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Újra itt volt a francia Mikulás

Hagyományainkhoz híven 2008. december 4-én is itt volt a francia Mikulás. Elõ-
ször az óvodába látogatott el, ahol a kisóvodások köszöntötték énekszóval, játék-
kal. Ezután érkezett az iskolába. A tornateremben az alsó tagozat kisdiákjai mûso-
rával köszöntöttük a Mikulást. A felsõ tagozatosok az emeleti folyosón várták szin-
tén énekszóval.

Köszönjük francia barátainknak, hogy ebben az évben is megtiszteltek bennünket
ajándékaikkal, de ami az ajándékoknál fontosabb, hogy elhozták Saint Maximin
polgárainak szeretetét irántunk. Áldott karácsonyt kívánunk minden Saint
Maximin-i embernek!

Szilasy László ÁMK igazgató

Disda Jenõ:

Itt van a szép
karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

1929

Minden kedves olvasónknak
áldott, boldog karácsonyt,

és egészségben, szerencsében bõvelkedõ
új évet kívánunk:

Somogyi Balázs polgármester

Kiss Ferencné és Gál Rita
szerkesztõk



2 KÖZÖSSÉG PERKÁTAI HÍREK 2008. december

A D V E N T
Kinek, mit jelent advent?

Olvasom a napi és hetilapok ünnepre készülõ cikkeiben:

advent, az egyházi év kezdete,
advent, a várakozás ünnepe,
advent, a meglepetések
idõszaka,
advent, a megérkezés
ünnepe,
advent, az angyalok
eljövetele,
advent, a készülõ-
dés idõszaka kará-
csonyra, amit már
nagyon várunk, mi-
közben vásárlási láz-
ban élünk, és sokszor azt
sem tudjuk, hol áll a fe-
jünk.

Mindegyik szerint advent egyszerre szép és fel-
fokozott idõszak, de nem mindegy, hogy kinek milyen üze-
netet hordoz.

Az általam igen tisztelt és nagyra tartott újságíró, Ugró Mik-
lós olyan tisztán és érthetõen fogalmazta meg ezt a kettõssé-
get, mely nem igényel külön magyarázatot. Fogadjanak sze-
retettel egy-két gondolatot az õ írásából, mely 2008. novem-
ber 29-én jelent meg az adventi képes mellékletben.

A várakozás ünnepe
A várakozás a lemondás egyik formája. A felvilágosult, a ha-
ladó, a modern ember nem tartja erénynek a lemondást,
gyengeségnek, saját személyisége elszegényítésének gondol-
ja, ezért, mint káros tulajdonságról, igyekszik megszabadul-
ni tõle. Könnyebben viseli a megszorításokat, az elnyomást,
mert ezekben az egyéniség erejének érvényesülését látja, s
az számára tiszteletre, követésre méltó jelenség. A felvilágo-
sult, a haladó, a modern ember egyszerre és azonnal akar
mindent. Nem viseli a várakozást, ami nem áll készen a ren-
delkezésére, arra inkább azt mondja, nincs is rá szüksége.
Birtokolni akar. Már nem tudja mit jelent valamivel vagy va-
lakivel azonosulni, türelmetlenségében nem érzi át a kiér-
lelt, megküzdött beteljesülés édességét. Nem szeret vára-
kozni, mert szabad idõre vágyik, és nem az idõ értelmének
feltalálására, a szabadságra. A felvilágosult, haladó, modern
ember így nem is értheti az advent lényegét, üzenetét, legfel-
jebb gúnyolódni tud rajta, de az nem a megértés, hanem az
önistenítõ tudatlanság jele.

Az advent (szépséges régi kifejezéssel: Úrjövet) a karácso-
nyi ünnepkör része, Jézus születésének ünnepét elõkészítõ

idõszak. Az V-VI. században illeszkedett be a keresztény ün-
nepek sorába. VII. Gergely pápa a XI. században véglegesí-

tette a kezdetét. Ebben a négy hétbõl álló idõszakban (a
negyedik hét többnyire csonka) Jézus eljö-

vetelére készülnek a hívek, lelkükben
a születés, a jelenlét, a visszaté-

rés hármasságának bizonyos-
ságával. Az egyház Jézus

hármas eljövetelét hirde-
ti. Jézus történelmi el-
jövetele Isten ígéreté-
nek beteljesedése itt a
földi világban. Isten
nem hagyta magára

népét, elküldte hozzá
megváltó fiát, hogy a nép

életet és reménységet
nyerjen általa. Adventkor a

hívek felidézik magukban az ér-
tük fáradozó, szenvedést és halált is

vállaló embert, hálával és örömmel várják,
hogy születésérõl megemlékezzenek. Jézus kegyelmi

eljövetele jelenti Isten népének azt a bizonyosságát, hogy Is-
ten Igéje, az imádság, a liturgia, a szentségek által Jézus fo-
lyamatosan eljõ, segít, biztat, megerõsít, soha nem hagyja
magára azt, aki találkozni vágyik vele. Az Úrjövet napjaiban
még intenzívebben átéli az ember ezt a folytonos megérke-
zést és együttlétet. Jézus eszkatologikus eljövetele azt az ígé-
retet jelenti, hogy az idõk végén Jézus újra teljes emberi va-
lójában visszatér, és ítéletet tart élõk és holtak felett.

Az adventi várakozásban kettõs érzés járja át az embert. A
karácsonyi öröm, könnyed vidámsága mellett az önvizsgálat,
a bûnbánat, az elmélyülés, a meditativ szemlélõdés meghitt
és meghatott komolysága felfénylik a lelkekben, hiszen Jé-
zus születésével megszületik a fény, a világnak világossága is.
Az adventi elõkészület éppen úgy a megtisztulást szolgálja,
mint a húsvét elõtti böjt.

A felvilágosult, a haladó, a modern ember ebben csak le-
mondást lát és idõt faló várakozást. Az adventi koszorút el-
fogadja, mert jól mutat a komódon. A modern ember a szü-
letéstõl a halálig tartó rövid idõben nem ér rá elõkészülete-
ket tenni, nem ér rá várakozni.

Az advent úgy is mint az egyházi év kezdete, azt az örömhírt
hirdeti, hogy az élet nagy misztériuma nem a születéstõl ha-
lálig terjedõ idõszak, hanem az örök körforgás a születéstõl
születésig, az élettõl életig tart.

Áldott Karácsonyt és békés boldog újesztendõt kívánok
minden kedves olvasónak.

Rajcsányi László
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Egyház–hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A temetõkápolna több év alatt megvalósult munkálatai befejezõdtek, de
még több százezer forint kifizetése hátravan, ezért továbbra is kérjük a
segítõ adományokat.

A felújítás teljes elszámolása után, 2009-tõl tervezzük templomunk fel-
újítását, mely hatalmas munka lesz, sokkal bonyolultabb elõkészítési
munkákkal és fõként lényegesen nagyobb anyagi ráfordítással. Jövõ évtõl
ezért minden szabad egyházközségi bevételünket – éves hozzájáruláso-
kat, adományokat, alapítványi befizetéseket – e célra gyûjtjük, mivel elõ-
ször igen komoly önrészt kell felmutatnunk. Már a terveztetések és enge-
délyeztetések is komoly összegekbe kerülnek.

Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %-kal támogathatják a Perkátai
Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma: 19098409-1-07). A má-
sik felajánlható 1 %-kal pedig kérjük a Magyar Katolikus Egyházat támo-
gassák!

November 25-én Székesfehérváron megyés püspök atyánk újabb világi
munkatársaknak adott megbízást a helyi közösségek segítésére, közöttük
Toldi Róza Hajnal hitoktatónknak, karitász vezetõnknek is. További ál-
dozatos munkájához erõt és kitartást kívánva köszöntjük õt!

Advent elsõ vasárnapjától megkezdõdött a karácsonyi ünnepkör, a meg-
testesülés misztériumának bevezetése. A magyar nyelv Úrjövetnek neve-
zi ezt az idõszakot.

Karácsonykor megvalósul a csoda, minden ami után vágyakoztunk.
Ilyenkor felmelegszenek a szívek, békésebbek a gesztusok, szeretettel te-
libbek a szavak és megbocsátóbb a lélek. Letehetjük konkrét és képzelt
fegyvereinket, békét hirdethetünk – nem csak napokra! Ilyenkor az egyik
legnagyobb ajándék az õszinteség. Ezzel fõként magunkat érdemes meg-
lepnünk. A megszületett Megváltó segítségével felismerhetjük hibáin-
kat, fõként a megbocsátás hiányát! Hagyjunk fel a kicsinyes és értelmet-
len gyûlölködéssel, hiszen ez megmérgezi lelkeinket! Tanuljuk meg és al-
kalmazzuk személyes életünkben a megbocsátás erényét! A megbocsá-
tásra való képtelenség súlyos bûn, csak akkor beszélhetünk szeretetrõl,
ha képesek vagyunk megbocsátani. A megbocsátás hiánya a szeretet hiá-
nya! Jézus ezért kérte: „engesztelõdjetek ki szívbõl egymással!”, melyre
válaszunk: „legyen békesség köztünk mindenkor!” Aki nem bocsát meg
másoknak, az ítélkezik másokon! Másokat bánt meg, mellyel saját magát
sújtja legjobban! Ha meg tudunk megbocsátani, túlárad bennünk a szere-
tet, ami csodákra képes! Próbáljuk meg, hiszen mûködik – ha akarjuk!

December 24-én, 15 órakor lesz templomunkban a gyermekek szokásos
pásztorjátéka. E napon az éjféli szentmisével kezdõdik meg szent kará-
csony ünnepe. December 25-én, Urunk születése napján és december
26-án, István elsõ vértanú napján is reggel 8 órakor lesznek ünnepi szent-
misék.

December 28-án szent család vasárnapja. December 31-én év végi hála-
adó szentmise. Január 1-jén Szûz Mária, Isten anyja ünnepe. Január 4-én
vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe. Január 11-én Urunk megke-
resztelkedésének ünnepe lesz.

Közeleg hitünk legnagyobb ünnepe. A mindennapok gondjait, kapkodá-
sait és a külvilág zajait elhalványítja a karácsonyfa fényessége. Megha-
tódva nézünk és fogadjuk Isten ajándékát: a szeretetet, melyet mindenki-
nek egyformán felkínál. A szeretet összefog, ad és gazdagít! Legyen min-
den esténk szenteste!

Kegyelmekben gazdag ,szeretetteljes, áldott Karácsonyt és békés, sikeres
új esztendõt kívánok falunk minden polgárának!

Pavlicsek Zsolt

Pavlicsek Zsolt

Karácsonyi (s)óhaj

Téli szél hidegében szûk jászol zuga,
elég volt Jézusnak, ki menny és föld Ura.

Templomban angyalkák súgják rendületlen,
orgonaszó zúgja: szeress Istent, s embert!

Családban, ünnepen jók akarunk lenni,
Magunkban ezt látni, másokkal így tenni.

Szeretteink számára szívünket nyitjuk,
Nem csak decemberben, ígérjük-fogadjuk!

Miért is csatázik ember-ember ellen?
kinek esze van, állattá ne süllyedjen!

Add Isten, letennünk kicsinyes magunkat,
Szent Fiad jöttekor hadd lehessünk jobbak!

S ha már igazzá teszed s z é p lelkeinket,
ne engedd, hogy a métely mérgezzen minket!

Add meg nekünk a megbocsátás kegyelmét,
másoknak láthassuk emberi lényegét!

Bántásuk ne váljék mibennünk haraggá,
tehessük ezeket szeretetforrássá!

Nem lehetsz boldog, ha csak várod, mit kap-
hatsz,
saját örömöd titka, a m i t te a d h a t s z!

Magyarnak egymással jó lesz kibékülni,
gyermek-szívvel, hittel kéne üdvözülni.

Nézzünk a kisdedre, Rá a nagy Királyra,
Jobb sorsa így lehet ennek a világnak!
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Beszámoló
a 2008. november 20-ai rendkívüli

képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2008. november 20-ai
rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 12 képviselõ (Bogó Fe-
renc, Horváth Judit, Lehóczki Ádám, Mosonyi György, Pav-
licsek Nándor, Rajcsányi László, Somogyi Balázs, Szilasy Lász-
ló, Tóth Ferenc, Ujfalusi Pál és Vaskó Ferenc) volt jelen.

Virág Györgyné, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoz-
tatta a képviselõ-testületet, hogy dr. Kormos Zoltán 2008. októ-
ber 28-án kelt levelében egészségi állapotára hivatkozva lemon-
dott képviselõi megbízatásáról. A választási törvény értelmé-
ben a kislistán a legtöbb szavazatot kapott képviselõjelölt kap-
hatja meg a megüresedett mandátumot. A 2007. október 7-ei
választáson 12. helyen Szilasy László (PÖPE-FIDESZ-KDNP)
végzett 751 szavazattal. A Helyi Választási Bizottság átadta ré-
szére a megbízólevelet. Szilasy László képviselõ-testületi tag le-
tette, illetve a többi képviselõ megújította esküjét. A képvise-
lõ-testület megszüntette Szilasy László kültagságát az oktatási,
kulturális és sportbizottságban, valamint ezzel egyidejûleg
megválasztotta az egészségügyi és szociális bizottság tagjává.
Az oktatási, kulturális és sportbizottság kültagjává a képvise-
lõ-testület Fülöp Tamásnét, az iskola szülõi munkaközösségé-
nek vezetõjét választotta meg.

A képviselõ-testület egyhangúan, nem szavazat és tartózkodás
nélkül 2008. december 31. napjával, közös megegyezéssel meg-
szünteti Besnyõ Község Önkormányzatával, Kulcs Község Ön-
kormányzatával és Szabadegyháza Község Önkormányzatával
a szociális információs szolgáltatás, étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, családsegítés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálta-
tás biztosítására kötött társulási megállapodást. A testület egy-
hangúan, nem szavazat és tartózkodás nélkül 2008. december
31. napjával, közös megegyezéssel megszünteti az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulással a szociális információs szolgál-
tatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali
ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására kötött megálla-
podást.

Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete egyhangúan, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Adonyi Többcélú Kis-
térségi Társulás társulási megállapodásának VIII. számú mó-
dosítását.

A képviselõ-testület 2009. január 1. napjától határozatlan idõre
megbízza az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulást, hogy a tár-
sulás által fenntartott intézmény útján lássa el Perkátán az ét-
keztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idõsek nappali el-
látása, gyermekjóléti szolgálati, jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtási feladatokat, biztosítsa a szociális szolgáltatásokhoz
való hozzáférést.

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
2009. január 1. napjától határozatlan idõre az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás részére átadja a Nappali Szociális Központ
intézménye fenntartói jogát, annak jogfolytonos mûködése
mellett. 2009. január 1-jétõl létrejöhet az elsõ kistérségi intéz-
mény Perkáta székhellyel. A szociális központ vezetõje 2010.
május 31-ig Mazán Eszter lesz, utána a Kistérségi Tanács pályá-
zat alapján fogja eldönteni, hogy ki legyen a továbbiakban a
központ vezetõje.

A képviselõ-testület zárt ülés keretében döntött a 2009. évi
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok-
ról.

Beszámoló
a 2008. november 26-ai

közmeghallgatással egybekötött
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2008. november 26-ai
közmeghallgatással egybekötött képviselõ-testületi ülésén 12
képviselõ (Bogó Ferenc, Horváth Judit, Lehóczki Ádám,
Mosonyi György, Pavlicsek Nándor, Rajcsányi László, Somogyi
Balázs, Szilasy László, Tóth Ferenc, Ujfalusi Pál és Vaskó Fe-
renc) volt jelen.
A képviselõ-testület egyhangúan, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2008. évi
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérõl szóló beszámo-
lót.
A képviselõ-testület egyhangúan, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2009. évi
költségvetési koncepcióját.
A képviselõ-testülete egyhangúan, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Perkáta Nagyközség képviselõ-testületének a
közterület használat rendjérõl szóló rendeletét.
Fülöp Tamásné, az oktatási, kulturális és sportbizottság kültag-
ja letette esküjét.
A képviselõ-testület egyhangúan, nem szavazat és tartózkodás
nélkül hozzájárult jelzálogjog bejegyeztetéséhez az önkor-
mányzatot megelõzõ zálogjogi ranghelyre.
A képviselõ-testület egyhangúan, nem szavazat és tartózkodás
nélkül – az önkormányzat fizetõképességének folyamatos biz-
tosítása céljából – a Raiffeisen Bank Zrt.-tõl 20.000.000 Ft áthi-
daló hitel felvételéhez járult hozzá.
Miután Somogyi Balázs polgármester ismertette az elmúlt egy
év eseményeit, átadta a szót a nagyközség lakosságának. Szõke
Imre problémaként vetette fel, hogy szükség van a járdák hely-
reállításra, mert balesetveszélyesek. Kifogásolta továbbá, hogy
péntekenként nincs fogászati rendelés. Ugyancsak Szõke Imre
lakos részérõl merült fel az a kérdés, hogyan lesz megoldva
Perkáta és Adony között az utaztatás. Hegedûs Éva és Elek
Péterné perkátai lakosok az M6-os autópálya építése kapcsán
problémaként vetették fel, hogy a kõszállító autók tönkreteszik
a 62-es fõutat. Véleményük szerint el lehetne terelni a forgal-
mat az alig használt cikolai út felé. Horváth István videokont-
rollos ellenõrzést javasolt.
Somogyi Balázs polgármester elmondta, hogy a járdák helyre-
állítását az önkormányzat folyamatosan végzi. A polgármester
úr tájékoztatta a lakosságot, hogy dr. Mihalik Ildikó fogorvos
szerzõdésében szerepel a helyettesítés rendje. Az önkormány-
zat pályázatot szeretne benyújtani egy kisbusz beszerzésére.
Amennyiben pályázaton nyerünk, akkor falugondnoki járattal
meg lehet oldani a közlekedést Perkáta–Adony viszonylatban.
Jó gondolatnak tartotta a kõszállító teherautók alig használt
utakra történõ elterelésének ötletét. A videokontrollal csak
megfigyelni lehet, de Magyarországon nincs jogi háttere, ezért
felesleges rá költeni.
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A 2008-as évet Perkátán joggal nevezhetjük a rend évének.
Közterületeink rendbetétele, kitakarítása megtörtént. A jövõ
feladatai közé kell hogy tartozzon községünk még szebbé téte-
le. Ebben a hosszas, folyamatos és szép munkában fontos szere-
pet kell kapni a civil kezdeményezéseknek. Erre ékes példa az,
ami a Táncsics utcában történt az õsz folyamán. Horvát István
kezdeményezésre összefogtak a polgárok, Mészáros Lászlóné,
Szõllõsi István, Horvát Móni egy fûzfasort ültettek az épülõ jár-
da mellé, a csemetéket Fehér Mihályné és Géró Nándor ado-
mányozta. Bízzunk abban, hogy nagyra nõnek ezek a fák és a
szép esztétikai élményen túl egy kellemes sétát tehetünk az
árnyas fák alatt. Köszönjük a kezdeményezõknek!
Ez a kezdeményezés találkozott az önkormányzat gondolatával
a 2009-es évre szeretnénk meghirdetni a faluszépítési progra-
mot. Reméljük, hogy a civil szférából minél többen csatlakoz-
nak ehhez a tervhez.
A 2009-es évhez, terveik megvalósításához sok erõt és egészsé-
get kívánok.

Pavlicsek Nándor

A szociális és
egészségügyi bizottság

munkájáról
Az október havi bizottsági ülésen elõkészítettük az elsõ lakás-
hoz jutók támogatásának javaslatát a képviselõ-testület részé-
re, amit november 29-én a képviselõ-testület támogatott. Ez
alapján hat fiatal pár jutott támogatáshoz. Döntés született a 65
év feletti nyugdíjasaink megajándékozásáról. Egy kisebb cso-
maggal kedveskedünk az idõskorúak elõtt, mely 600 fõt érint.

November elején kaptuk az információt, hogy dr. Kormos Zol-
tán, bizottsági tagunk lemondott képviselõi mandátumáról. Így
bizottságunk határozatképtelenné vált, ezért meg kellett vár-
nunk az új képviselõ eskütételét, és bizottságunk egy fõvel való
feltöltését. A november 20-ai ülésen Szilasy László letette a
képviselõi esküt, és a testület a bizottságunk megüresedett he-
lyére õt delegálta a szociális és egészségügyi bizottságba. Mun-
kájához sok sikert kívánok!

November 24-én tartottuk következõ, határozatképes ülésün-
ket, amelyen döntés született a Mikulás-napi ajándékozásról,
miszerint minden perkátai óvodás és iskolás tanulót egy kis
Mikulással lepünk meg.

Beszámolhatunk arról is, hogy Perkátán az idei évben négy
ikerpár született, amire eddig Perkátán még nem volt példa.
Ezért az ikerpárokat és szüleiket december hónapban a polgár-
mesteri hivatalban ünnepélyes keretek közt köszöntjük.

Szeretetteljes karácsonyt és békés boldog új évet kívánok min-
denkinek a magam és a bizottságunk tagjai nevében.

Tisztelettel: Bogó Ferenc SZEB-elnök

Az egészségház hírei
2008. november 17-én ingyenes csontsûrûség-szûrést szervez-
tünk az orvosi rendelõben, a korábbi igényeknek megfelelõen.
A vizsgálatot 102 fõnél végezték el a nap folyamán. Köszönet
mindenkinek, aki segített és támogatta a szûrést!

2008. november 26-án véradás volt az egészségházban. A mai
vérhiányos idõkben nagy dolog, hogy 55 fõ jelentkezett véradás-
ra Perkátán, és közülük 48 fõ le is adhatta a vért.

Köszönjük a véradást!

A védõnõi szolgálat az idei évben is meghirdeti a karácsonyi
„cipõsdoboz” akciót. Várjuk adományaikat, dobozaikat de-
cember 18-ig a tanácsadóba. Ha van otthon felesleges ruha,
cipõ, játék, kérjük, rakják bele egy dobozba, és írják rá, mennyi
idõs gyermeknek szánják. Az összegyûjtött adományokat az ün-
nep elõtti napokban eljuttatjuk perkátai gyerekeknek.

Az egészségház dolgozói

Polgári

kezdeményezés

Faluüzemeltetés
Novemberben még mindig a falevelek lassú hullása biztosított
folyamatos takarítási munkát a közintézményeink környezeté-
ben. Összeszedtük és elszállítottuk a leveleket az óvoda, az is-
kola, a kastély, a játszótér, a temetõ területérõl és környezeté-
bõl.
A biztonságosabb és a forgalmat nem akadályozó parkolás ér-
dekében, a fogorvosi rendelõ elõtt hat gépkocsi részére köve-
zett parkolót építettünk a vízelvezetõ árok lefedésével.
Befejeztük a Lenin út, György Gyula út, Engels út kövezett ár-
kainak kitakarítását és az árokpartok rendbetételét.
Megtörtént a Fürst Sándor utca nagyobb gödreinek feltöltése,
bedöngölése.
A Március 15. utca esõs idõben szinte járhatatlan szakaszán, há-
rom méter széles salakos utat építettünk, durva salak ledöngö-
lésével, majd finom salakterítéssel.
A telepi II. számú járda alapozása elkészült, de mivel az idei év-
ben már nem jut sem pénz, sem idõ a járda és a híd befejezésére,
ezért egy réteg salakot terítettünk és döngöltünk rá, hogy az
arra járók tavaszig sármentesen közlekedhessenek rajta.
A járda mindkét oldalára a környékben lakók Horváth István
vezetésével fûzfasort ültettek, otthonosabbá téve a kopár kör-
nyezetet. Köszönet érte.
A téli idõjárásra készülve, felfrissítettük a kihelyezett sós ho-
mokos depókat, szórásra alkalmas ipari sót rendeltünk, MTZ
traktorunkra felszereltük a sószóró és hótoló adaptereket, és
ügyeletet szerveztünk a téli idõjárás kellemetlenségei elleni
minél hatékonyabb védekezésre.
A lakosságot is kérjük, hogy lehetõségeikhez mérten a lakóhá-
zak elõtti közterületen a hó- és síkosság-mentesítésben tegye-
nek meg minden tõlük telhetõ segítséget a balesetmentes köz-
lekedés érdekében. Elõre is köszönjük.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata eladásra kínálja
– a Dózsa György u. 26. alatti (hrsz.: 627 sz.), 1200 m2-en fekvõ
felújításra szoruló, kb. 180 m2-es régi gyógyszertári ingatlant;
– a Damjanich utcában 5 db építési telket, kb. 2000 m2 terület-
tel, 480 Ft/m2, igen kedvezõ áron.
Részletes felvilágosítást kaphatnak a polgármesteri hivatalban.

A Faluüzemeltetési Központ telefonszáma: 25/507 512

H–K–CS: 8-12-ig, 13-16-ig,
SZ: 8-12, 13-18-ig, P: 8-14-ig.

Rajcsányi László
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Az én perkátai híradásom
Ahogy vénülök (-lünk?), egyre több örömet találok abban, hogy
gondtalanul Perkátán lehetek (igaz már nem él olyan közeli
hozzátartozóm ott, akihez tehertétel nélkül mehetnék, mint kö-
zeli rokon, de ez nem jelent igazi akadályt).
Ebben az évben a visszatérésre szervezetten is többször alkal-
mam adódott: elõször egy 50 éves általános iskolai osztálytalál-
kozó (jelzem, volt 60 éves születésnaposok összejövetele is
2004-ben, köszönet a szervezõknek, most is), majd a kisper-
kátai, Selymes-majori harangláb újraszentelése, egy volt osz-
tálytársam közremûködésével (akit éppen 50 éve nem láttam),
volt még a Perkátáról elszármazottak találkozója, azután a te-
metõi Galgóczy-kápolna felújításának ünnepi megemlékezése.
Következett a magánügybõl elkövetett halottak napi, rendsze-
resnek mondható, temetõ látogatás.
Mindegyik alkalommal volt egy kis idõm és lehetõségem a
perkátai nevezetességek, régrõl megmaradt emlékhelyek láto-
gatására is, a község ismert utcáinak megtekintésére is. Tet-
szett, hogy az utóbbi néhány évben az elöregedett, elhagyott há-
zak képtelen látványa mellett, rendezett, rendbe hozott dolgo-
kat is láttam, az idén még a temetõ általános megtisztítását is jól
esett látni.
A hozzám hasonló barátaim (remélem kölcsönös a fogalmazás
és érzés) kapcsán, a nyomtatásban megjelent Perkáta története
mellett, megismerkedhettem többek között a Fûrész Gyula írá-
saiból, az Egy katolikus tanító jegyzeteibõl, valamint a Perkáta
község urbáriuma, majd Major Mátyás tanító és Blandl György
esperes plébános által összeállított Perkáta község története
címû kézirattal is.

Örömmel olvastam az általam is ismert családok õseirõl, a köz-
ség mindenkori fejlõdésérõl, és az ott élt emberek dolgos hét-
köznapjairól, a történelmi viharok és a torz eszmék által nem
befolyásolt, eszes fogalmazásokban.
Dicsekedve jelzem, hogy a felkutatott, fellelt dokumentumokat
megosztottuk Perkátával, azzal a vélhetõen felfedezett, de nem
is titkolt szándékkal, hogy a perkátai földrajz és történelem ok-
tatásának általános követelményei mellé, néhány órai tan-
anyagként, vagy legalább ajánlott irodalomként, elérhetõ
legyen, még az iskolában is.
A PERKÁTAI HÍREK-et idõnként megkaptam, igaz (és ismét
egy jó hír) újabban már az internetrõl is elérhetõ. Tényleg jó
volt belenézni néha-néha.
Mostanában találkoztam egy Perkátai Krónika II. évfolyamá-
nak 2. számával. Meglepõdve olvastam az önmagát független-
nek jelzõ, de magas közhelytartalmú, a „heti hetes” célközönsé-
gének szellemi színvonalán összeállított, havi lapot. Már a be-
vezetõ is elképesztett az áltudományos idézetével. Ehhez a tu-
dományoskodáshoz csak Ron Hubbard (szintén amerikai de-
mokrata), a kereszténységet szcientológiába ojtó, tömeg(le)ke-
zelõ akarnoksága fogható, meg olyan tudományos közhelyeket
alkotó hasonlók, mint Kemmons Wilson (szintén amerikai).
Egy gyöngyszemet az õ „tudományos” munkásságából ide hul-
lajtanék okulásul: „Két módon lehet feljutni egy tölgyfa csúcsá-
ra. Az egyik, hogy felmászol rá. A másik, hogy ráülsz egy makk-
ra és vársz.” (A szerzõ, mint látszik, nem tesz különbséget a férfi
és nõi eljárás között, mi több még a másság is belefér a
meghatározásába.)
Tényleg ilyen emberektõl átvett gondolatok és újságok oldják
meg Perkáta, és néhány nem tudom mitõl független, és a jó idõ-
ben jó helyen volt, néhány ajser ihlette, névtelenség mögé bújó,
problémáját. Vagy ez csak álca, hiszen a nincs jobb- és baloldal
címoldali megfogalmazást követõen mégis ellenségként felso-
rolódik: a FIDESZ, a KNDP, a PÖPE, a MIÉP, a Piac Párt, a
MAGYAR GÁRDA, a Magyar Nemzeti Front, a Perkátai Hí-
rek, a polgármesteri hivatal. Érdemes megfogalmazni, ha már
álcáról esik szó, kirõl és mirõl hallgat mélyen a lap? Hát az
MSZP-rõl, meg az SZDSZ-rõl, meg a „vezetésük” alatt álló tár-
sadalom országos, nagy bajairól.
Ilyen tények mellett az jutott eszembe, talán csak nem a
perkátai, öszödi beszéd kivonata jutott el hozzám? Ha igen, ak-
kor talán a helyi meggondolások szerint ezt és késõbbiekben a
független havi lapot is, aszegi, fõszegi, dühöngõi, csirói, vagy bá-
rányjárási beszédnek javaslom hívni, de mintha, ez utóbbi he-
lyen, Ürümajorban kisebb lenne a fû mostanában, vagy csak
szaporodtak a birkák arrafelé?
Hivatkozom, a már szóba került perkátai történelem adataira, a
mindennapi élet leírásaira: az ott élõ emberek eltartották ma-
gukat munkájukkal, igaz volt köztük cseléd is, béres is, napszá-
mos is, kisgazda is, de a maguk erejébõl megéltek. Mûködött a
falu, voltak mezõgazdasági terményeket feldolgozó üzemei,
malma, darálója, tejcsarnoka, nagygazdái, iparosai segédekkel,
boltosai, kocsmárosai, virág- és zöldségkertészei, fuvarosai.
Munkát, ezzel tisztes megélhetést adtak az emberek egymás-
nak, nem emlékszem munkanélkülire, munkátlanra igen, és
mûködött a józan paraszti ész, volt becsület.
Ha valakiknek valakikkel szemben nézeteltérése volt, megbe-
szélték, nem szerveztek sem utólagos, sem következõ választást
megelõzõ, korán elrendelt kampányt, volt harag is, de ez szemé-
lyes ügy volt, akár örökölhetõen is, de nem akadályozták egy
Hangya, egy Futura, egy Olvasókör, egy Kaszinó, egy Kórus, a
közösség egészének mûködését.
Szebb jövõt kívánok, Perkáta!
Budapest, 2008. november 22.

Katona Jóska Cigánvárosról
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Tisztelt
Perkátaiak!

A Félidõben, avagy két negyed után címû melléklet az
önkormányzati munkáról szóló tájékoztató, beszámoló.
Az önkormányzati ciklus is négy évre szól, a polgárok
négy évre választják meg azokat az embereket saját te-
lepülésükön polgármesterré, képviselõvé, akiket veze-
tõiknek szeretnének. A megválasztott vezetõk felada-
ta, hogy a település kötelezõ és önként vállalt feladatai-
hoz kapcsolódó intézkedéseket megtegyék, a telepü-
lés lakosaira (kb. 4200 fõ) jutó költségvetést éves szin-
ten beosszák. Természetesen mindvégig úgy, hogy ez
a lakosság számára nyitott és átlátható legyen. Két
fontos dolgot emelnék ki, egyrészt a polgárok négy
évre választanak, amely idõ elegendõ lehet arra, hogy
kiderüljön, hogy jó vagy rossz irányba tartanak a dol-
gok, sajnos Perkátán a 2006-os választás eredménye
csak egy évig volt érvényben és néhányan új válasz-
tást írattak ki. Emiatt is az alcíme a mellékletnek, hogy
két negyed után, hiszen sajnos négy év helyett csak
egy évre szólt az elsõ megbízás. A másik fontos kieme-
lendõ dolog, hogy minden faluban történõ önkormány-
zati döntés Perkáta lakosságának pénzébõl történik. A
megválasztott vezetõk feladata, hogy a település la-
kosságának pénzét a lehetõ legjobban osszák be, és
ezek a döntések a lehetõ legtöbb ember érdekét szol-
gálják. Tehát a megválasztott vezetõknek az lehet az
érdemük, hogy ezt a vagyont jól kezeljék. Minden ön-
kormányzati intézkedés Perkáta, azaz a perkátai polgá-
rok pénzébõl történik, legyen az gázhálózat, csatorna-
hálózat kiépítés, vagy traktorvásárlás, de még a legki-
sebb tételek is, akár a ceruza vásárlás is. Tehát senki
sem sajátíthat ki a múltból vagy a jövõbõl megvalósult
fejlesztéseket, hogy az csak az õ érdeme, hiszen a la-
kosság pénzébõl történt, csak azt lehet elmondani –
nyilván több évi távlatból –, hogy egy-egy polgármes-
ter vagy képviselõ-testület a ciklusában általában jól
vagy rosszul dolgozott. A választók pedig az új válasz-
táson véleményt mondanak elsõsorban a letelt négy
(vagy egy, vagy három) évrõl, hogy fõleg jó, vagy fõleg
rossz döntéseket hoztak. Minden vezetésnek vannak
jó és hibás döntései, hiszen senki sem tökéletes, ami-
rõl a lakosság a választáson is véleményt alkot.
2006-ban Perkátán a polgárok úgy gondolták - amelyet
2007-ben meg is erõsítettek -, hogy új vezetésre és
polgármesterre van szükség, ahhoz képest, mint az
elõtte levõ 16 évben, mert ez elõzõ vezetés elfáradt. A
lakosság is látta, hogy voltak fejlesztések 1990-tõl, de
a fejlesztések fõleg a 2002-2006 közötti ciklusban le-
lassultak, és a váltás mellett döntöttek. 2007-ben is
döntött lakosság és megerõsítette azt a szándékát,
hogy a 2006-os váltás szükséges volt, az egy év kevés
volt a bizonyításra. Ráadásul a 2007-es választás egy
tiszta helyzetet hozott, mint testület és mint polgár-
mester egy erõs támogatással tudjuk végigvinni a cik-
lust, és annak végeztével megítélheti a falu, hogy ké-
pesek vagyunk-e megtenni a szükséges fejlesztése-
ket. 2010-ben a következõ választáson a lakosság pe-
dig elsõsorban a 2007-2010 közötti idõszakot fogja ér-
tékelni, dönthet úgy hogy a folytatás mellett szavaz, ha
elégedett a munkával, vagy újra változtathat, ha alkal-
masabb vezetõket talál.
Azért, hogy az önkormányzat munkáját jobban megis-
merhessék néhány fontos témában szeretnék össze-
foglalást adni Önöknek, mint a képviselõ-testületi
munkáról, a településfejlesztésrõl, a képviselõi felaján-
lásokról, a pályázatokról, a pénzügyi helyzetrõl és köt-
vénykibocsátás felhasználásáról, a társulásokról.

Somogyi Balázs

Képviselõ-testületi munka
Perkáta Nagyközség legfontosabb döntésho-
zó szerve a képviselõ-testület, amelynek 12
tagja van, 11 képviselõ és a polgármester,
akiknek egyenlõ értékû szavazati joguk van. A
képviselõ-testület hatáskörébe tartozó fonto-
sabb döntések: helyi rendeletek alkotása, hi-
telfelvétel, nagyobb megrendelések, szerzõ-
dések megkötése, kivitelezõk, szolgáltatók ki-
választása, éves költségvetés megalkotása.
Perkáta Nagyközség az új választás óta,
2007. októbere és 2008. novembere között
29 alkalommal tartott testületi ülést (nyílt és
zárt), ezeken összesen 317 darab határozat
született, ebbõl 260 egyhangú (82%), míg 57
megosztott szavazás volt. Az egyhangú sza-
vazások (amelyek a tisztán egyöntetû szava-
zásokat, illetve az egy tartózkodással megho-
zott döntéseket jelentik) nagy aránya mutatja,
hogy minden 6 szavazásból 5 egyhangúan
történik. Gondoljunk bele életünkbe, milyen
nehéz egy 12 fõs családi vagy baráti körben
egyetértést létrehozni. Ebbõl látható, hogy
konstruktív munka folyik a képviselõ-testület-
ben, illetve a bizottsági munka is nagyon jól
elõkészített témákat hoz a testület elé. A bi-
zottságok a testületi anyagok közül azokat tár-
gyalják vagy készítik elõ, ami a szakterületük-
höz kapcsolódik. A pénzügyi bizottságot Vas-
kó Ferenc vezeti, ennek a bizottságnak albi-
zottságaként mûködik a területfejlesztési albi-
zottság, amelyet Rajcsányi László vezet. A
szociális és egészségügyi bizottságban Bogó
Ferenc az elnök, míg az oktatási, kulturális és
sportbizottságban Pavlicsek Nándor. Az ügy-
rendi bizottságnak szintén Vaskó Ferenc az el-
nöke. Az alpolgármester és a polgármester
nem lehet tagja a bizottságoknak, de lehetõ-
ség szerint a bizottsági üléseken is részt ve-
szünk. A bizottságokban így 10 képviselõ mel-
lett 9 külsõs szakértõ is részt vesz.
A képviselõ-testület az elmúlt egy évben a kö-
vetkezõ fontos témákban hozott döntéseket:
* Költségvetési rendelet megalkotása, módo-
sításai, részletes beszámolói
* Szervezeti és mûködési szabályzat módosí-
tása
* Átmeneti gazdálkodás végrehajtása
* Zárszámadási rendelet elfogadása
* Adórendelet módosítás (a helyi vállalkozá-
sok támogatása az iparûzési adó csökkenté-
sével)

* Az Adonyi Kistérségi Megállapodás módosí-
tásai
* Az intézményi (ÁMK, NSZK, polgármesteri hi-
vatal) alapító okiratok módosításai
* Helyi Építési Szabályzat módosítása
* Új szociális rendelet megalkotása, módosítá-
sai
* Tiszteletdíj eltörlése (8 millió forintos évi fel-
ajánlás; 1995-2007 kb. 65 millió forint került ki-
fizetésre képviselõi díjként)
* Közszolgáltatási díjak (szemétszállítás, ivóvíz,
csatorna) megállapítása, tárgyalásai
* 2007-2010 közötti gazdasági program megal-
kotása
* Szélerõmû területéhez hozzájárulás
* Településszerkezeti Terv, Részletes Szabályo-
zási Terv elõkészítése
* Perkátai Hírek jogszerû mûködésének biztosí-
tása
* Társulási ügyekben tárgyalások, társulások
létrehozása (Közoktatási, Szociális, Tanuszoda)
* Gépvásárlás (traktor, kisebb gépek)
* ÁMK igazgató váltás, igazgatói pályázat kiírá-
sa
* Kötvénykibocsátással fejlesztési források biz-
tosítása
* Faluház önkormányzati tulajdonba vételének
elõkészítése
* Elsõ lakáshoz jutók támogatásának folytatása
(2007-ben és 2008-ban 14 pár támogatása)
* Bursa Hungarica ösztöndíj beindítása
(2007-ben és 2008-ban 40 pályázó diák támo-
gatása)
* Arany János ösztöndíj folytatása
Ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk a képvise-
lõ-testületi és azon belül a képviselõi munkáról,
ezért állandó rovat alakult a Perkátai Hírekben
Önkormányzati Hírek címmel. Célom az, hogy a
lakosság a konkrét döntésekben is megismer-
hesse az õt képviselõ személy és testület mun-
káját, jövõbeni elképzelésként a Perkátai Hírek-
ben is célszerû lenne, hogy az olvasók megis-
merhessék, hogy egyes képviselõk miként sza-
vaztak.
Fontos lépés, hogy a következõ táblázat mutat-
ja, hogy az egyes képviselõk az üléseken milyen
arányban vettek részt. Ebbõl is látható, hogy
egy kivétellel (azóta már lemondott képviselõ úr
kivételével) mindenkirõl elmondható, hogy
nagy arányban részt vesz az üléseken.

Félidõben, avagy két negyed után
Somogyi Balázs polgármester beszámolója

Név Ülések száma Részt vett Részvételi arány
Bogó Ferenc (PÖPE-Fidesz-KDNP) 29 29 100 %
Bogóné Plasek Krisztina (független) 29 26 90 %
Horváth Judit (független) 29 25 86 %
Dr. Kormos Zoltán (független) 27 11 41 %
Lehóczki Ádám (független) 29 26 90 %
Mosonyi György (független) 29 26 90 %
Pavlicsek Nándor (PÖPE-Fidesz-KDNP) 29 29 100 %
Rajcsányi László (PÖPE-Fidesz-KDNP) 29 29 100 %
Somogyi Balázs (PÖPE-Fidesz-KDNP) 29 29 100 %
Tóth Ferenc (PÖPE) 29 29 100 %
Ujfalusi Pál (PÖPE) 29 29 100 %
Vaskó Ferenc (PÖPE) 29 27 93 %
Szilasy László (PÖPE-Fidesz-KDNP) 2 2 100 %
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Településfejlesztés, faluüzemeltetés
2007 decemberében a képviselõ-testület létre-
hozta a Faluüzemeltetési Központot (iroda a kas-
tély földszintjén, telefon: 25/507-512), amelynek
vezetõje Rajcsányi László képviselõ, aki 1 évre
felajánlotta, hogy társadalmi munkában szervezi
a központ munkáját. A szervezet feladata, hogy a
perkátai köztulajdonban levõ közterületek és köz-
intézmények karbantartását, felújítását szerve-
zettebben lássa el. Emellett fontos szerepe van a
Faluüzemeltetési Központnak a fejlesztési tervek
és a pályázatok elõkészítésében. A Perkátai Hí-
rekben havonta beszámolót kaphatnak a faluüze-
meltetés elvégzett és elvégzendõ feladatairól. A
sokéves lemaradásunk a köztulajdon rendben tar-
tásán szemmel látható volt, ezt kell apránként le-
dolgoznunk, reméljük, hogy ez a lakosság meg-
elégedését szolgálja. Hangsúlyozom, milliárdos
tételrõl van szó, hiszen látjuk a középületek rossz
állapotát. Fontos lépés volt 2008-ban a gépesí-
tés, amelynek legfontosabb eleme egy traktor vá-
sárlása, amely állandóan dolgozik a falu rendben
tartásán. Szükség van faluüzemeltetés szervezet-
tebb ellátásakor plusz álláshelyekre, hiszen eddig
állandóan két fõ dolgozott, ezért idén egy gépke-
zelõt, illetve egy adminisztrátort szerzõdéses
munkaviszonyba vettünk fel a Faluüzemeltetési
Központhoz, sõt állandóan két alkalmi munkavál-
laló is dolgozik. Így már 5-6 stabil emberre lehet
számítani. Természetesen a változó számú köz-
hasznú munkások is faluüzemeltetésben dolgoz-
nak.
2008 – A rend éve, amelyben cél, hogy
gondozottabb környezettel élhetõbb Per-
káta legyen, ami közvetett haszon, a tele-
pülésképen látszik és a lakók érdekét
szolgálja
* Parkok, ligetek rendbetétele – bozótirtások
(kastélykert, hivatal mögött, mozi fölött, Tanács-
köztársaság utca, Nappali Szociális Központ mö-
gött, óvodával szemközt stb.)
* Folyamatos kaszálás géppel és kézzel (önkor-
mányzati területek, útszélek), ároktisztítások

* Járdaépítés (telepen, Laposon)
* Földes utak járhatóvá tétele, átereszépítés
(Fürst–Bartók összekötõ, Vörösmarty utca)
* Temetõ rendbetétele
* Középületek karbantartási munkái (tatarozás, új
óvoda, iskola nyaktag, kastély pince)
* Középület felújítási munkák (fogorvosi szolgála-
ti lakás, fogorvosi rendelõ)
* Utak karbantartása, kátyúzása, téli hó kot-
rás–sózás
Projektek elõkészítésében (tervezés, árajánlat
bekérések, fejlesztések elõkészítése) is komoly
feladatokat vállalt a faluüzemeltetés. A pályáza-
toknak kötelezõ eleme a tervdokumentáció, ezért
2008-ban számos tervezés történt meg, kb. 5 mil-
lió forint értében.
* Új óvoda terv felújítása
* Nappali Szociális Központ felújításának terve
pályázathoz
* Orvosi rendelõ felújításának, átalakításának ter-
ve pályázathoz
* Zrínyi utca áttervezése pályázathoz
* Bocskai–Deák–Virág utcák tervezése gyûjtõúti
pályázatához
* Petõfi utca közvilágítás kiépítésének terve pá-
lyázathoz
* Damjanich–Rózsa F.–Táncsics–Sport utcák
vízelvezetése tervezése
* Sport utcai híd tervének aktualizálása
* Fogorvosi rendelõ felújítási terve
* Közparkok (iskola elõtti, patikával szembeni,
Széchenyi u. vége) tervezése pályázathoz
* Gyalogátkelõhelyhez kapcsolódó tervezés (is-
kola elõtti gyalogátkelõhelyhez)
* Kötelezõ Településszerkezeti Terv, iparterületi
Részletes Szabályozási Terv folyamatban
* Temetõkataszter elõkészítése
A Faluüzemeltetési Központ célja, hogy
segítse a polgárokat a szebb környezet ki-
alakításában.

Közbiztonság
Fontos feladat, hogy a perkátai polgárok és gyer-
mekek biztonsága, a köztulajdon és a magántulaj-
don védelme sokkal jobban védett legyen. Ebben
a legfontosabb pont, amely a lakosság biztonság-
érzetét szolgálja, a rendõri jelenlét. Rendõri jelen-
lét az utakon, hogy biztonságban közlekedhes-
sünk gyalogszerrel és jármûvel. Rendõri jelenlét a
településeken, hogy biztonságban legyen az éle-
tünk, biztonságban legyen a vagyonunk. Sajnos
ezt ma a Rendõrség nem tudja megvalósítani, mi-
vel háromezer rendõr hiányzik. Nem az Adonyi
Rendõrörs vagy a Dunaújvárosi Rendõrkapitány-
ság munkatársai a hibásak a rendõrhiányért az or-
szágban vagy Perkátán, köszönjük nekik az áldo-
zatos munkát. A hiba mindig a fejnél van, a kor-
mányzat, mely mintha elfeledkezett volna a vidéki
polgárok biztonságáról, fordíthatna nagyobb for-
rásokat a körzeti megbízotti hálózat megerõsíté-
sére, nem pedig csak a fõvárosi rendõri jelenlétre.

Fontosnak tartom az összefogást, a közös fellé-
pést és érdekérvényesítést a lakosság és az ön-
kormányzat, illetve az önkormányzatok között.
Ennek példájaként valósult 2008-ban több közbiz-
tonságot, közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesz-
tés:

* Rendõrségi pályázat, önkormányzati és polgár-
õrségi közös fellépés támogatásával, így összefo-
gás alapján hamarosan várható a körzeti megbí-
zotti álláshely betöltése

* Magas szintû önkormányzati támogatása a pol-
gárõrségnek (2008-ban 800.000 forint)

M6-os autópálya dél-dunántúli szakaszainak épí-
tése kapcsán történõ szállítások káros hatásai-
nak mérséklése miatt Seregélyessel összefogás,
közös fellépés, a Magyar Közútnál, a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányságnál, a Nemzeti Közle-
dekési Hatóságnál, az országgyûlési képviselõk-
nél (elõzõ károk kapcsán közös fellépés a szintén
nem kártalanított Vál-völgyi településekkel)

* Lakossági aláírásgyûjtés segíti az önkormány-
zatot a határozott fellépésben. Cél: a lakók nyu-
galma ne sérüljön a szükségesnél nagyobb mér-
tékben, kérés fogalmazódott meg a sebesség-
csökkentés és a nagyfokú ellenõrzés érdekében

Az iskola elõtt gyalogátkelõhely létesül, illetve a
buszmegálló átalakítása is elõkészítés alatt áll, a
TRFC pályázat parkosítási pályázatának megvaló-
sításával, illetve az Allianz Hungária Zrt. kapott 1
millió forintos támogatással

* 2008-ban új vagyonvédelmi riasztó berendezé-
sek kerültek felszerelésre vagy kerültek megújí-
tásra számos közintézményben (óvodák, NSZK,
iskola, orvosi rendelõ, fogorvosi rendelõ, polgár-
mesteri hivatal, sportház)

De ha a magunk urai akarunk maradni, akkor
szükség van arra, hogy saját költségen biztosít-
suk a biztonságunkat, például településõri, faluõri
hálózattal, gyepmesteri szolgáltatással, köztéri fi-
gyelõrendszerek kiépítésével. Emellett a perkátai
polgárokat hívom arra az összefogásra, amely a
SZEM – Szomszédok Egymásért Mozgalom kiépí-
tését célozza meg, hiszen ha az egymás mellett
élõ emberek egymásért is felelõsséget vállalnak
az nagyobb biztonságot eredményez.

Felajánlások
A 2007 õszén megválasztott új képviselõ-testület
elsõ fontos döntése a tiszteletdíjról szóló rendelet
eltörlése volt. Ezáltal a 2008. évi költségvetésben
közel 8 millió forint plusz forrás keletkezett,
amelyrõl egyhangú volt a testület véleménye,
hogy pályázati önrészekre kell fordítani. Sajnos
2007-ig csak néhány képviselõ értett egyet azzal,
hogy ne legyen tiszteletdíja a képviselõknek, így
spórolva meg Perkáta költségvetésének a nettó
tiszteletdíjon felül annak bruttósított részét, illet-
ve járulékait. 2007 õszéig csak az volt lehetséges,
mivel tiszteletdíjról szóló rendelet létezett, hogy
amelyik képviselõ nem akart tiszteletdíjat felven-
ni, azok lemondtak róla, felajánlva a falu költség-
vetésének. 2007-ig csak néhányan ajánlották fel
nettó tiszteletdíjukat. 2002 és 2006 között Dózsa
György, Tóth Ferenc és Vaskó Ferenc képviselõk,
illetve Pavlicsek Nándor bizottsági tag lemondtak
tiszteletdíjukról, ami négyõjük esetében évente
közel másfél millió forintos felajánlás volt Perkáta
javára. 2006 õszén az új választás után az új testü-
let új tiszteletdíj rendeletet alkotott (ekkor már lát-
ható lett a késõbbi feloszlatók köre, hisz azok sza-
vazták, akik 2007. júniusában lemondtak). De
Tóth Ferenc alpolgármester már elõzõleg lemon-
dott a tiszteletdíjáról (2006 õszéig az alpolgár-
mester tiszteletdíja közel havi bruttó 50.000 forint
volt), amely felajánlást 2007 õszétõl is megtesz.

A képviselõk közül Kereszturiné Haász Marianna,
Pavlicsek Zsolt és Szilasy László lemondott tiszte-
letdíjáról 2007-ben.
1995 és 2007 között közel 65 millió forintra
(bruttó összeg járulékokkal) rúg az az összeg,
amelyet az elõzõ ciklusok képviselõi és bizottsági
tagjai felvettek tiszteletdíjként. Fontos kam-
pányígérete volt a PÖPÉ-s képviselõjelöltek-
nek, akik már addig is lemondtak tisztelet-
díjukról, hogy megválasztásuk esetén eltörlik
a tiszteletdíjat, amit meg is tettek.
A Fejér Megyei Közgyûlés külsõs tagjaként tiszte-
letdíjat kapok, amelynek nettó összege szûken
havi 18.000 forint, amelyet 2006. decemberi ígé-
retemhez híven havonta elsõsorban perkátai jóté-
kony célra ajánlok fel. Fõleg kulturális rendezvé-
nyekre, karitatív célokra, de támogattam belõle
már 7 perkátai civil szervezetet, illetve magánsze-
mélyt is, sõt egy-egy kulcsi és mezõfalvai szerve-
zetnek is ajánlottam fel. A megyei közgyûlési tisz-
teletdíjamból eredõ támogatások összege 2006
óta kb. 475.000 forint. Ezen kívül 2007 nyarán fel-
ajánlást tettem, hogy egy havi nettó fizetésemet
– ami 237.000 forint (a polgármester fizetése
Perkátán 2001 óta bruttó 495.000 forint) – fel-
ajánlom a Sportház felújítási munkálataihoz.
Köszönjük a képviselõknek, akik felaján-
lást tettek.
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Pénzügyi helyzet – kötvénykibocsátás
Nagy vihart váltott ki, hogy 2006 novemberében, mint újdonsült polgármes-
ter leírtam, hogy mennyi Perkáta hitelállománya. Pedig nem tettem mást,
mint egy fontos tényt írtam le, de valakiket ez bántott. 2006 novemberében
Perkáta hitelállománya megközelítõleg 110 millió forint volt, ez nagyrészt
két tételbõl, az ún. csatornahitelbõl és egy kisebb közvilágítás korszerûsítés
hitelbõl állt össze. Ezt a hitelállományt 2007. végére visszafizettük. 2007 de-
cemberétõl egy 20 millió forintos folyószámlahitellel rendelkezünk, aminek
átlagos kihasználtsága 5 millió forint. Ezen kívül a kommunális gép vásárlása
5 éves hitelre történt, aminek a hátralevõ része kb. 12 millió forint. A köt-
vénykibocsátással kapcsolatban számlavezetõ váltás is történt, 2009 janu-
árjától Perkáta Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek számla-
vezetõje a Raiffeisen Bank lesz. A gazdálkodás fontos feladata, hogy a köte-
lezõ feladatok mellett, amelyek közül kiemelkedik az oktatás, az egészség-
ügy, a szociális szféra, a közigazgatás és a faluüzemeltetés, jusson forrás a
fejlesztésekre is. Sajnos a csökkenõ állami normatívák – amelyrõl külön
cikkben szólnék – nem adnak lehetõséget a településeknek a fejlesztésekre,
csak a vegetálásra. Ahhoz, hogy elõrelépjünk, szükség van arra, hogy fej-
lesszünk, hiszen az elõrelépés nélkül nem lehetünk saját életünk irányítói, a
magunk urai.
Nem azért fontos sok tervet, elképzelést kidolgozni, hogy ezeket mutogas-
suk, hanem hogy a sok ötletbõl a lehetõ legjobbakat tudjuk megvalósítani.
Egy tervezõ, egy mérnök is akkor jó, ha sok ötlete, elképzelése van, mert ak-
kor szélesebb a látóköre, többféle irányba tud elindulni. Nekünk is ez a fel-
adatunk, hogy minden ötletet komolyan vegyünk, még akkor is, ha látszólag
nem most van itt az ideje, hiszen késõbb is a javunkra szolgálhat. Amit valaki
rózsaszín álmoknak nevez, az nem más, mint hosszú távú, megfontolt gon-
dolkodás, amely megpróbál élni a lehetõségekkel, és nemcsak a mának élni,

hanem a jó ötleteket kidolgozva a jövõt is elõkészíteni. Megfogadtuk, hogy
Perkátáról nem szabad elengedni semmilyen a település lakosainak érdekét
szolgáló fejlesztést könnyelmûség miatt, legyen az egy vállalkozás letelepí-
tése, vagy egy új szolgáltatás beindítása. A külvilággal való kapcsolatban
pedig egy határozottabb, Perkáta és lakosságának érdekét jobban felvállaló
képviseletet szeretnénk folytatni. Az a cél, hogy a Perkátára jutó források,
fejlesztések a perkátai polgároknak valósuljanak meg, illetve bármilyen dön-
tés minél inkább védje a perkátai lakosságot.
A lehetõségeket megvizsgálva úgy látjuk, hogy Perkátának fejlesztéseket
kell végrehajtania, illetve ehhez forrásokat kell biztosítania. Ez a megoldás
lett a kötvénykibocsátás, amely a napokban fog megtörténni, és ezáltal 150
millió forintos csak fejlesztésekre fordítható és 300 millió forintos óvadéki
célú kötvénykibocsátás fog megtörténni. Tehát 450 millió forintos kötvény-
kibocsátás történik meg 20 éves futamidõre. Sok érv elhangozhat a kötvény
ellen, de aki tud jobbat, az tárja a döntéshozók elé. Senki sem mondott job-
bat. A 2008. november 26-i közmeghallgatáson a kötvénykibocsátásból
származó fejlesztési források felhasználásáról is szó esett, amelyben a kö-
vetkezõ három évben 5 fõ témakörben lennének a fejlesztési források
felhasználva.
* Ipari-kereskedelmi övezet kialakításának elõkészítése
* Belterületi lakóövezet kialakítása
* Önkormányzati intézmények energiaracionalizált felújítása
* Szilárd burkolatú köves utak pormentesítése
* Pályázatok önrészére biztosítására
A 150 millió forintos fejlesztési forrás egyik pontra sem elegen-
dõ önmagában, viszont nagyon is megfelel annak a követel-
ménynek, hogy fejlõdést, befektetést generáljon Perkátán.

Pályázatok
A tervezés és az elõkészítés hangsúlyozása azért fontos, mert az önkor-
mányzatok egyik fontos forrásszerzõ lehetõsége a pályázatokon való indu-
lás. 2007 elõtt Perkáta ezen a területen nagyon szerényen teljesített (kam-
pányszerû pályázatok, elõkészítetlenség), ezért is fontos volt ennek a terü-
letnek a megszervezése. A pályázatoknál a legfontosabb szempont az elõké-
szítettség. Legyenek elõkészített tervek, és legyen komplex, egymásra épü-
lõ fejlesztési ütemezés. Itt van nagyon nagy szerepe, a hosszú távú gondol-
kodásnak és a kreativitásnak, amit egyesek rózsaszín álmok kergetésének
tartanak.
2007-ben a képviselõ-testület a Projektiroda létrehozása mellett döntött,
amelynek feladata a pályázatok kezelése, és a projektek elõkészítése. Az
elsõ év elsõsorban az eddigi ismeretek, erõforrások, adottságok, informáci-
ók feltárásáról szólt, de ebben az évben is több pályázat beadása megtör-
tént. A polgármesteri hivatal jegyzõje és munkatársai dolgozták ki és adták
be a Zrínyi utca felújításának és a községháza akadálymentesítésének pá-
lyázatát, amelyek forráshiány miatt el lettek utasítva. 2008-ra a nagyobb
számú pályázatok idejére már egy sokkal felkészültebb Perkáta indulhatott
neki. A pályázatoknál fontosnak tartottuk, hogy Perkáta legyen nagyon ak-
tív, tehát minél több nagy pályázaton induljunk, és a pályázatokat jól kell be-
adni, tehát ne legyen formai hibás (eddig a 2008-ban beadott 10 nagyobb
pályázat közül csak 1 volt formai hibás). A pályázati támogatások már nem-
csak rajtunk múlnak, mivel sajnos a pályázati rendszer átpolitizált,
nagyrészben pártpolitikai alapon történik az elbírálás, de az az alapelvünk,
hogy minden pályázat segíti a következõ pályázást. A képviselõ-testület is
maximálisan partner volt abban, hogy ne mulasszunk el azért pályázati ki-
írást, mert nem tudjuk az önrészt biztosítani, ha kell hitelbõl is legyen meg az
önrész (önkormányzati pályázatoknál 10-50 %-nyi az általános önrész).
2008-ban látszott az elõzõ év tudatos építkezése, mind a beadott
pályázatok száma, mind az elnyert összeg a legmagasabb volt

Perkáta történetében – eddig tisztán, önrész nélkül közel 24 mil-
lió forint. Önrésszel együtt 342 millió forintra pályáztunk 2008-
ban. A Projektiroda 2008. évi díja pedig közel 2,5 millió forint
volt. A nagyobb 2008-as pályázatokat sorolom fel. A gyõztes pá-
lyázatok megvalósítása 2009. tavaszán történik meg.
* KDOP 2007/5.1.1 – óvodabõvítés (jó a pályázat, de forráshiány miatt nem
nyert)
* Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés – orvosi rendelõ átalakítás (folya-
matban)
* Szociális infrastruktúra fejlesztés – NSZK felújítása (formai hiba,
újrabeadás elõtt)
* TEÚT pályázat 1:1 forint – Zrínyi utca felújítás (nyert – 6 millió forint)
* TIOP 1.1.1 – digitális tábla (nyert – kb. 10 millió forint)
* TEKI pályázat – Petõfi utca közvilágítás (nyert – közel 3 millió forint)
* KDOP gyûjtõút pályázat – Bocskai–Deák–Virág utcák (nem nyert)
* TRFC pályázat – közparkok kialakítása (nyert – 2,5 millió forint)
* ÁMK pályázatok – rendezvények, táborok (4 pályázat nyert – kb. 2,5 millió
forint)
* IKSZT Faluház átalakítás – döntésre várva
A pályázati rendszer folyamatossága miatt több pályázat is elõkészítés alatt
áll, illetve a Településfejlesztés cikkben felsorolt tervdokumentációk is alkal-
masak pályázati beadásra, ha kiírás történik.
* Falufejlesztési pályázat – Dózsa György utca, sétálók, játszótér, parkok –
kb. 50 millió forint – beadás 2009. január
* TÁMOP pályázatok – beadás elõtt (több tízmillió forint értében)
* Energiaracionalizálás – iskola nyílászárok (elõkészítés alatt)
* Elõkészülve számos területen pályázatra: többek között útpályázat, vízel-
vezetés pályázat, szociális intézmény infrastrukturális fejlesztése (MÁR KIS-
TÉRSÉGI INTÉZMÉNY), óvodabõvítés – közoktatási infrastruktúra fejleszté-
se, ipari park kialakítása

Karácsonyi üdvözlet

Minden perkátai polgárnak és szeretteinek kívánok áldott karácsonyt és sikerekben és egészségben gazdag 2009-es esztendõt!

Köszönjük a közintézmények karácsonyi díszeit felajánló a perkátai székhelyû, acélszerkezet gyártással és szereléssel foglalkozó
TUTIFERR 2002 Bt.-nek a díszvilágítást, Ujfalusi Pálnak és a faluüzemeltetésnek a felszerelést.
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Társulások
Perkáta több társulásnak is tagja, a társulási tör-
vény szerint az önkormányzatoknak joguk, hogy
feladataik, fejlesztéseik végrehajtására társulá-
sokat hozzanak létre. A társulás viszont akkor jó,
ha önkéntes, ha a felek érdekeit segíti, és ha nem
csökkenti az önállóságot. Sajnos a kormányzat
ma a társulásokat pénzügyi eszközökkel kénysze-
ríti az önkormányzatokra. Több feladatnál csök-
kenti a forrásokat, de lehetõséget ad arra, hogy
visszakapjuk az elvett összeget, ha társulunk a
feladatra. Így a társulások zöme nem önkéntes,
hanem pénzügyi kényszerûség, amelyben a tele-
pülési önállóság is csökken, és nem biztos a több
évre történõ anyagi elõny.
Perkáta több társulásnak is tagja, például hulla-
dékgazdálkodási társulásnak, a szennyvízhálózat
kiépítésében és fenntartásában is társulás tagjai
vagyunk, több önkormányzati szövetségben is
benne vagyunk, sõt vidékfejlesztésben is közös
egyesületet mûködtetünk. De legfontosabb tár-
sulás a 2004-ben létrejött Adonyi Többcélú Kis-
térségi Társulás Adony központtal, amelyben
Perkáta területileg a legnagyobb, létszámát te-
kintve a második legnagyobb. 2006 óta hármas
irányt határoztunk meg kistérségi ügyekben:
1. Határozottabb, Perkáta érdekeit felvállaló kép-
viselet, létszámhoz méltó szerep
2. A társulások kényszerû rosszak, de a kiegészítõ
forrásokért fel kell vállalni a társulásokat, mivel az
alapnormatívák kevesek
3. Több társulással, feladatellátással kell biztosí-
tani a kistérség létét – együtt a szociális, közokta-
tási és tanuszodai társulást.
Polgármester a kistérségben kapok hideget-me-
leget, de ez nem számít, mert a perkátai lakosok
érdekét szolgálom. A kistérségben a cél, hogy
Perkáta azt a szerepet kapja meg, amit a lakossá-
gának fogva (második legnagyobb lélekszám)
megilleti. Egyszerû példával, ha a nyolcgyerme-
kes családból csak két gyerek kap meg mindent,
akkor a másik hat éhenmarad, de ha minden gye-
rek megkapja a saját részét, akkor az eddigi kettõ
jóllakó morog, hisz neki már csak a saját része jut.
A kistérségben nyolc település vállal feladatokat,
amely addig mehet jól, ameddig a társulási szán-
dék önkéntes. Persze, hogy konfliktusok vannak,
hiszen most már Perkáta is határozottan lép fel,
kérve a saját jussát, amely eddig nem nála kötött
ki. Sokat elmond, hogy érdemes kiállni a szere-
pünkért, hiszen a 2006-os választás után Perkáta
kapta meg az egyik kistérségi elnökhelyettesi
posztot, illetve a jelenlegi állás szerint, az elsõ iga-
zi kistérségi intézmény, az egységes kistérségi
szociális intézmény Perkáta székhellyel jön létre.
Úgy gondolom, hogy érdemes vállalni a konfliktu-
sokat, ha az a Perkáta számára igazságosan oszt-
ja el a feladatokat, és a vidékfejlesztési forráso-
kat.
A vitatott tanuszoda társulásban is az a célunk,
hogy Perkáta érdekeit védjük, úgy hogy más tele-
pülésnek se ártsunk. Sajnálatos és legfontosabb
pont, hogy 2005-ben a kistérség elvi hozzájáru-
lást adott a tanuszodához, de a szerzõdések nem
lettek megkötve – óriási hiba volt. Célunk, hogy
olyan társulásban vegyünk részt, amely Perkáta
és a partnerei számára is hosszú távú elõnyökkel
jár, és mindannyiunk érdekét szolgálja, de úgy,
hogy saját magunk urai maradjunk. Ha pedig nem
tudunk megállapodni, mert az Perkáta számára
elõnytelen lenne, akkor nem szabad a nyakunkat
a hurokba tenni, és akkor más utat kell keresnünk.

Amit fentrõl várhatunk 2009-ben
Többször hangsúlyoztam, hogy a legfontosabb elvnek kell lennie, hogy saját magunk urai maradjunk.
Ez az alapfeltétele Perkáta vagy más településnek fennmaradásának, de igaz ez a perkátai és a magyar-
országi vállalkozásokra, családokra, emberekre. Az önkormányzat feladata az, hogy a pozitív hatásokat
erõsítse, a negatív hatásokat tompítsa, és jó gazda módjára járjon el Perkáta lakosainak érdekében. Er-
rõl szólt jópár írás akár társulásról, akár kötvénykibocsátásról, akár településfejlesztésrõl. A perkátai
önkormányzat túlnyomórészt állami forrásokból, és helyben maradó adókból (iparûzési adó, kommu-
nális adó, személyi jövedelemadó kis része, gépjármûadó) él. Ezeket a forrásokat kell beosztania éves
költségvetésben. De mára már vállalkozási szemmel kell az önkormányzatoknak is látniuk, versenyben
vannak a befektetõkért, a pályázati forrásokért, a társulási pozíciókért. Sajnos a pénzügyi helyzetüket
tekintve pótmegoldásokhoz kell nyúlniuk. Akkor mûködik Magyarország költségvetése törvényesen,
ha elegendõ forrásokat biztosít az önkormányzatoknak kötelezõ feladataikhoz. De sajnos ez sem
Perkátán, sem máshogy nem így valósul meg. Ezért kénytelenek az önkormányzatok más helyrõl forrá-
sokat biztosítani, társulásokban részt venni, kötvény kibocsátani, hitelt felvenni. Ha az állami jogos for-
rások meglennének, az önkormányzatok sem kellenek pótmegoldáshoz nyúlniuk. De sajnos az oktatás-
ra kapott pénzek csak a iskola, óvoda költségeinek felére voltak elegendõk már 2008-ban is. De hason-
ló a helyzet a többi területen is. Hogy mibõl lehet elvonni az önkormányzatoknak? Nem fejlesztenek, sõt
a felújításokat is elvetik, hogy a fizetéseket ki tudják fizetni (Perkáta legnagyobb foglalkoztatója az
önkormányzat, közel 90 fõ dolgozik az intézményekben). Perkátán mi viszont azt szeretnénk, ha a
sorsunk rajtunk múlna, ha a magunk urai maradnánk. Ezért meg kell ragadnunk minden olyan lehetõsé-
get, amely megvédi a perkátaiak érdekeit, fejleszti lehetõségeiket akár gyerekként, akár felnõttként,
akár idõsként.
Sajnos az állami forrásokról 2009-re nagyon rossz híreket hallunk. Az önkormányzatoktól 2009-ben
150 milliárd forintot kíván elvonni a kormány 2008-hoz képest, pedig az árak nõnek. Perkátára vetítve
ez kb. 30-50 millió forint, az 550 millió forintos költségvetésbõl. A gazdasági válság közepette elvárják
az önkormányzatoktól, hogy több legyen a személyi jövedelemadó, nõjenek a kamatbevételek (az ön-
kormányzatoknak nem betétei, hanem hitelei vannak). Az eddigi szûkös iskolai források még tovább
csökkennek. Például, ahhoz hogy szinten tudjuk tartani az oktatást nagyobb normatívákra lenne szük-
ség, de még tovább csökken. 2006-ban átlagban egy diák után 204.000 forint normatívát kaptunk, en-
nek arányosan 2009-re 243.000 forintnak kellene lenni. Ehelyett a kormány költségvetési tervezete
143.000 forintról szól, ez gyermekenként 100.000 forint elvételét jelentené.
A jelenlegi tervezet összegében a 2002-es szintre csökkentené a települési normatívákat, pedig
szinte minden költség (például víz, gáz, villany stb.) 2002 óta a duplájára nõtt. Érdekesség, hogy a
kormánytagok fizetésének 2002-es szintre való csökkentését nevetségesnek tartotta a kormányzat.
Ami a kormánytagok számára nevetséges javaslat, azt megvalósítják az ország és Perkáta polgárai
számára. 2002-es szintre akarják csökkenteni az óvodások, az iskolások normatíváit, de jócskán csök-
kenne az összes többi normatíva, így lehetetlen helyzetbe jutnak az önkormányzatok, amelyek állami,
kötelezõ feladatokat látnak el. Minden alkotmányos eszközt meg kell ragadnunk, ha a normatíva nem
elegendõ a kötelezõ a feladatokra, akkor a kormányzat, a Pénzügyminisztérium felé kell felterjesztést
tennünk, hogy módosítsa az ország költségvetését, hogy minden polgár, köztük a perkátai polgárok
számára zavartalanul tudjuk biztosítani a kötelezõ oktatási, egészségügyi, szociális, közigazgatási, fa-
luüzemeltetési és egyéb feladatokat. Felelõsséggel vagyunk a perkátai intézmények dolgozói iránt is,
ezért elhibázott lépésnek tartjuk a 13. havi közalkalmazotti bér elvonását vagy csökkentését is, ez 90
perkátai családnak nagy gondot okoz, de mindenki megérzi, ha mégis bekövetkezik. Sajnos a nyugdíj-
csökkentésével, a szociális juttatások csökkentésével is szinte minden perkátai polgár szembesülni
fog, ezért minden olyan törvényes kezdeményezést támogatnunk kell, amely a perkátai vagy a magyar
polgárok védelmét, érdekeit szolgálja. Nem lehet, hogy a perkátai és a magyar polgárok bûnhõdjenek
és viseljék a költségeket mások hozzá nem értése vagy hazugságai miatt.

Közérdekû telefonszámok (25-ös körzet)
Polgármesteri hivatal: 507-570, 507-571, 507-580
Somogyi Balázs polgármester: 06-20/511-24-38
Dr. Lakos László jegyzõ: 451-430
ÁMK Hunyadi Mátyás Általános Iskolája és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye:

522-310
ÁMK Szivárvány Óvodája: régi óvoda: 452-235; új óvoda: 450-608
ÁMK József Attila Mûvelõdési Háza és Könyvtára: 522-320; 522-321
Nappali Szociális Központ: 450-609
Faluüzemeltetési Központ hibabejelentõ vonal: 507-512
Perkátai Hírek, Kiss Ferencné felelõs szerkesztõ: 06-20/802-64-56
Római Katolikus Plébánia: 451-431
Posta: 451-408
Adonyi okmányiroda: 504-522
Polgárõrség: 06-30/621-03-87
Adonyi Rendõrörs: 504-511
E-On áram hibabejelentõ: 06-80/20-50-20
Magyar Közút Dunaújvárosi Üzemmérnökség: 510-310
Általános segélyhívó: 112
Mentõk: 104
Rendõrség: 107
Tûzoltók: 105
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Kína kincsei 3.
Pavlicsek Zsolt rovata

A kínai kertek
Akármennyire forgalmas, benzingõzõs és nyüzsgõ a mindenna-
pi élet Kína milliós nagyvárosaiban, egy kínai kert falain belül
ugyanaz a béke honol, mely évszázadokon keresztül szolgált ih-
lettel a költõk és festõk számára. A nyugodt környezet és az illa-
tos levegõ manapság is segít az idelátogatóknak megszabadulni
a mindennapok feszültségétõl.

A kertek Kína 5000 éves civilizációjának talán legcsodálatosabb
örökségét jelentik, és napjainkban is éppúgy felélénkítik az ér-
zéket, mint régen. Egy kínai kert sokkal több, mint a természeti
környezet kicsiben való újraalkotása, mert a természet lényegét
próbálja megragadni. Az elsõ olyan botanikus kert, melyrõl írá-
sos emlékekkel rendelkezünk, Chang’anban (Xi’an) alapítot-

ták Kr. e. 111-ben, de a kínaiak virágok iránt érzett vonzalma
ennél sokkal régebbi – ahogy arról a versek és festmények is ta-
núskodnak. Kína közkeletû elnevezése a „Virágokkal Teli
Föld”. Ennek ellenére nem a virágok jelentik a kínai kertek leg-
fõbb alapelemét. A tavak, aranyhalak, fák, kövek és fehér falak
(a ködöt és párát jelképezve) sokkal nagyobb jelentõséggel bír-
nak annál, hogy egyszerûen csak háttérként szolgáljanak a virá-
goknak. A hatalmas, állandóan változó természeti világot teszik
emberi léptékkel is megragadhatóvá, kiváló környezetet te-
remtve ezzel a meditálásra. A változás a természet egyik alapve-
tõ jellegzetessége, éppen ezért a változások megfigyelése szer-
ves részét képezi annak a folyamatnak, amelynek során a kert
formát ölt. A pavilonokat mindig úgy helyezik el, hogy a kert kü-
lönbözõ részei legyenek megfigyelhetõk, összhangban az év-

szakok váltakozásával. Tavasszal a bazsarózsák, nyár közepén a
vízililiomokkal teli tavak felé irányul a szemlélõdõ figyelme;
õsszel a krizantémok és orchideák veszik át a vezetõ szerepet; a
puszta kövek és a hideg szelek pedig a téli délutánokhoz szolgál-
nak kontrasztos háttérül, ha egy-egy fûtött pavilonból tekinthe-
tünk ki a kertbe. Néha szabadon tárul a szemünk elé a látvány,

néha behatárolják a látómezõt, hogy a kívánt hatás biztosan ér-
vényesüljön. Emberi léptékûre csökkentett természeti világ: ez
az õsi kertek mai tanítása. A legtöbb kínai városban van leg-
alább egy olyan kert, amit valóban érdemes meglátogatni. Test-
vértelepülésünkön, Huaxiangban is van olyan hatalmas és gyö-

nyörû kert-pihenõ park, melyben a fent leírt jellemzõk megta-
lálhatók. Sajnálhatja az idegenbõl ide látogató, hogy ritka sze-
mélyes tanúja lehet az itt megtapasztalható pihentetõ harmóni-
ának, no meg hogy 1-2 óránál többet nem szánhat erre a sajáto-
san kínai látványosságra.
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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

December –
Mikulás, karácsony

Mikulás
A december a szeretet hónapja. Decem-
berben érkezik a Mikulás, aki ajándékot
ad a gyermekeknek. Szent Miklós legen-

dájából kinõtt, általános szokássá alakult
ajándékozás ez, ami a mai, kissé elidege-
nedett világunkban egyre nagyobb jelen-
tõséggel bír. Szent Miklós valóságos tör-
ténelmi személyiség volt, aki Krisztus
után 245-ben Kis-Ázsiai Anatóliában,

Patara városában született. Életét a gye-
rekek tanításának szentelte. Vagyonát a
gyerekek és az emberek megsegítésére
fordította. 52 évig volt püspök, akiben az
emberek nem az egyházi méltóságot, ha-
nem a naponta megnyilvánuló szeretetet
tisztelték. A Mikulás-napi ajándékozást
is egy segítõ cselekedete indította el.
Napi rendszeres sétái alkalmával akarat-
lanul meghallotta, hogy három férjhez
menés elõtt álló lány azon vitatkozott egy
este, hogy melyikük adja el magát rab-
szolgának, hogy tudjon segíteni a család-
jukon, illetve, hogy a másik férjhez tudjon
menni. Miklós püspök visszasietett a
templomba, és egy marék aranyat kötött
keszkenõbe, és bedobta a lányok abla-
kán. A lányok azt hitték csoda történt.
Rákövetkezõ évben a másik lánynak do-
bott be egy marék aranyat keszkenõbe
kötve. A lányok kisiettek, de már csak há-
tulról látták meg, amint piros ruhájában
elment. Szent Miklós kilétét, mint isme-
retlen adakozóét sokáig nem tudták kide-
ríteni, így a népek azt gondolták, hogy
csodában van részük, melyet a Tél-Apó-
nak köszönhetnek. Természetesen végül
kiderült, hogy ki volt az ismeretlen ada-
kozó. Ezért az adakozásaiért a nép elne-
vezte „Noel Baba”-nak, ami azt jelenti
„Ajándékozó Apa”. Hosszú, békés öreg-
kort ért meg. A legenda szerint lelkét
(342. december 6-án) angyalok vitték
végsõ nyughelyére, ahol egy tiszta forrás
eredt. Ebbõl a tiszta forrásból áradó
szeretettel küldi legendája a mai gyere-
kekhez utódát, a Mikulást.

Karácsony
A Mikulás után hamarosan érkezik a ka-
rácsony, a szenteste, Jézus Krisztus szüle-
tésének ünnepe. Szentestén a szeretettõl
meghatódva családok, emberek találnak
utat egymás szívéhez. Kevés a szó, több az
örömet sugárzó cselekvés egy-egy simo-
gató kézmozdulatban, az ajándék kicso-
magolásában, az egymásra figyelésben.

Tanáremberként azt kívánom, hogy a ka-
rácsonyi szeretetteljes egymásra figyelés
az év valamennyi napján kísérjen ben-
nünket.
Áldott karácsonyt kívánok valamennyi
pedagógustársamnak, tanítványainknak,
szüleiknek 2008 decemberében!

Szilasy László ÁMK igazgató

Ady Endre:
A Jézuska tiszteletére

A született Jézus,
Ez igézetes gyermek,
Áldja meg azokat,
Kik a szívünkbe vernek
Mérges szuronyokat.

Áldassanak bennünk
A kifeslett vér-rózsák:
Bánat, kín, szenvedés,
Mert Jézus volt a Jóság
S a nagy, szent türelem.

Csengessünk csengõkkel,
Szeressünk szeretettel,
Örüljünk, ha sírunk,
Ha ránk tör minden ember
S ha álul bántatunk.

A született Jézus
Született így s kívánta,
Hogy ez legyen az üdv:
Minden hívság kihányva
Életünk gömbibõl.
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Mesemondó versenyt rendeztünk az alsó tagozatosoknak

November 18-án délután a gyermek-
könyvtár adott otthont a hagyományos
õszi mesemondó versenyünknek. A meg-
mérettetésre 22 kisdiák készült szebbnél
szebb mesékkel. Az idei évben a közös
megnyitó után az 1-2. osztályosok és a
3-4. osztályosok külön termekben adták
elõ történeteiket, mert az elõzõ években
nagyon hosszúra nyúltak ezek a délutá-
nok, fárasztóak voltak a kicsi gyerekek-
nek. Az eseményrõl azonban videofelvé-
tel készült, és aki egészében szeretné él-
vezni a versenyt, a technika segítségével
megteheti.

Az újfajta versengéshez több zsûritagra
volt szükségünk, de örömmel vállalta
mindenki a feladatot. Meghívtuk Sztanó
Anna nyugdíjas tanítónõt, Szilasy László
igazgató urat, Jákliné Rajcsányi Rozália
gyesen levõ kolléganõnket, a felsõ tago-
zatban magyart tanító Fülöp Irénkét és
Pats-Belsõ Violát, valamint Toldi Haj-
nalt és Kárász Ferencné Csilla óvó nénit,
akiknek a gyermekei évekkel ezelõtt na-
gyon sok dicsõséget szereztek iskolánk-
nak mesemondásukkal.
Újításként vezettük be még azt is, hogy
bevontunk néhány felsõ tagozatost is se-
gítõnek, akik a régi mesemondóverse-

nyek gyõztesei voltak, õk konferálhatták
be a mai versenyzõket. Bilig Edit, Gecseg
Eszter és Patai Xénia nagyon ügyesen
oldották meg a feladatot.
Amíg a zsûri értékelt, a versenyzõket
megvendégeltük egy kis üdítõvel és az al-
kalomhoz illõen meselinzerrel. Ezúton is
szeretnénk megköszönni az adományt a
neve elhallgatását kérõ vállalkozónak.
A vetélkedõ eredményhirdetéssel ért vé-
get, a legjobbak oklevelet és könyvjutal-
mat kaptak, de senki sem ment haza üres
kézzel, mindenki kapott egy mesés
könyvjelzõt a szép nap emlékére és egy
kis nyakba akasztható tarka lepkét, me-
lyet azóta is büszkén viselnek néhányan
az iskolában.
Sztanó Anna az idén is egy szép mese-
könyvvel ajándékozta meg a legfiatalabb
versenyzõt, Zsilovics Odettet.
Iskolánk legügyesebb mesemondói vol-
tak az idei évben:
1. osztályosok: 1. Kisgyörgy Adrienn, 2.
Handl Tibor, 3. Mohai Dávid
2. osztályosok: 1. Balázs Zoltán, 2. Né-
meth Vivien, 3. Bartos Eliza
3. osztályosok: 1. Gyõrik Adél, 2. Gergely
Gréta, 3. Kis Judit
4. osztályosok: 1. Láng Orsolya, 2. Somo-
gyi Dávid, 3. Mészáros Viktória

Farkasné Csernus Marianna és
Basticz Józsefné szervezõk

Márton-napi vigasság
Hagyományainkhoz híven, november
11-én délután tartottuk meg iskolánkban
a Márton-napi lampionos felvonulást.
Ezt megelõzõen a 4. b osztályos tanulók
felelevenítették, hogy hogyan választot-
ták Mártont püspökké. Megtudtuk, hogy
milyen nemes lelkû ember volt õ.
Megismerkedtünk számtalan néphiede-
lemmel, az idõjárással kapcsolatos megfi-
gyelésekkel, babonával. Szent Mártonról
megtanultunk egy dalt is.
Ezt követõen pedig játszóház keretében
készíthettünk mécses tartót, liba lábat

Folytatás a következõ oldalon.
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nyomó pecsétet, liba képpel díszített könyvjelzõt, csuhé díszt,
magokból libaképet és lúdtollal írtunk.
A nap zárásaként lampionokkal világítva sétáltunk egy jót az is-
kola körül és a kastélykertben.
Majd finom sült almával, tökkel és süteménnyel kínáltuk a
résztvevõ gyerekeket és felnõtteket.

Horváthné Fischer Katalin

Mesérõl, mesére…
A József Attila Könyvtárban
az idei õszt akár a mese év-
szakának is nevezhetnénk.
Október 20-án Boldizsár Il-
dikó mesekutató volt a ven-
dégünk, november 18-án az
alsó tagozatos gyerekek me-
semondó versenyének adott
otthont, november 26-án pe-
dig Budai Ilona meséit és
gyönyörû énekhangját élvez-
hettük. Az elsõ két program-
ról olvashattak már a helyi új-
ság hasábjain, most néhány
szóval Budai Ilona mûsoráról
szeretnék beszámolni.
Ki is Budai Ilona? Így vall
magáról: „Népdalokat éne-
kelek és tanítok az Óbudai
Népzenei Iskolában. Népze-
nei táborokat vezetek, itthon
és Erdélyben nyaranta. Nép-
dalokat és meséket gyûjtök.
Népzenei mûsort vezetek a
Magyar Katolikus rádióban.”
Régebben a Kossuth rádió-
ban is volt állandó mûsora
„Fúvom az énekem” címmel.
Ilona harsány, tiszta ének-
hangon köszöntötte a rend-
hagyó magyar órán résztvevõ tanulókat, majd ízes erdélyi táj-
szólással mesélni kezdett. Elõször a dúsgazdag királyról, mely-
bõl azt a tanulságot szûrték le a gyerekek, hogy a pénz, gazdag-
ság nem boldogít. A következõ mese a szegény emberrõl szólt,
aki még egy hatalmas medvével és a ravasz rókával is elbánt, va-
gyis: Többet ésszel, mint erõvel! A harmadik mesében a testvéri
szeretet fontosságáról hallottunk, az utolsó pedig a tréfás kedvû
kisördög története volt, aki csúfot ûzött a fösvény testvérbõl.

Budai Ilona gyönyörû énekhangjára és érdekes meséire még so-
káig fognak emlékezni mindazok akik személyesen is találkoz-
hattak vele.

Basticz Józsefné

Pályázatok
November hónapban a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Szülõsegítõ pályázaton
500.000 Ft-ot nyert.

Sporthírek

Rosszul kezdõdött…
Balszerencsésen kezdõdött a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
diákolimpiai sorozata a 2008-2009-es tanévben. Szeptember
utolsó napján Pusztaszabolcson a III. korcsoport, vagyis az
1996-1997-ben született tanulók léptek pályára. Már az elsõ ta-
lálkozó legelején eldõlt, hogy ez a korosztály nem lehet majd
versenyben a dobogós helyezésekért. Csere István kapusunk
ugyanis a nyitómérkõzés harmadik percében kulcscsonttörést
szenvedett, így mezõnyjátékosaink felváltva próbálták hatásta-
lanítani az ellenfél lövéseit. Kevés sikerrel, mert gyakorlatilag
amelyik labda eljutott a kapunkig, az gól lett…
Az õszi sorozatot az elsõ helyen záró Ercsi ellen még dicsérete-
sen helytálltak a fiúk, de természetesen potyagóllal kikaptunk.
Az Adony ellen is két elkerülhetõ találattal az ellenfél vezetett,
ennek ellenére döntetlent sikerült elérni, mert a helyzetek sorát
nem tudtuk értékesíteni. Két gólunkat Südi László és Varjas
István szerezte. A Pusztaszabolcs is kihasználta alkalmi kapu-
sunk hibáit, így esélyünk sem volt ellenük. Egyetlen gyõzelmün-
ket a Ráckeresztúr ellen szereztük, ekkor Badi Kristóf (2) és
Józsa Dávid találatai jelentették a három pontot. A Besnyõ el-
len lehetett volna javítani a mérlegen, ám fegyelmezetlen játé-
kunk miatt újabb sima vereség lett a vége. A csapat tavasszal ja-
víthat. Ennél nem lesz nehéz jobb eredményt elérni még úgy
sem, hogy a korosztálynál fiatalabb játékosok is játszottak. Az
együttesben szerepelt még az említetteken kívül: Szabó Milán,
Makai Kevin, Gecseg Marcell, Szûcs Flórián, Szabó Tamás,
Kiss Miklós, Csicsó Alex és Simon Attila.

Eredmények:

III. korcsoport, Pusztaszabolcs: Perkáta–Ercsi 0-1, –Adony 2-2,
–Pusztaszabolcs 0-3, –Ráckeresztúr 3-0, –Besnyõ 0-3.
Az õszi végeredmény: 1. Pusztaszabolcs 13 pont, 2. Ercsi 10, 3.
Adony 8, 4. Besnyõ 4, 5. Perkáta 4 (egyforma pont esetén egy-
más elleni eredmény dönt), 6. Ráckeresztúr 3.
A további fordulókról a következõ számban.

Benke Zoltán testnevelõ

A VIANNI–LIMIT üzletlánc
decemberben is heti akciókkal várja vásárlóit.

Minden felsõruha és fehérnemû
50 %-os kedvezménnyel!

Háztartási papíráruk, kozmetikumok, vegyi áruk,
konyhafelszerelés, ajándéktárgyak, játékok, könyvek,

édességek nagy választéka.

Minden kedves vásárlónak kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

Szabadiné Zsóka
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Év vége a Babaklubban (is)
Újra decembert írunk. Megint elröppent
egy év. És már 2 éves a Babaklub. Bizony,
bizony! Öregszenek ezek a csöppségek is.
Maholnap minden alapító baba nagy
óvodás lesz. De szerencsére születnek
tesók, jönnek új klubtagok, így a bababi-
rodalom nem árvul el.
Az elõzõ évhez hasonlóan 5-én télapót
várunk. A karácsony elõtti héten pedig
óvó kolléganõim jönnek vendégségbe a
klubba, hogy a legkisebbeknek is elõad-
ják a „Télapó kesztyûje” címû bábdara-
bot. Elõre is hálás köszönet érte nektek!
Szintén hagyományt kívánunk teremteni
karácsonyi vásárunkkal, amit a tavalyi-
hoz hasonlóan az önkormányzat támo-
gat. Az alapanyagok nagy részéhez az
anyagi támogatást õk adják. A befolyó
összegbõl a piciknek farsangi, gyereknapi
stb. rendezvényeket kívánunk lebonyolí-
tani. Szõnyegpadlóra gyûjtöttünk erede-
tileg, de hála Horváth Judit, Horváth
Árpi és a FÜPE felajánlásának, ezen vá-
gyunk teljesül. Köszönjük szépen!
Az idei karácsonyi vásárunk Jákliné
Rajcsányi Rozika és Siposné Nagy Krisz-
ta közremûködésével az iskola Luca-napi
vásárán lesz jelen. Asztaldíszek, kará-
csonyfa díszek, ajándék táskácskák, ko-
pogtatók, kínálók, mécsesek, gyertyák, fa
kulcstartók, faliképek, képkeretek és szá-

mos apróság, amik közül kicsik és nagyok
egyaránt találnak szívüknek valót. A vá-
sárra kínált tárgyakat a klubos anyukák,
valamint Tamás Márti szorgos kezei al-
kották. A tiszteletbeli klubtag, aki már
régen nem gyerek, de még nem is anyuka,
idõt, pénzt, fáradságot nem sajnálva al-
kotott nekünk, hogy bevételhez segítse õ
is a babák csapatát. Köszönjük Márti a
jóságodat!

Így az ünnepek közeledtén szeretnék
Pálfalvi Nándor versével búcsúzni, vala-
mint minden kedves olvasónak eredmé-
nyes 2009-es évet kívánni!

„Karácsony ünnepén

az a kívánságom.

Legyen boldog mindenki

ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt

legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik

az emberek szívébe.”

Lászlóné Jóvári Lia

Örömmel értesítem vásárlóimat, hogy
a perkátai Mérleg Gyógyszertárban
bankkártyával is lehet fizetni. Emel-
lett már most használható az egész-
ségpénztárak közül az AXA, a Honvéd
kártyája. Várhatóan a közeljövõben
elfogadhatom az MKB, OTP és Patika
Egészségbiztosítási Pénztár kártyáját
is.

Mindenkinek áldott karácsonyt
és egészséges új évet kívánok:

Tóth Ferenc gyógyszerész

PERKÁTÁN INDULÓ
PÉKSÉG KERES

önállóan dolgozni tudó

PÉK
és agilis

ELADÓNÕ
szakmunkásokat.

Fényképes önéletrajzokat és a
végzettségi igazolások másolatát

a 2431 Perkáta, Pf. 20.
címre kérjük.

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

Szerzõdéseket a hét minden napján köt
(szombaton és vasárnap is). Perkátán a meg-
rendelõ lakásán elõzetes egyeztetés alapján:
06 30 639 2893.

Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõ-
déskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, tér-
képeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon
nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi
szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényü-
ket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be
a fenti telefonszámon. Kérem egyben ügyfele-
imet, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását,
telekalakítást, tulajdonközösség alapítását,
társasház kialakítását, felépült családi lakóhá-
zaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartá-
si térképen való feltüntetését szintén nálam
szíveskedjenek megrendelni, hogy e munkák
elvégzésénél segítséget tudjak nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd –
06 30 639 2893

HIRDETÉSI TARIFÁK:

Egy oldal: 20.000 Ft+áfa

Fél oldal: 10.000 Ft+áfa

Negyed oldal: 5.000 Ft+áfa

Egy hatod oldal: 3.500 Ft+áfa

Egy nyolcad oldal: 2.500 Ft+áfa

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások, köszöntõk: 1.000 Ft+áfa/alkalom.

A társadalmi célú hirdetések negyed oldalig díjmentesek.

Kedvezmények: 2-5 megjelenés: 15 %, 5-9 megjelenés: 25 %, 10 és felette: 40 %

Helyi hirdetõknek állandó 20 % kedvezmény.

Felár: színes hirdetés igénylése esetén 20 %.
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55 éve ballagtunk
2008. november 8-án ritkaságszámba menõ osztálytalálkozóra
került sor a kastélyban.
Az 1953-ban végzett fiú- és lányosztály közös találkozóját szer-
vezték meg. Sokan hiányoztak már a létszámból, nagyon keve-
sen tudtak párosan jönni, de 31-en mégis jelen voltunk és öröm-
teljes beszélgetéseket folytattunk egymással. Elõjöttek a régi
emlékek, a gyerekekrõl, unokákról szóló élményeket mesél-
tünk a terített asztal mellett. Többen betöltötték közülünk a 70.
évüket, volt, aki az 50. házassági évfordulóját is megünnepelte
már. Köszönetet szeretnénk mondani Dózsa Györgynek és
Horváth Gáspárnénak, hogy megszervezték a találkozót, segítõ-

iknek, Elek Ferencnének és Czuppon Lászlónénak a munkáju-
kat, Horváth Gáspárnak pedig a finom meleg ebédet, mellyel
megajándékozott minket.

Az 53-ban végzett öregdiákok

PERKÁTAI HÍREK — Felelõs kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Kiss
Ferencné Telefon: 06 (20) 802 6456. E-mail: perkataihirek@index.hu Az anyagok leadási határideje minden hónap utolsó nap-
ja Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900, e-mail:
bogardesvideke@vnet.hu

Válogatott játékosok a Perkáta SE-bõl
2008. október 27-én került megrende-
zésre a Videoton Utánpótlás Kupa
(VUK). Az elsõ fordulóban a körzeti
válogatottak mérkõztek meg egymás-
sal, a mi körzetünkbõl, ami négy tele-
pülésbõl áll, az U7, U9, U11-es korosz-
tállyal vettünk részt. Ezen korosztály-
okban a körzeti válogatottak 24 fõvel
képviseltették magukat, ebbõl 14 játé-
kos perkátai. Szabó Valentin (U7),
Mohai Dávid (U9), Jákli Zsolt (U9),
Szabó Márk (U9), Szabó Ákos (U9),
Kulcsár Bence (U11), Mészáros Máté
(U11), Simon Attila (U11), Csicsó
Alex (U11), Szabó Milán (U11),
Gecseg Marcell (U11), Németh
György (U11), Szabó Bernadett (U11),
Galkó László (U11).
2008. október 30-án a VUK második for-
dulóján a területi válogatottak vettek
részt. A Perkáta SE-bõl a következõ há-
rom játékost emelték ki a dr. Mezei
György által irányított szakemberek:
Szabó Milánt, Simon Attilát és Mészáros
Mátét. A játékosaink nagyon jól helyt áll-
tak, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy Mészáros Máté meghívót kapott a
megyei válogatottba. A játékosok szemé-
lyes sikeréhez szükség van a szülõk támo-
gatására, a heti négy edzésre és persze a
szorgalmukra, tehetségükre.

Ezúton szeretném megköszönni minden
ifjú labdarúgó-tehetség szüleinek az
együttmûködést, illetve edzõkollégáim-

nak az elvégzett munkát. Gratulálok Per-
káta válogatottjainak, kiemelten Máté-
nak, aki abban a megtiszteltetésben ré-
szesült, hogy a Sóstói Stadionban a Fe-
hérvár FC–Újpesti TE NB I-es találkozó
elõmérkõzésén játszhatott a megyei válo-
gatott színeiben. Mátéra még nagyon sok
munka vár, hogy beváltsa a tehetsége
alapján hozzáfûzött reményeket.

Klein Attila

Balról jobbra a gyerekek: Szabó Milán,
Mészáros Máté, Simon Attila

Mészáros Máté és Takács Szabolcs


