK célfeladatokra)

20.000

5826 Feladattal nem terhelt tartalék

3.890

592 Tartalékok

532.923

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

532.923

Költségvetési kiadások összesen

970.395
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A közbiztonságért
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Polgárõr
Közhasznú Egyesület együttmûködésének eredményeként,
a Fejér Megyei Rendõrfõkapitányság, a Dunaújváros Rendõrkapitányság és az Adonyi Rendõrörs szakmai támogatásával az elmúlt egy hónapban Perkáta több mint fél éves szünet
után 2 fõ rendõrségi körzeti megbízottat kapott.
2009. január 29-én állt szolgálatba Jóna Ferenc törzszászlós,
aki már szolgált KMB-sként Perkátán, 2009. február 16-án
pedig Menyhárt Gergõ õrmester kezdte meg perkátai szolgálatát.
Köszönjük Simon László, Fejér megyei rendõrfõkapitány,
Budavári Árpád Dunaújváros rendõrkapitány, és Stanczel
Béla Adonyi Rendõrörs parancsnok hathatós támogatását.
A két körzeti megbízott jelenléte és munkája nagymértékben
fogja javítani a perkátai közbiztonságot.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 2009. évi költségvetésében az elõzõ évekhez képest közel megduplázta a
közbiztonságra fordított támogatását. Az önkormányzati elvonások ellenére fontosnak érezzük, hogy a perkátai polgárok biztonsága érdekében segítsük azokat a szerveket, akik a
közbiztonságot biztosíthatják.
— 800.000 forinttal támogatja Perkáta a Polgárõr Egyesületet
— 544.000 forinttal támogatja „benzin hozzájárulásként” a
rendõrséget
— kialakításra került a kastély B szárnyában egy rendõrségi
iroda, amelynek fenntartási költségeit és felszerelését az
önkormányzat vállalja
— a tavalyi évben nagyban megújult a közintézmények biztonságtechnikai rendszere, felújításra, bõvítésre kerültek a
riasztórendszerek
— 2009-ben tervezzük közútjaink, közterületeink biztosításának fokozását, például a 62-es fõút mellett radarkontroll
kiépítését.
Eredményes munkát kívánunk a perkátai szolgálathoz a
perkátai rendõrkollégáknak, és a perkátai polgárõröknek, illetve mindazoknak, akik tesznek a közbiztonságért.
Somogyi Balázs

Faluüzemeltetés
A közmunkás foglalkoztatási programok február hónapban
még mindig nem indultak el. A februári téli idõjárás viszont
adott munkát az ügyeletben levõ dolgozóinknak.
Februárban általános karbantartást végeztünk gépeinken. A
TZ 4K traktor fékrendszerének teljes felújítása, és elektromos rendszerének kábelcseréje történt meg. A traktor pótkocsijának kábelkötegét cseréltük, a futómûnél csapágycserét végeztünk.
A John Deer fûnyíró traktoron motorfelújítás végeztünk és
felújításra került a fûkasza adapter is.

A Faluüzemeltetési Központ nyitvatartási rendje:
H–K–CS: 8-12, délután: 13-16, SZ: 8-12, délután: 13-18, P:
8-14.
Telefon: 25/507 512
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a VERTIKÁL hulladéktároló mûanyag zsákokat a hulladékudvarban lehet megvásárolni 280 Ft/db egységáron.
A hulladékudvar nyitva tartása: hétfõ, szerda, szombat:
8.00-12.00 óráig.
Rajcsányi László
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2009
A FALUSZÉPÍTÉS ÉVE
A kistérségi újság 2007 óta év elején megkérdezi, milyen szlogent
ajánlok Perkátán az adott évre. 2007-et a Civilek Évének jelöltem
meg és ennek eredményeként abban az évben duplájára, közel
20-ra emelkedett a perkátai civil szervezet száma, és ezáltal, ha a
falu javára történik munkájuk, akkor jelentõs civil erõ mozdulhat
Perkátáért. 2008-at a Rend és Rendcsinálás évének ajánlottam,
amelynek legfõbb eredménye volt, hogy a Faluüzemeltetési Központ és Rajcsányi László képviselõ munkája által Perkáta belterülete rendezettebbé vált. Eltûntek a bozótok, a gaztengerek, megszûnt sok központi helyen a dzsumbuj. Szervezettebbé vált a faluüzemeltetés is, hiszen csak úgy lehet rendet teremteni, ha valaki
ezt felelõsséggel teszi. Ezért gépvásárlások történtek, illetve több
perkátai munkahelyet is teremtettünk a faluüzemeltetésben.
A tervezett, több évre való gondolkodás eredményeként javasoltam az évekre szóló programokat, hiszen ezek egymásra épülnek.
Azok a civil szervezetek, amelyeknek a száma 2007-tõl megduplázódott, és velük együtt a perkátai polgárok, ha éreznek maguk körül egy szervezettebb, rendezettebb környezetet, akkor sokkal inkább tudnak tenni a falu és saját utcájuk, területük szépítéséért.

A 2009-es évre meghirdetjük
a FALUSZÉPÍTÉS ÉVÉT
Ebben a nagy munkában, amely közös lakóhelyünk érdekében
történik összefogásra van szükségünk. Kérünk minden perkátai
lakost és civil szervezetet, hogy együttmûködve Perkáta önkormányzatával és intézményeivel szépítsük Perkátát. Már több jó
kezdeményezés is történt az elmúlt években, mint a vadászok szemétgyûjtése vagy az óvodai és iskolai szülõk munkája által, de kiemelkedõ példa a Temetõkápolna, Selymesi Harangtorony, illetve a szõlõhegyi kereszt és harangláb civil erõbõl történõ felújítása.
Ezt a programot szeretnénk egész Perkáta egészére kiterjeszteni,
amiben kérjük a civil és utcai közösségek segítségét.
A FALUSZÉPÍTÉS 2009 program elemei:
— Perkáta Nagyközség 2008-ban közel 2,5 millió forintot nyert
TRFC pályázaton Összefogással perkátai környezetünkért címmel, ami által megújulhat az iskola elõtti kert, park épülhet a Széchényi utcai buszmegállónál és a gyógyszertárral szemben. Ennek
a pályázatnak keretében számos szemetes, pad, tábla és virág
kerül kihelyezésre közterületeinken.
— Perkáta Nagyközség Perkátai Életút Projekt címmel pályázatot
nyújtott be a vidékfejlesztési III. tengelyi kiírásban Faluközpont
Fejlesztése témakörben, közel 49 millió forint értékben (melynek
Perkáta által vállalt önrésze közel 8 millió forint). Ha sikerül a pályázaton eredménnyel járunk, melynek kihirdetése májusra várható, akkor több park és terület megújulhat Perkáta központjában.
A Dózsa György utcai sétány kialakítása a temetõtõl az óvodáig
megújíthatja az egész területet, több park (temetõ bejárat, Kossuth-park, patikával szemközti Teréz-liget, iskola elõtti park,
templomkert, óvodák elõtti tér) kiépítésével. Emellett a sétány a
Tanácsház utcára is leágazik, érintve a községházát és folytatódik
a Szabadság téri játszótér kiépítésével-felújításával.
Mindkét, a már megnyert és a közeljövõben elbírálás alá kerülõ
pályázat keretében kérjük a polgárok és civilek segítségét.
— A közterületeken nagymérvû Faültetési és parkosítási programot szeretnénk megvalósítani, amiben az utcai lakóközösségek
segítségét kérjük. Ennek a programnak elõszele már Táncsics utcai lakosok munkája és felajánlása segítségével megindult tavaly
õsszel az egyik laposi járda mellett. Köszönjük.
A Faluszépítés 2009-es évében kérünk minden perkátait, akinek
lehetõsége és kedve van a munkában részt venni, segítsen, hogy
szûkebb utcai és tágabb perkátai lakóhelyünk szépülhessen.
Somogyi Balázs
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Képviselõi tüskék
Többször írtam már a helyi lapban a szociális és egészségügyi bizottság munkájáról, most rendhagyó módon nem errõl szeretnék írni. Mostani cikkem oka az, hogy különbözõ fórumokon
azt írták, hogy egy képviselõ nem tartja szükségesnek a lakosság
véleményét meghallgatni a kötvény kibocsátással kapcsolatban, nekem pedig többen jelezték, hogy az az egy képviselõ én
voltam. Tehát azt gondolják, hogy nekem nem számít a lakosság véleménye.
A gondom a következõ: a testületi üléseken elhangzottakat
nyilvánosságra lehet hozni, de nem úgy, hogy kiemelünk egy
mondatot, ami „nekünk” tetszik, hanem a teljesség igényével,
ezért leírom a témával kapcsolatos hozzászólásomat. Egy képviselõtársam javasolta, hogy meg kellene szondáztatni a lakossággal, mint a csatorna hitel felvételekor. Ezután kértem szót,
és azt mondtam: „Én ezzel nem értek egyet, szerintem ezt a kötvényt az önkormányzat bocsátja ki és fizeti vissza, ilyen értelemben nem hasonlítható össze a csatornához felvett hitellel, mert
itt a lakosságot nem terheljük. Nem nyúlkálunk a zsebükben,
ezért õk csak nyertesei lehetnek a fejlesztéseknek.”
Bizonyára Önök is emlékeznek még a csatorna beruházás megvalósításához minden telektulajdonos tíz évig törlesztett összesen 120. 000 Ft-ot, a falura vetítve tehát több mint 120 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz. A kötvény kibocsátásból
tervezett fejlesztéseknél nem került szóba a lakosság további
terhelése.
A kötvénykibocsátást a testület ellenszavazat nélkül szavazta
meg, tehát senki nem mondott nemet.
Iwiw-es fórumon olvashatják többen is, hogy a tiszteletdíj eltörlésre került és feltételezhetõ, hogy a képviselõket és hozzátartozóikat hozzák olyan helyzetbe, hogy pótolni lehessen a kiesett
tiszteletdíjat, pl.: élelmiszerszállítás rendezvényekre, stb.
Képviselõi tisztem mellett én a kereskedelemben dolgozom, és
ezért kijelentem, sértõ a feltételezés is, én nem azért mondtam
le képviselõi tiszteletdíjról, hogy máshonnan próbáljam meg
behozni. Sõt, inkább még segítem, mivel árrés nélküli beszállítással, munkámmal, adománnyal támogatom a rendezvényeket.
A karácsonyi csomagokat is a nagykerbõl szereztük be, valamint az egészségügyi héthez szükséges dolgokat is úgy kapta az
önkormányzat, és a faluüzemeltetéshez is így vittem az ásványvizet.
Kérem ne terjesszenek feltételezéseket és valótlanságokat,
mert ezzel felesleges feszültségeket szítanak nem kevés gonddal terhelt hétköznapjainkban.
Bogó Ferenc László képviselõ
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TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁG ÁLTAL
A PERKÁTAI HULLADÉKUDVARBA
BESZÁLLÍTHATÓ
HULLADÉKANYAGOK
ÁTVÉTELÉRÕL ÉS AZOK ÁRÁRÓL
A hulladékudvar nyitva tartása: hétfõ-szerda-szombat 8-12
óráig.
A lakosság által behozott anyagokért a következõ összegeket fizeti a hulladékudvar kezelõje:
Vegyes-papír (száraz): 2 Ft/kg
Kartonpapír: 3 Ft/kg
Üveg (italpalackok is): 1 Ft/kg
PET palack (pl.: üdítõs): 0,5 Ft/db
PET-palack zsugorítva 1–2,5 l-ig: 2,5 Ft/db (maximum 8 cm
magasságú)
PET-palack zsugorítva 0,5 l-es: 1 Ft/db (maximum 8 cm magasságú)

Figyelem!
A fent felsoroltakon kívüli más anyag pl. tört síküveg üveg,
veszélyes hulladék stb. nem vehetõ át.
Kérjük Önöket, hogy ilyeneket ne tegyenek a hulladékudvar
kerítése mellé nyitvatartási idõn kívül se, mert a hulladékudvarba nem vihetõk be, az utcán kell hagynia a kezelõnek is.
Amennyiben a PET-palackokat zsugorítva szállítják be az
udvarba, akkor lényegesen nagyobb árat kapnak érte!
A zsugorításhoz a helyszínen kétféle zsugorító-készüléket is
vásárolhatnak!
Zsugorító-készülék: kis teljesítményû 4.800 Ft/db, nagy teljesítményû 11.800 Ft/db
A következõ termékek kaphatók még a hulladékudvarban.
120 literes szeméttároló (KUKA): 7800 Ft/db
Komposztláda: 9540 Ft/db
Komposzt tea: 360 Ft/db
Vertikálos hulladékzsák (a szemétszállítás díja az árban):
280 Ft/db
A felsoroltakon kívül a hulladékudvar kezelõjénél megrendelhetõ közületek, cégek rendszeres szemétszállítása, valamint konténer rendelése építési sitt szállítására, illetve nagytakarításhoz.

Telefon: 06 (20) 438-3859

Tisztelt Szerkesztõség!

Tisztelt felnõttek, diákok!
Hozzanak minél több hulladékot az udvarba!

Levelemmel szeretném felhívni a figyelmét, egy sokakat
érintõ problémára.
Majd minden településrõl érkezett hozzánk jelzés, hogy
egyes cégek ingyenes vízminõség vizsgálatot ajánlva keresik meg fogyasztóinkat, majd háztartási víztisztító készüléket kínálnak megvételre. A „vízvizsgálat” – tapasztalataink szerint csalárd módszerekkel – arra irányul, hogy bizonyítsa, a víz rossz minõségû. A hamis vizsgálat, és a félrevezetõ információk alapján megvásárolt drága RO 100
típusú készülék viszont nem csak felesleges, hanem mint
a Gazdasági Versenyhivatal mellékelt közleményébõl kiderül, egészségkárosító hatású lehet.

Pénzt kapnak érte, a falunk pedig tisztább lesz!

Köszönettel: Zsebõk Lajos
kommunikációs és minõségfejlesztési fõmérnök

Felhívás
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy

2009. március 16-ig
SZÍVESKEDJENEK A HELYI ADÓIKAT BEFIZETNI
AZ ELSÕ FÉLÉV VONATKOZÁSÁBAN.
Befizetésre szolgáló csekkekért, kérjük, hogy fáradjanak be
a polgármesteri hivatalba.
Dr. Lakos László jegyzõ
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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

Február – Farsang — Mátyás
Február a farsang ideje, melynek lényege, a tél „elkergetése”, a
tavasz várása. Az óvodában és az iskolában is megtették óvodásaink, diákjaink a tél ijesztgetését, a tavasz hívását. Az írásnál
beszédesebbek a farsangról készült képek.

A február iskolánk életében kiemelt hónap, mert Hunyadi Mátyásra is emlékezünk. Névadónk
tiszteletére a februári hónap utolsó hetében évek óta megrendezzük a Hunyadi-hetet.
1443. február 23. – 1490. április 6.
Ezen a héten valamennyi diáknak
lehetõsége van fizikai és szellemi
képességeit játékos feladatok teljesítésével megmérni. E hét kiemelkedõ eseménye az elsõ osztályosok avatása. Ünnepélyes keretek között a nyolcadikos diákok
feltûzték az iskolai jelvényt a kicsik
ingjére, akik fogadalmat is tettek.

A február 23-ától február 27-éig tartó „Hunyadi-hét” eseményeirõl készült fényképeket az iskolai honlapon lehet megnéz-

Az iskola honlapján megtalálhatók az óvodai és iskolai farsangról készült képek.

ni, mint ahogy a 27-én délelõtt megtartott elsõ osztályos mûsorokról és a délután megtartott felsõ tagozatos gáláról készült
képeket is. Ízelítõül egy-két kép a kicsik mûsoráról:

Szilasy László ÁMK igazgató
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KÖZÖSSÉG

AZ ÓVODA SZÜLÕI
SZERVEZETÉNEK HÍREI
Az ÁMK Szivárvány Óvodájának Szülõi Szervezete által készített beszámolót szeretném önökkel megismertetni.
2008 szeptemberében, mint minden évben, idén is megtartottuk alakuló ülésünket, ahol döntöttünk az éves rendezvényekrõl, feladatokról
2008. október 18-án szüreti bált tartottunk a faluházban.
2009. február 14-én az immár 4. éve hagyományossá vált Valentin-napi bált tartottuk a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
tornatermében.
E bálok bevételébõl szeretnénk az udvari játékparkot bõvíteni.
Ezen kívül, mint idáig minden évben gyereknap környékén meg
szeretnénk vendégelni a gyerekeket. Ezen kívül tovább folytatódott a mûanyag palackok gyûjtése is, melyek Kovács Imréné
Erika közremûködésével kerültek le a hulladékudvarba. Ezt a
munkát szeretnénk megköszönni Erikának.
Itt szeretném megköszönni az elmúlt években nyújtott segítséget a helyi vállalkozóknak, magánszemélyeknek, egyesületeknek, és baráti köröknek, akik támogattak bennünket. Neveket
nem szeretnék felsorolni, hiszen sokan voltak, voltatok, és nem
akarok kihagyni senkit sem a felsorolásból. Természetesen legfõbb támogatónk az ÁMK, hiszen nem kértek bérleti díjat egyik
helyiségért sem. Szeretném megköszönni ezt a gesztust
mindkét igazgatónak, Szalai Anikónak és Szilasy Lászlónak
egyaránt.
A szülõi szervezet tagjai közül szeretnék köszönetet mondani a
következõ szülõknek az áldozatos munkáért, amivel a háttérben és rendezvényeken dolgoztak, hogy az a lehetõ legsikeresebb legyen mindenki számára:
Baráthné Áginak és Baráth Miklósnak, Mohainé Csányi Mónikának és Mohai Kornélnak, Jákliné Veres Bettinek és Jákli Józsefnek, Gallai Andreának és Gallai Tamásnak, Csere Józsefnének és Csere Józsefnek, Viczkó Zsanettnek és Kátai Tibornak. Nekik szeretném az az áldozatvállalást is köszönni,
amiért egy-két napra családjukat háttérbe szorítva dolgoztak a
gyerekekért, gyerekeinkért, és gyerekeitekért.
Volt olyan segítõnk is, akinek már az óvodához nincs kötõdése,
de mégis kivette a részét a munkából, õ pedig nem más, mint
Perlné Bogó Anikó. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a többi szülõ nevében is, Szabados Istvánnak,
ismertebb nevén „Kishalásznak”, hiszen õ is minden alkalommal kivette a részét a munkából a családjával, barátaival együtt.
Az elmúlt években a következõ játékokat vásároltuk az óvoda
udvarára:
2006-ban, az óvoda által elnyert pályázatot kiegészítve mászókát vásároltunk.
2008-ban, 2007. és 2008. évi bevételekbõl mindkét óvodába az
udvarra egy-egy babaházzal ajándékoztuk meg a gyerekeket.
Ezeket a játékokat hangsúlyozom még egyszer nem tudtuk volna megvásárolni, ha nincsenek a támogatóink, és nincsenek a
szülõk, és a rendezvények vendégei.
Szeretném megköszönni a magam nevében még egyszer a segítõ kezek munkáját, hiszen úgy gondolom, hogy öröm volt ezekkel a szülõkkel együtt dolgozni. Igaz, nem ment mindig minden
zökkenõmentesen, de itt szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akiket valamivel is megbántottam.
Fájó szívvel ugyan, de sajnos búcsúznom kell az óvodától, hiszen jövõre már nem az oviba fog járni a gyermekem.
Nem tudok, és nem is akarok mást kívánni a következõ vezetõnek, mint azt, hogy egy ilyen csapat vegye körül, mint engem, és
úgy tudjon velük dolgozni, mint ahogy én is tudtam együtt
dolgozni velük.
Hosszú Tímea, az óvoda szülõi szervezetének vezetõje
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Franciaországról
röviden
Lassan természetesnek
vesszük, hogy francia
vendégeink
évrõl-évre
visszatérnek, de mit tudunk róluk, országukról,
szokásaikról? Rövid, tömör ismertetõ megírására törekszem a teljesség
igénye nélkül.
Franciaország független
köztársaság. Történelme
az i. e. 1. századig vezethetõ vissza. Lakosai száma 64 millióra tehetõ.
(becslés)
Az ország hivatalos nyelve a francia, ám több mint
14 nyelven beszélnek lakói. Római katolikus ország. Kevesen tudják,
hogy itt van Nyugat-Európa legnépesebb több
mint 2500000 fõt számláló muzulmán közössége.
Világszerte ismert az Eiffel-torony ami a fõváros
szívében PÁRIZSBAN
található, valamint a FRANCIA forradalom jelképe:
EUGÉNE DELACROIX: A SZABADSÁG VEZETI A NÉPET címû festménye, amelynek nõi alakját nemes egyszerûséggel MARIANNÁNAK nevezték el az utca emberei.
Az állam alapeszméi az Emberi és Polgári jogok nyilatkozatában vannak lefektetve.
Franciaországban 14 politikai párt mûködik, több ebbõl szélsõséges. Betiltás csak azokra a pártokra vár, amelyek nem demokrácia játék szabályai betartásával próbálják vélt vagy valós
igazukat érvényesíteni.
Olyan ország, amely a legtöbb szomszédos országgal büszkélkedhet.
Szomszédai: BELGIUM, LUXEMBURG, NÉMETORSZÁG, SVÁJC, OLASZORSZÁG, ANDORA, MONACCÓ,
SPANYOLORSZÁG, BRAZÍLIA, SURIMAN és HOLLAND ANTILLÁK.
Évente mintegy 80 millió turista keresi fel.
Politikai szerepvállalása jelentõs. Alapító tagja az EURÓPAI
UNIÓNAK, ENSZ-nek, BIZTONSÁGI TANÁCSNAK, a
G8-aknak, NATO-nak, ahonnan 1966-ban kilépett.
Területe 26 régióra oszlik, amely 160 megyét foglal magában,
minden megyének külön története, külön gasztronómiai érdekessége van. Híres írók sokaságát adták Európának, a világnak.
Néhány példa: LA FONTAINE, VIKTOR HÚGÓ, ÉMILE
ZOLA, HONORÉ DE BALZAC.
Sajnos történelmük vérben fürdik, ebben hasonlítanak hozzánk. Százéves háború, Napóleoni háborúk, elsõ és második világháború, amely földjükön is dúlt sok véráldozatot követelve e
szabadságot szeretõ néptõl. Nem véletlen, hogy mindenhol hallatják hangjukat, ahol a szabadságjogok veszélyben vannak.
LEGYÜNK BÜSZKÉK ARRA, HOGY ILYEN KAPCSOLATAINK VANNAK, HISZ VILÁGUNK SZEGÉNYEBB
LENNE NÉLKÜLÜK.
Szõke Imre
Forrás: MÉDIAVIKI
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HITÉLET

Egyház, hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus
Krisztus!
Nagyböjt idején testi-lelki felkészüléssel
várjuk hitünk legnagyobb ünnepét, feltámadás szent titkát! Tartjuk a böjtöt, kerüljük a húsételeket pénteki napokon és
igyekszünk gondolatainkban is ráhangolódni Krisztus értünk vállalt keresztáldozatára. Márciusban lelkigyakorlattal is
készülünk majd az ünnepre, melynek
idõpontját a szentmiséken fogjuk hirdetni.
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!
Az elõttünk álló idõszak egyházi ünnepei
és a szentmisék rendje:
Március 19-én: Szent József, Mária jegyese ünnepe
Március 25-én: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Március 29-étõl: az esti szentmisék 18
órakor kezdõdnek
Április 5-én: virágvasárnap
Április 6-12. között lesz: a nagyhét

Április 9-én nagycsütörtökön és április
10-én nagypénteken 18 órakor kezdõdnek a szertartások.
A nagyszombati szertartás ápr.11-én 19
órakor kezdõdik a tûzszenteléssel és a
szentmise utáni körmenettel fejezõdik
be.
Április 12-én húsvétvasárnap, és 13-án
húsvéthétfõn 8 órakor kezdõdnek az ünnepi szentmisék.
Az õskereszténység kétféle húsvéti hagyománnyal és ünneplési renddel is rendelkezett. Az õsibb tradíció Szent János
apostolhoz fûzõdik, melyben az Úr halálát és feltámadását a zsidó tavaszhónap,
Nisan 14-ik napján, a pénteki keresztre
feszítés napján ünnepelték. A másik, a
római hagyomány – mely Szent Péter
apostoltól ered – a megváltás eseményét
Nisan 14-ét követõ vasárnap ünnepelte.
Egyházunk e két hagyományt összekapcsolva a Szent Három Napon ünnepli
meg legteljesebben a megváltást, mely
nagycsütörtökön kezdõdik és húsvétvasárnap este ér véget. Nagycsütörtökön
Jézus tanítványaival együtt fogyasztotta
el az utolsó vacsorát, felajánlotta életét
az emberek bûneiért, megalapította az
Oltáriszentséget és a krisztusi papságot.
Ezek után az Olajfák hegyére vonultak,
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ahol Jézust elfogták a zsidó fõpapok katonái. A szentmise végén az oltárt megfosztjuk díszeitõl, ami arra emlékeztet,
hogy elhagyták a Mestert a tanítványok.
Elhallgatnak nagyszombat estig a harangok, az orgona és a csengõk is. Nagypénteken a helytartó kihallgatta, megostoroztatta, majd a zsidók nyomására keresztre feszíttette. E napon nincsen
szentmise, az Egyház Jézus Krisztus keresztáldozatát állítja a hívek elé. E szertartás kiemelkedõ része a kereszt elõtti
hódolat. Nagyszombaton az Úr a sírjában
pihen, nincsen liturgia, a hívek a jelképes
szent sírt keresik fel a templomban és ott
imádkoznak. Húsvét ünneplése szombat
este a sötétség beálltával kezdõdik a tûzszenteléssel, a húsvéti gyertya meggyújtásával és az ünnepi bevonulással. A templomban egyre nagyobb lesz a fény, mely
kifejezi, hogy Krisztus feltámadása bevilágítja az éjszakát, a bûn sötétségét és kiárad az egész világra. A szentmise végén
õsi magyar szokás szerint feltámadási
körmenetet tartunk, melyben az Oltáriszentségben velünk élõ Feltámadt Krisztust ábrázoló szoborral kimegyünk a világba , az utcákra az emberek közé , hogy
hirdessük húsvét örömét. A feltámadás
hajnala az emberiség legragyogóbb hajnala, hiszen e napon teljesedett be az
ígért megváltás! Kegyelemteljes, áldott
húsvétot kíván minden olvasónak:
Pavlicsek Zsolt
lelkipásztori munkatárs, hitoktató

Pavlicsek Zsolt: Megváltó áldozat
Rügyekbõl fakadó fák nyíló virága,
Keresztbõl sarjadó hitünknek világa,
Igazság-hegyei hatalmas oltárok,
Végtelen távlatok, szép nagy magasságok!

Pálmaág-lengetõk hamar elárulták,
Szelíd türelmét galádul kihasználták.
Megalázott, leköpött, megostorozott
Mivoltában néma volt, nem panaszkodott.

Könnyeinkbõl örök forrásokat fakaszt,
Valósággá válik hát az égi malaszt!
Közénk jön, kit sziklába tettek hiába,
Most van szép hajnala feltámadásának!

Józan ész elvész globális áramlásban,
Létünk bölcsessége a mindent-tudásban.
Kitárt karral Hozzá mindig fordulhatunk,
Összekulcsolt kézzel elé járulhatunk.

Utca kövein koppan súlyos gerenda,
Eszméljetek rá: Õ maga a keresztfa!
Vánszorgó lépteit könnyes szemmel nézem,
Cipeli helyettünk – ki semmit sem vétett!

Vállalta bûneinket, mit tõlünk átvett,
Keresztfáján minket megváltva —
szentté lett!
Sorsát jól tudta, de odaadta magát,
Titokká vált hatás, legyõzte a halált.

Miért kell most minta? Kérdik a sötétben,
Kétezer éve volt, régi a történet.
Örök tanítása mutat rá a Jóra,
Próbáljuk követni sok-sok millióan.

Nem kárhoztat, nem vádol, csak szenved
értünk,
Általa tisztul meg és fényesül lelkünk.
Kifeszül mellkasa, ina görcsöl bele,
Kínlódás, majd halál gyorsan végez vele.

Áldozata máig hat, s bocsánatot kap
Ki hívõ és nem a kételkedés maga.
Két világ határán egyedül Õ járt már,
Visszajõve mondja: higgy és bízva bízzál!

Szegénységben született szerényen egykor,
Nyugalmasan ölelte boldog gyermekkor.
Messiás-álommal békésen szaladgált,
Segített atyjának az asztalos-padnál.

Kitépte a létet puha szövetébõl,
Többé már nem meríthetünk erejébõl,
Eltûnt vele minden, egész büszkeségünk,
Vérébe hullott hõsünk, s vélt dicsõségünk.

Bûntelen élete marad rendkívüli,
Megváltói mûve immár vég nélküli.
Szívünk bizalmában Õ az egyedüli.
Ha szeretetlenség messzi elkerüli.

Istennek embere, Te mennyekben járó,
Emberek istene, a földre leszálló!
Azon a vidéken példákkal okított,
Hinni akarókat szüntelen buzdított.

Siratjuk Õt, ki volt védõnk és támaszunk,
Veszteségre hirtelen nincs is válaszunk.
Legdrágább kincsünket eltették egy sírba,
Teljesedjen be, hisz rég meg volt már írva.

Értsd meg ember, mi a remény neked ebben:
Lelked nyugalmát így biztosan megleled,
Kísértéseket, bensõ gyengeségeket,
A keresztet átkarolva legyõzheted!
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KÍNA KINCSEI 6.
Pavlicsek Zsolt rovata
Mottó: „A jó mûvésznek magába kell szívnia
a természet és a kultúra szellemének legjavát.”
(Lin Yutang)

A kínai kalligráfia
A tradicionális kínai írás mûvészi szintre fejlesztett ága, magyarul leginkább a szépírás mûvészetének nevezhetjük. Legfontosabb eszközei: az ecset, a tus, a dörzskõ és a papír, melyeket az
„írástudók négy kincsének” nevez a kínai hagyomány.
A legendák szerint Meng Dian Qin – dinasztiabeli tábornok találta fel a szõrbõl készült ecsetet a Kr. e. 3. században, ami egy
bambuszpálcából és a hozzá kötött szõrcsomóból áll. A mai napig csak valódi, állati eredetû puha szõrbõl készül az igazi kínai
ecset. A szõr réteges elrendezése után egy csontgyûrûvel rögzítik a bambuszrúdhoz. Lényeges az ecset hegye, ami az írás folyamatában alapvetõ fontosságú. A leggyakoribb kínai festékanyag a fekete tus, amit nem folyékony formában, hanem kemény tömbökben tárolnak. Enyvbõl, illatosító anyagokból és
fenyõgyanta égetésébõl kapott koromból készítik. Felhasználása elõtt ezt a szilárd anyagot koptatják, dörzsölik le egy kemény
kõdarabból kialakított dörzskövön és oldják fel kevés vízzel. A
feloldott tus sûrûségétõl függ a készítendõ alkotás árnyalata,
ami fontos kifejezõeszköze a fekete-fehér típusú festményeknek. Leginkább hosszú tekercsekre festenek vagy vízszintesen
függõ faliképre. A papír feltalálásával (feltalálója Cai Lun Kr.
u.100 körül) terjedt el az írásmûvészet, a sokféle papírfajta
közül a legismertebb rizspapíron, mely ellentétben a nevével
alig tartalmaz rizst.
A szépírás gyakorlásában alapvetõ az ecset függõleges fogása,
mert így tudjuk éppen az ecset hegyével érinteni a papírt. A nyomóerõ határozza meg a vonalvastagságot és a személyes alkotói
stílus alapjait is. Nem egyszerû azonban elsajátítani az ecset
pontos mozgatását a kívánt hatás eléréséhez és persze ismerni
kell a leírandó kínai írásjegyeket, a jelfajtákat és az elemek
leírásának módját, sorrendjét, azaz magát a kínai írást…
A pekingi Beihai parkban egy idõs férfi — szerintem a kalligráfia
avatott ismerõje — a szemem láttára alkotott kalligráfiákat egy
nagy szivacsból készült, partvisnyeles „ecsettel”, melyet egy vödör
vízbe mártogatott és lecsepegtetés után a forró betonra írt a szivacsban maradt vízzel, ami az elpárolgás néhány pillanatáig gyönyör-

ködtette a körülötte bámészkodókat. De folyamatosan és fáradhatatlanul „dolgozott” a mûvész, láthatóan a legnagyobb élvezettel és
elragadtatással, csak úgy, az alkotás öröméért…

A kínai festészetrõl
A kínaiak mûvészetfelfogása szerint a jó mûvész elsõsorban jó
ember legyen, aki vándorolva szívja magába a természet ismeretét és szeretetét. A kép azonban mindenképpen a mûteremben készül, ahol a fejben már megkomponált képet rögzíti az alkotó, ugyanis „a koncepció megelõzi az ecsetet” — mondja a kínaiak esztétikai alapelve a festésrõl. A mûvésznek gyakran igen
nagy szabadsága van az alkotásban, azaz a végleges képen nem
ragaszkodnak teljesen a valóság hû lemásolásához, egyedi módon keveredhet a vizuális élmény és a kreatív fantázia. Lényeg a
harmónia, a tökéletesen egységes ritmus megvalósulása, melyet
gyakran az üres terek középpontba állításával érnek el. A színek
és tónusok helyett a vonalakra helyezik a hangsúlyt, ahol a finom részleteket is be tudják mutatni. A festészet ecsetkezelési
módszere, a kalligráfia testvérmûvészetébõl ered, a festményeken látható ecsetvonásokat is a dinamika és a ritmus határozza
meg. Zhao Mengfu híres festõ szerint: „A festészet módszere az
írás nyolc alapvetõ vonásán alapul, s aki ezt megérti, az azt is
megérti , hogy a kalligráfia és a festészet végsõ soron egy és
ugyanaz.” Fontos technika a vastag és vékony vonalakkal való
árnyékolás és a pöttyözõ módszer, amit a fák és növények megkülönböztetésére használnak. A kínai festõk jellemzõen jól betanult, tipikus formákat: vizeket, fákat, felhõformákat, hegyeket ábrázolnak. Egy kínai tájképrõl (shanshui) soha nem hiányozhat a hegy és a víz, melyek a boldogságot és a hosszú életet
jelképezik. A hegy ráadásul jelenti az állandóságot szemben a
víz változékonyságával, így megvalósítják az ellentétes hatások
egységét, a yin és yang harmóniáját. A kínai festészet nem akarja visszaadni a színek árnyalatainak valósághû hitelességét, inkább a jellemzõ elemek bemutatására koncentrál. Perspektívájában leginkább a magasan lévõ nézõpontot favorizálja, madártávlatból tekint a tájra. A festészet szellemisége a költészetbõl
táplálkozik, így gyakran alkalmazzák versek, mondások, feliratok illusztrálására is. Ilyenkor egységet képez a mondanivaló (a
szöveg) mûvészi megalkotása, a felirat tartalma és végül a festõ
saját pecsétje, ami lezárja az alkotó egyedi vizuális és szellemi
mondanivalóját.

Mini hittan — A katolikus hit alapjai Istenrõl

Társadalmi hirdetés

Isten az egész világ teremtõ Ura és a mi mennyei atyánk.
Isten egészen más, mint a világ, Õ szent és örökkévaló, míg a világot teremteni
kellett.
Isten mindenütt jelen van: benne élünk, mozgunk és vagyunk.
Istent nem látjuk földi életünkben, mert Õ lélek.
Onnét tudjuk, hogy van Isten: eszünk mondja és a kinyilatkoztatás hirdeti.
Isten mindent tud.
Isten mindent megtehet, amit csak akar, mert Õ mindenható.
Isten a jót akarja, a rosszat nem, csak megengedi.
Isten a rosszat a nagyobb jó érdekében engedi meg.
Isten szeret minket, ezért igazságos és irgalmas hozzánk.
Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek.
A három isteni személyt egy szóval Szentháromságnak nevezzük.

A Perkátai Kína Baráti Társaság március
20-án kezdi az alábbi foglalkozásait:
1. Kínai nyelvtanfolyam kezdõk részére
alapszinten.
2. Klubfoglalkozások a kínai kultúra, történelem, mûvészetek megismerésére.
A nyelvtanfolyamot magyar nyelvtanár vezeti, aki kínaiul anyanyelvi szinten beszél
(a haladókat közel egy éve oktatja), alacsony óradíj, korrekt felkészítés!
A klubfoglalkozások témáit a jelentkezõk
fogják közösen kialakítani az érdeklõdési
körök alapján.
Jelentkezni: Pavlicsek Zsolt szervezõnél
lehet.
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Felhívás

„Perkátáról Elszármazottak Találkozója”

Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja
ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit
a perkátai polgármesteri hivatalban
tartja minden hétfõn 16 órától.

Második alkalommal kerül megrendezésre falunkban
a „Perkátáról Elszármazottak Találkozója”.
Rendezvényünk kezdési idõpontja
2009. június 20-án, szombaton 14.30-kor lesz.

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

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk és egyben kérjük, hogy ismerõseiket,
rokonaikat szíveskedjenek értesíteni a rendezvényünkrõl.
A program, zenés vacsorával egybekötött. Részletes tájékoztatót a májusi újságban adunk. Akik szeretnének részt venni a találkozón, az alábbi telefonszámon jelezzenek vissza:

06 30 261-9605
Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület

Elsõ szõlõhegyen 400 négyszögöl részben

SZÁNTÓF ÖLD,
részben
TERMÕ SZÕLÕ eladó.
Érdeklõdni lehet: egész nap Stelczer Istánnénál,
a Zöldfa u. 6. szám alatt.

"

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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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

Számítógépek javítását és
karbantartását vállalom!
* Számítógépalkatrészek cseréje
* Adatvisszaállítás (törölt fájlok)
* Hibaelhárítás
* Szofvertelepítés
Kis- és háztartási gépek javítását
is vállalom!
Vaskó Csaba
Perkáta, Kossuth Lajos utca 22.
Tel.: 06 30 851 0934

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

Ingyenes!
* Teljes körû hitelügyintézést
vállalunk közvetítõi díj
felszámítása nélkül!
* Ingatlanfedezetû hitelek minimálbérrel
is, vagy tisztán fedezet alapon.
* Lakáscélú hitelek, SZOCPOL,
szabadfelhasználású hitelek és
adósságrendezõ hitel ügyintézése.
* Biztosítások, befektetési lehetõségek
és munkalehetõség pénzügyi területen.
Szakirányú végzettség nem szükséges.

Tel.: 30/9291077,
30/4372806
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