
Tisztelt Perkátaiak,

Lakótársaim!
Tudom, Perkátán a nem itt született lakosokat

„gyüttment”-nek szokták hívni. Én is egy

„gyüttment” vagyok. Én nem tudok egy mindenki

által ismert apát felmutatni, nem tudok arra

hivatkozni, hogy én vagyok a kis Laki Feri.

De adni tudom magamat, az életbõl szerzett

tapasztalataimat, tudásomat, a jobbító szán-

dékomat. 

Ahogyan Önök, már én is Perkátán élek. Ezt a

falut nagyon megszerettem. Magaménak érzem

Önökkel együtt én is a falunk gondját, baját,

örömét, bánatát. Korábbi lakhelyemrõl magam-

mal hoztam sok-sok tapasztalatot, vannak

terveim, amiket itt Perkátán szívesen megvaló-

sítanék.

Sokan nem ismernek még a faluban, de ez nem is mindig baj. Lehet ennek elõnye

is. Nincs rokonság, nincs „sógor, koma, jó barát”! Ezért is tudom megõrizni

függetlenségemet. Remélem e rövid bemutatkozásommal sikerül majd felkeltenem a

figyelmüket a személyem iránt, és a további jelentkezéseimet sem veszik majd

tolakodásnak. 

Kérem Önöket, hogy segítsenek nekem a falu ügyes-bajos dolgait elrendezni! 

A már bevált, sikeres tevékenységeket tovább szeretném vinni, megõrizném a

meglévõ hagyományokat, de bátran szakítanék a többséget zavaró jelenlegi

politizálással. 

Amikor én ide a faluba költöztem, még nyoma sem volt ennek az utálkozásnak,

gyûlölködésnek, ami itt most a minden napok részévé vált. Sajnos. Ez a jelenség az

utóbbi négy év terméke. Erre nekünk nincs szükségünk.

Újra egységesíteni szeretném Perkátát. Tarthatatlan állapot, hogy a mi kis

falunk így ketté legyen szakítva. Egy ilyen kis település nem engedheti meg magának 

azt a luxust, hogy erõi szétforgácsolódjanak. Nekünk itt újra meg kell tanulnunk

nyíltan, egymás szemébe nézve beszélgetni, a falu rendezvényein együtt kell részt

vennünk, és együtt kell a falu érdekében cselekedni is. 

Megválasztásom esetén a problémákat felvállalva, az Önök segítségére számítva,

felelõsségteljesen és kitartóan fogok elõre haladni céljaim elérésében, ami nem lehet

más, mint Perkáta fejlõdésének segítése. 
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Most néhány pontban vázolnám terveim néhány részletét:

1. Havonta egyszer lakossági fórumot fogok tartani, ahol mindenki személyesen

mondhatja el a falu fejlesztésével kapcsolatos gondolatait. Hiszek a személyes, emberi 

kapcsolatokban. Nem csak a választások elõtt járom majd körbe a falut, hanem a

hétköznapokon is. Fontos, hogy az itt élõ emberek közvetlen kapcsolatba

kerülhessenek a falu vezetõjével. Ne csak azok az emberek találkozhassanak a

vezetõjükkel, akik nap, mint nap az irodájába rohangásznak, zavarva az ott dolgozók

munkáját. Vissza kell állítani az önkormányzati hivatal tekintélyét is.

2. Nagyon fontos a közmunka program, de a jelenlegi megvalósítást nem tarom elég

hatékonynak. A közmunka legyen jól tervezett, szervezett és gazdaságos. Ehhez

elsõsorban kemény, határozott, hozzáértõ vezetõkre van szükség. Olyan emberekre,

akiknek van tekintélyük, és akik a közvagyonra úgy tekintenek, mint a sajátjukéra.

Minden fának, minden fûszálnak az õrzõi. Elengedhetetlen a munkaidõ, a munkahelyi

fegyelem betartása, és a pontos elszámolás.

3. Felülvizsgálnám a Faluüzemeltetés leltárját és a jelenlegi gépparkot. Szigorúbb

gazdálkodási fegyelmet vezetnék be ezen a területen is. 

4. A helyi vállalkozók kapjanak elsõsorban munkát a faluban! Szakértelmükre

számítok, és tudom, hogy alapos, jó munkát fognak végezni. Õk itt maradnak a faluban

a munka elvégzése után is.   A helybeli emberek a legszigorúbb ellenõrök. Nincs

szükség külsõs, messzirõl jött, garanciát nem biztosító idegen szakemberekre. Nem

értettem meg soha, hogy a helyben lévõ szakemberek miért csak alvállalkozóként

kaphattak munkát egy-egy nagyobb beruházásnál. Még így is megérte?  Akkor itt is

komoly gondok vannak a közpénzek felhasználásával.

5. A közbiztonságra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ebben a komoly, felelõsségteljes

munkában számítok a polgárõrségre és minden lakos közremûködésére is. A

polgárõrség éjszakánként õrjáratozó tagjai már számtalanszor bizonyították

tettrekészségüket, önzetlenségüket. Minden polgárõr vállaljon éjszakai szolgálatot!

Meg kell fontolni azt is, hogy helyi rendõr teljesítsen-e itt Perkátán szolgálatot. A

térfigyelõ kamera rendszert minél elõbb ki kell építeni. De addig is számítok a lakosság

segítségére, a közös „figyelésre”, odafigyelésre. 
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6. A helyi iparûzési adót el kell törölni. Így megtartjuk a helyi vállalkozókat. Ezzel a

lépéssel újabb vállalkozókat is ösztönzünk arra, hogy minél többen létesítsenek majd a

községben telephelyet, így még több helybeni munkahelyre számíthatunk. Ez a közös

érdekünk.

7. A kistérségi központba, Adonyba legyen buszjárat. A hivatalos ügyeket az

okmányirodán ott lehet elintézni. Ha szükséges olyan vállalkozókat keresnék meg, akik 

személyszállítással foglalkoznak.

8. Továbbra is fel kell használni a pályázati lehetõségeket az anyagi források bõvítésére,

de nem úgy, ahogyan eddig történt.  A falun sokat tudnak segíteni az Uniós pályázatok,

ez kétségtelen. Nem ész nélkül kell pályázatokat írni, hanem tervszerûen. Olyan

pályázatokat kell keresni és találni, amelyek a falu hosszú távú terveit segítik. Ami

pénzt is termel. Nem csak a pályázatírónak termeli a pénzt, hanem a falunak is. Most a

pályázatok terén nem a minõség, hanem a mennyiség a fontos, hiszen ebben érdekeltek

többen is. Csak akkor kapjanak sikerdíjat a pályázatírók, ha a pályázati pénz már

megérkezett a községbe. Ne a község elõlegezze meg számukra a díjazást! Ez is egy

garancia! Szépek ezek a parkrendszerek, amik megépültek, de a fenntartásuk mennyibe

kerül majd a falunak, ha azt akarjuk, hogy mindig ilyen szép maradjon? Az elnyert

pályázati pénz csak egyszeri alkalomra szólt. 

 

9. Az elmúlt 4 év hibáit fel kell tárni, a felelõsöket számon kell kérni!

10. A végére hagytam, de talán a legfontosabbnak tartom a fiatalok itthon tartását.

Figyelemmel kell kísérni az életüket, segíteni kell õket abban, hogy jól érezzék

magukat itthon. Szórakoztató, kulturális programokat kell szervezni a számukra. Ki

kell kérni a véleményüket arról, hogy õk mit is szeretnének. Ebben a munkában

számítok a helyi pedagógusokra, önkéntes programszervezõkre, vendéglátósokra. Meg

kell teremteni a fiatalok számára a kulturált együttlét színtereit, ahol saját

korosztályukkal együtt tudnak beszélgetni, szórakozni, vagy egyszerûen „csak” együtt

lenni. 



Kedves Perkátaiak, kedves Lakótársak! 

Kérem Önöket, hogy szavazataikkal segítsenek nekem! Segítsenek, hogy én is

segíthessek Önöknek és a falunknak. Ígérem, jó „gazda” leszek, nem élek vissza a

megelõlegezett bizalommal.

Tisztelettel kérek minden szavazó polgárt, hogy október 3-án minél többen jöjjenek

el szavazni! Szavazzunk együtt a függetlenségre, az összefogásra! Ezzel tudunk a

legtöbbet segíteni falunkon és magunkon.

Tisztelettel: 

Laki Ferenc  

független polgármester jelölt

   


