
XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 6. SZÁM  — JÚNIUS

EljöEljött a mi napunk…tt a mi napunk…
Az eljött a mi napunk részlet arra utal, hogy
olyan elõrelépés történhet meg Perkátán,
amelynek eddig az esélye sem volt meg,
mindig csak halkan beszéltünk róla. Az el-
jött a mi napunk azt jelenti, hogy esélyt ka-
punk, esély kaptunk arra, hogy közösen
gondolkodva, félretéve az ellenérzéseket,
a közös ügyért tudjunk tenni. Az eljött a mi
napunk azt is jelenti, hogy élnünk kell a le-
hetõséggel, mert a széthúzás az esélyein-
ket is elveheti. Az eljött a mi napunk, egy-
szerre több terület elõrelépését is jelent-
heti, amelyben már a döntés elõkészítése
is, eddig el nem érhetõ közelségbe hoz
nagy lehetõségeket Perkáta számára. De
az eljött a mi napunk feltétele a közös gon-
dolkodás, amelynek hiánya az esélyek el-
vesztését jelenti, az elõrelépés lehetõsé-
gét veszélyezteti.

Három olyan fontos területet emelnék ki,
amely a címben rejlõ lehetõség elérését je-
lenti, és amelyek már más települések ál-
tal kipróbált és bevált módszerek perkátai
megvalósítása az elõrelépésre. Iskolai tár-
sulás, forrásbevonás kötvénnyel, Leader
fõ projekt. A háromban közös pont, hogy
lehetõséget ad a közös munkára, amely
közelebb hozhatja azokat, akik eddig
szemben álltak, ráadásul úgy, hogy a kö-
zösséget tudjuk ezzel építeni. Ezért kérek
mindenkit, akinek ezekben szerepe van,
hogy gondolkodjunk közösen, ezért nyúj-
tom mindenki felé a jobbomat, aki ebben
segíteni tud, mert ezzel tudunk tenni a kö-
zért. Nem a három kérdés szakmaiságát
szeretném most elemezni, mert ezekrõl
már esett is szó, és késõbb is lesz szó róla.
Hanem azt szeretném hangsúlyozni, hogy
nagy lehetõségek kapujában állunk, mely-
hez az eljutás is nagy fegyvertény volt, so-
kan dolgoztak érte és most már nem mind-
egy, hogy belépünk a kapun, és hogy lé-
pünk be. A nagy lehetõséggel élnünk kell,
mert nem lehet egyik sem, egy vagy több
ember vagy csoport érdeke, hanem mind-
annyiunk közös érdeke. Ha közösen gon-
dolkodunk, ha félretesszük ellenérzésein-

ket legalább a fontos ügyekre, akkor nagy
dolgokat tudunk tenni. Sõt hiszem, hogy a
közös munkával a mi kis kettészakított
Perkátánk oldalai is közelebb kerülhetnek
egymáshoz. Ha viszont nem fogunk össze,
akkor eljátsszuk az esélyeinket és még ne-
hezebb helyzetbe kerülhetünk. A fontos
ügyekben az önös érdek szerint való dön-
tés, az a közösség ellen, Perkáta ellen való
döntés. Minden perkátait kérek, hogy fog-
junk össze legalább a közös ügyekben, a
nagy lehetõségekben.

Iskolai társulásról is már sokat olvashat-
tak Önök, kényszerû lépés, amellyel a tele-
püléseket társulásra kényszerítik, hogy
többletforráshoz jussanak. De ebbõl is po-
zitívan lehet kijutni, ha olyan partnerekkel
dolgozunk, akik szintén az elõnyöket akar-
ják kihasználni, és a saját gyermekeik esé-
lyét akarják javítani a társulás által. A feb-
ruári igazgatóváltás is az a lépés volt,
amellyel az esélyét kellett megteremteni a
társulásnak, mert addig esély sem volt rá.
Az elmúlt 3 hónap munkája során az elõké-
szítés alatt pedig szerencsére találkoz-
tunk olyan példával más településeken,
ahol elõnyt tudtak kovácsolni, mert össze-
fogtak. Lehet, hogy az újság kiosztásakor
már túl is leszünk a döntésen, de volt part-
nertelepülés aki kimondta, hogy csak egy-
séges perkátai döntést hajlandó elfogadni,
mert nem kell az ellenkezést a fontos kér-
désekben az egyéni érdekeknek aláren-
delni. Ezért fontos, hogy Perkátán is meg-
állapodjunk a fontos kérdésekben, és
összhangban tudjunk dönteni.

Kötvénykibocsátásról azért kell beszél-
nünk, mert ez egy lehetõség a fejlesztések
bevonására. Szinte minden önkormányza-
tot érint hazánkban, hogy elfogytak a pénz-
ügyi tartalékaik és csak a vegetálásra van-
nak kényszerítve. Mindenki keresi az
esélyt, hogy miként tudna mégis elõrelép-
ni. Ezért volt fontos, hogy az esély megadá-
sával foglalkozzunk a kötvény általi forrás-
bevonással, mert látjuk, hogy közel 250
magyar önkormányzat ezt az utat már

meglépte. Perkátai faluvezetések több éve
keresik a lehetõséget a fejlesztési forrá-
sokra (hitel, vagyoneladás stb.), melyek
közül a kötvény adja a legkevesebb kötele-
zettséget, és így a legtöbb esélyt Perká-
tának. Az ezzel kapott esélyt, pedig jól kell
forgatni, hogy Perkátán megmozdulhas-
sunk, hogy a következõ generációknak is
esélyt adjunk.
Leader is a nagy lehetõségek között van,
hiszen uniós vidékfejlesztési források ér-
kezhetnek Perkátára, amelynek A FALU ja-
vára történõ kihasználása minden perkátai
szolgálhat. Ebben is közösen kell dolgoz-
nunk, és a közérdeket kell képviselnünk.
Mindenki számára látott tény a kastély és
kastélypark állapota, mindannyian tudjuk,
hogy az egész település sorsát befolyásol-
ja a kastély sorsa, ha fejlõdik, szépül mind-
annyiunk életét segíti, ha hagyjuk tovább
pusztulni, akkor mi sem fogunk fejlõdni. Ki
kell mondanunk, hogy Perkáta életében az
elsõ számú fejlesztési pont, a kastély.
Ezért megismétlem a javaslatomat, hogy a
Leaderben is fogjunk össze, vannak a
Leader-döntéshozók között Perkátáról in-
nen is, onnan is, tehát tudjuk a saját sor-
sunkat alakítani ebben a kérdésben is.
Fogjunk össze a kastély érdekében a
Leaderben is, koncentráljuk az erõinket, a
forrásainkat, a tudásunkat és közös
perkátai projektként pályázzunk a kastély
és parkja minél nagyobb arányú megújítá-
sára a Leaderben is. Ha ezt megtesszük,
akkor a kastélyon keresztül minden
perkátai érdekét szolgáljuk. A kastélyért,
Perkátáért dolgozzunk, ne Perkáta ellen.
Ha ne fogunk össze, szétaprózzuk magun-
kat, akkor a közös esélyt elveszítjük és azt
érjük el, hogy csak néhányan járnak jól.
Mindhárom téma ugyanarról szól. Arról,
hogy csak akkor tudunk élni az esélyeink-
kel, ha legalább a nagy kérdésekben, té-
mákban összefogunk és ezáltal minden
perkátai számára dolgozunk. Fontos üze-
net, hogy már magáért az esélyért is sokat
kellett tennünk, de a megvalósítás minden
szereplõ kezében van. Ezért pedig minden-
kit kérek, illetve mindenkinek felajánlom
az összefogást, hogy tényleg eljöjjön a mi
napunk.

Somogyi Balázs
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Faluüzemeltetés
Májusban folytatódott a közterek, parkok,

közterületek rendbetétele:

– a géptelep melletti bozótos,
– a Baross utcai lakatlan ingatlanok elõtti területek,
– a fogorvosi rendelõ udvara és kertje,
– a piactér kitakarítása,
– és a piactéri butiksor épületeire veszélyes öreg fák kivágásá-
val.
Elkészült a járda átrakása a laposon keresztül a patak hídjáig.
A temetõ középsõ harmadában 10 db szeméttároló kosár került
kihelyezésre. Az ürítésük folyamatos lesz, de arra kérjük a la-
kosságot, hogy a tárolókba csak temetõi hulladékot rakjanak.
Folyamatosan takarítjuk a temetõt, a kastélyparkot, a játszóte-
ret és a sportház környékét.
Ebben nagy segítséget jelentenek az eddig üzembe állított
gépeink.

Rendbe tettük a József A. utcai buszforduló
környezetét.
Az új buszvárót Ujfalusi Pál képviselõ ajándé-
kozta a falunak, a környéken lakó perkátai
polgárok kulturált utazásának elõsegítésére.
Köszönet érte. Kérjük, vigyázzanak rá!

A Faluüzemeltetési Központ
telefonszáma: 25 507 512

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

Rajcsányi László
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A szociális és egészségügyi bizottság munkájáról
Perkáta község önkormányzatának kép-
viselõ-testülete 2007 októberében meg-
választotta szociális és egészségügyi bi-
zottságát, tagjai Bogóné Plasek Krisztina
védõnõ, dr. Kormos Zoltán orvos, Mazán
Eszter, a Nappali Szociális Központ veze-
tõje, Toldi Hajnal, a helyi karitász vezetõ-
je. Jómagam, Bogó Ferenc kaptam a bi-
zottság elnöki tisztségét. Azért vállaltam
e poszt betöltését, mert két egészségügyi
szakember, valamint szintén nagy gya-
korlattal rendelkezõ, szociális területen
dolgozó munkatárs lett a bizottság tagja,
akik ismerik településünk szociális és
egészségügyi helyzetét. Ezek alapján biz-
tos lehettem benne, hogy segítenek a
munkámban, ami be is igazolódott az el-
múlt félévben. Bizottságunk az elmúlt
idõszakban 10 ülést tartott, ebbõl 3 rend-
kívülit. Valamennyi ülésünk
határozatképes volt. A bizottságunk
munkájának nagy részét a szociális
támogatásokra benyújtott kérelmek
elbírálása teszi ki.

– Átmeneti és krízis segélykérelmek kö-
zül 503 nyert támogatást, amely összesen
1.989.082 Ft-ot jelent.

– Temetési segély 10 kérelemre 100.000
Ft-ot szavazott meg bizottságunk.

– Rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tást 171 kérelemre 1.146.200 Ft-ról dön-
töttünk, ezáltal 426 gyereknek tudtunk
segíteni.

– 18 év felettiek ápolási támogatást 2 fõ
kapott 45.600 Ft értékben.

Ezek azok a szociális támogatások, ame-
lyekrõl bizottságunk döntött. Sok bírálat-
ról hallok, ami a támogatások mértékét
illetik. Van olyan vélemény, hogy eloszto-
gatjuk a falu pénzét. Erre az a válaszom,
hogy törvényi kötelességünknek teszünk
eleget. A támogatások nem a lakosok ál-
tal finanszírozott, hanem állami támoga-

tásként Perkátára érkezõ, szociális
feladatok ellátására fordítható összeg.
A támogatásokban részesültektõl is ka-
punk többször negatív kritikát. Sérelme-
zik, hogy nagyon alacsony a támogatás
összege. Valóban igazuk van, bizottsá-
gunk többségében az adható összeg mini-
mumát adja. Magasabb összeget csak
nagyon indokolt esetben adunk.
Sajnos ez azért van, mert növekszik az
igénylõk száma. Látnunk kell, hogy a la-
kosság szociálisan egyre rosszabb hely-
zetbe kerül és valószínûleg ez az elkövet-
kezõ idõszakban még nem tud jelentõsen
javulni, teendõnk ezen a területen
továbbra is lesz bõven.
A támogatások elbírálásán kívül sok
munkánk volt még felsorolnám a fonto-
sabb döntéseinket. Bizottságunk javasol-
ta 20 fõ fõiskolára járó diák Bursa
Hungarica ösztöndíjban részesítését,
aminek éves összege összesen 500.000 Ft.
Ezt a javaslatot a testület kisebb
módosításokkal késõbb el is fogadta.
Elõkészítettük az elsõ lakáshoz jutók tá-
mogatásának javaslatát, amelyben 8 fõ
elsõ lakáshoz jutó fiatalt támogatott a
testület 62.500 Ft-tal, hat kérelmet el kel-
lett utasítanunk, mert nem felelt meg a
helyi rendeletnek.
Támogattuk az egyház kérelmét karácso-
nyi jótékonysági csomagok összeállításá-
hoz, valamint az NSZK karácsonyi
rendezvényét.
Bizottságunk 613 fõ 65 év feletti idõs em-
bernek készíttetett és juttatott el kará-
csonyi csomago813000ft értékben, ezzel
a gesztussal próbáltunk egy kis örömet
szerezni nyugdíjasainknak.
Tárgyaltunk szenvedélybetegek nappali
ellátásának lehetõségérõl és próbáltuk
beilleszteni a NSZK munkájába. Döntés
még nem született, mert még nem vilá-
gos, hogy milyen módon tudjuk lehívni az

állami támogatást, és milyen szakembe-
rekre lenne szükség. Véleményünk sze-
rint ez a program nagyon jól illeszkedne a
Perkáta Nagyközség Szociális és Egész-
ségügyi Koncepciójához, és sokat segít-
hetne a szenvedélybetegek társadalomba
való jobb beilleszkedésében.

A testülettõl kapott feladatként kidol-
goztunk a 18 év felettiek ápolási díjának
rendelettervezetét, amit a testület janu-
árban el is fogadott.

A bizottság elkészítette a 2008-as várható
költségvetés tervezetét, amit a pénzügy
bizottság támogatott és a testület is
jóváhagyta.

Áttekintettük a helyi szociális rendelete-
ket és módosítási javaslatokat készítet-
tünk. Javasoltuk a házi segítségnyújtás té-
rítési díjának ingyenessé tételét.

Valamint szabályoztuk a krízis segély
igénybevételének lehetõségét, támogat-
tuk az NSZK étkezési térítési díjakra tett
javaslatát. Javaslatainkat a testület
áprilisi ülésén el is fogadta.

Szociális és egészségügyi szolgáltatással
kapcsolatos több pályázat is beadás illet-
ve elõkészítés alatt áll a projekt iroda és a
területfejlesztési albizottság munkatársai
gondozásában, bízunk abban, hogy minél
több pályázatot nyerünk el és így javulna
a helyi szociális- és egészségügyi ellátás
színvonala.

Bizottságunk tagjai fogadóórát nem tar-
tanak, de mindenki szívesen áll rendelke-
zésére a községünk lakosainak.

Elérhetõ vagyok: munkahelyemen:
Ez-Az Mini ABC Perkáta, Rózsa Ferenc
utca 99/A vagy telefonon: 06 (30) 969
9776.

Bogó Ferenc

Harangtorony-szentelés július 20-án
Végsõ fázisához érkezett a József A. utcában levõ Gyõry Teré-
zia grófnõ által építtetett harangtorony felújítása.
Márciusban közzétett kezdeményezésemhez nagyon sokan
csatlakoztak a faluból és a falun kívülrõl, magánszemélyek, civil
szervezetek és vállalkozások, akik fontosnak érezték a falu sor-
sában meghatározó szerepet vállaló Gyõry Terézia grófnõ
emlékének megõrzését, az emlékhely megújulását.
A kerítés elkészült, jelenleg a kõmûvesmunkák utolsó fázisánál
tart a felújítás. A díszítõelemek fölhelyezése folyik, majd a szí-
nezés következik. A festmények készítése folyamatban van, a
harang a jövõ hónapban érkezik, és végül a környezet
kialakítása lesz az utolsó munkafázis.
Biztos vagyok benne, hogy az átadási ünnepségig, amelyrõl bõ-
vebben a következõ Perkátai Hírekben számolok be, minden a
helyén lesz, és méltón emlékezhetünk falunk jótevõjére.

Ujfalusi Pál önkormányzati képviselõ
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Tisztelt lakosság!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy megalapítjuk a Vörös-
kereszt Perkátai Szervezetét. Azon személyek, aki szeretné-
nek csatlakozni, tagbélyeget vásárolhatnak Bogóné Plasek
Krisztinánál, a Védõnõi Szolgálatban, vagy Mazán Eszter-
nél, a Nappali Szociális Központban.

Bõvebb felvilágosítás a 25/450-609-es telefonszámon kérhe-
tõ.

Mazán Eszter

Nagy Imre, 1958. június 16.
Idestova ötven éve történt, hogy Nagy Imrét perbe fogták, ha-
lálra ítélték és kivégezték. Erre emlékezve kívánok néhány gon-
dolatot megosztani Önökkel, a miniszterelnökrõl, „pártellen-
zékirõl”. Nagy Imre neve a köztudatba úgy épült be, mint az
1956-os forradalom miniszterelnöke, aki október 23-án este ki-
állt a húszezres tömeg elé, és beszédét az „elvtársak” megszólí-
tással kezdte, mire a tömeg kifütyülte…
Ahhoz, hogy egy tisztább Nagy Imre kép álljon elõttünk, meg
kell nézni a negyvenes évek pártpolitikáját, az 56-os forradal-
mat és az ezt követõ megtorlást.
A második világháború utáni állapotok normalizálása, illetve a
fegyverszünet aláírására, megalakult az Ideiglenes Nemzeti
Kormány 1944 decemberében. A következõ év tavaszára a pár-
tok az ország egész területén kialakították szervezeteiket. Nagy
Imre ekkor a Magyar Kommunista Párt egyik vezetõje volt,
Moszkvából hazatért emigránsként, Rákosi Mátyással, Gerõ-
vel, Révaival és Vas Zoltánnal. Jelentõsebb párt volt még a Szo-
ciáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a MADISZ és a
Független Kisgazdapárt, Tildy Zoltán vezetésével, aki kommu-
nista kapcsolatokkal is rendelkezett.
Az országos választásokra 1945. november 4-én került sor, a
szavazatok 57 %-át a Független Kisgazdapárt szerezte meg,
míg a szocdemek és a kommunisták csak 17-17 százalékot tud-
tak elérni. Egyes történészek azt állítják, hogy a kisgazdák „túl-
nyerték” magukat, vagyis a magyar nemzet nem akarta sem a
szocdemeket, sem a kommunistákat. Ezt a választási eredmé-
nyek igazolják, azonban sok kommunista került a kormányba,
hiszen a SZEB felügyelete ezt követelte meg. A belügyminisz-
ter 1946 márciusáig a mérsékeltnek számító Nagy Imre lett.
1946. március 5-én megalakult a Baloldali Blokk, egy tömeg-
gyûlést szerveztek, ahol a „Ki a nép ellenségeivel a koalícióból”
jelszóval elkezdték a Független Kisgazdapárt „leszalámizását”.

Ezt követõen már a kékcédulás
választások, az ellenfél likvidálá-
sa a politikai életbõl egyre kevés-
bé okozott gondot a kommunis-
táknak, a Rákosi rendszer évei
következtek 1953-ig. 1953 júniu-
sában Moszkvába kellett utaznia
Rákosinak, Gerõnek és Nagy Im-
rének, ahol a gazdaság átalakítá-
sáról tárgyaltak, valamint Nagy
Imre megkapta a miniszterelnöki
posztot. 1955-ig állt a kormány élén, ezen a rövid idõ alatt szá-
mos átalakítást hajtott végre a gazdaság-, társadalom- és kultu-
rális politika terén. Míg a reformtábor Nagy Imre félreállítása
után, annak ellenére is szélesedett és erõsödött, egységesült és
tisztult programja, addig Rákosiék képtelenek voltak kezelni az
egyre terebélyesedõ válságot, felemás intézkedéseikkel csak
gyengítették a hatalmat. Nagy Imre félreállításával, leváltásával
nem sikerült visszahozni a párton belüli egységet.
Az 56-os forradalomban a nemzet Nagy Imrét követelte vissza
miniszterelnöknek. Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy
Nagy Imre nem írta alá a szovjet beavatkozásra vonatkozó ké-
rést, így azt a szovjet nagykövet Hegedüs Andrással íratta alá.
Október 30-án Nagy Imre bejelentette az egypártrendszer meg-
szûnését, majd november 2-án bejelentette, hogy Magyaror-
szág kilép a Varsói Szövetségbõl.
1956. november 4-én a szolnoki rádióban Kádár bejelentette, a
kormány célja: „A testvérharc megszüntetése, a rend és a belsõ
béke helyreállítása.” Ezt követõen megérkeztek a szovjet csa-
patok és a szabadságharcot rövid idõ alatt leverték.
A megtorlás második, 1957 tavaszától 1959 végéig tartó szaka-
szában a párt már kijelölte azokat a csoportokat és meghatároz-
ta azokat a tevékenységi formákat, amelyeket a legsúlyosabban
kívánt büntetni. Le akart számolni azokkal, akik a legelszántab-
ban fordultak szembe a rendszerrel, a fegyveres harcok résztve-
võivel, akik részt vettek a népítéletekben. Nagy Imre perére
1958 júniusában került sor. A vád: „a népi demokratikus állam-
rend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése,
vezetése, illetve az abban való tevékeny részvétel” volt. Ennek
alapján a Legfelsõbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Fe-
renc elnökletével halálra ítélte Nagy Imrét, Maléter Pált és
Gimes Miklóst. 1958. június 16-án hajnalban hajtották végre a
halálos ítéleteket.
Adjon nekik az Isten örök nyugodalmat!

Bogó Anikó

Tisztelt perkátai lakosok!
A szociális törvény változásával a helyi rendeletünk is válto-
zott a szociális étkeztetésre, illetve a házi segítségnyújtásra
vonatkozóan.
A szociális étkeztetésnél a jövedelmet nem vizsgálhatjuk.
Azon személyek részesülhetnek szociális étkeztetésben,
akik:
– 60. életévüket betöltötték,
– rendszeres szociális segélyben részesülnek,
– fogyatékkal élõ,
– rokkantsági nyugellátásban részesül,
– pszichiátriai betegségébõl kifolyólag csökkent munkaké-
pességû,
– akinek a családja a Sztv. 119/C § szerinti jövedelemmel
nem rendelkezik.
A szociális étkeztetés iránti kérelmet a Nappali Szociális
Központ intézményvezetõjéhez kell benyújtani. Valamint
szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a házi segítségnyújtás
ingyenesen vehetõ igénybe, melyet szintén az intézményve-
zetõnél lehet kérelmezni.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ személyesen, vagy a
25/450-609-es telefonszámon.

Mazán Eszter intézményvezetõ

EMLÉKEINK
Bogó Anikó és Somogyi Balázs állandó rovata
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Egyház—hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Május 4-én az édesanyákat és a nagyma-
mákat köszöntötték hittanos tanulóink.
Május 11-én Domonics Mária, Galkó
László, Héber Fanni, Jákli Roland, Ko-
vács Barbara, Kovács Kitti, Polányi Jó-
zsef, Szûcs Martin és Tillinger Patrik já-
rulhatott elõször szentáldozáshoz ünnepi
szentmise keretében.
Május 12-én Balinkán egyházmegyei na-
pon vettünk részt külön buszos utazással,
melyért az önkormányzatnak tartozunk
köszönettel.
Május 24-én Ráckevén megyei hittanver-
senyen szerepelt a Pavlicsek Patrik, Perl
László, Tarczal Julianna összetételû csa-
patunk a 7-8.osztályosok korcsoportjá-
ban.
Az Eucharisztia titkát – Krisztus testével
és vérével a kenyér és a bor színe alatt je-
len van közöttünk – megjelenítõ ünnep
idejére idén is virágba öltözött a termé-
szet. Május 25-én a szentmise után
Perkátán is körmenettel köszöntöttük az
Úr napját. A szabadtéri oltároknál ilyen-
kor felolvassák a megfelelõ evangéliumi
részleteket, majd a pap áldást oszt. Ilyen-
kor mindenkiért imádkozunk, akiket a
négy égtáj felé osztott áldás elér. E nap
délutánján jótékonysági koncert volt
templomunkban a helyi FÜPE szervezé-
sében. A program teljes nettó összegét
templomunk javára ajánlották fel, amit
köszönettel fogadtunk.
Június 1-jén ministránsokat avattunk, és
kihirdetésre kerültek az egész éves mi-
nistráns-verseny eredményei az alábbi
gyõztesekkel:

1. Tarczal Julianna, 2. Pavlicsek Dániel
Zsolt 3. Pavlicsek Patrik, 4. Vadász Már-
ton.
E nap délutánján tartottuk hittanosaink
számára a gyermeknapot.
Június 15-én tanévvégi hálaadó szentmi-
sével (Te Deum) adunk hálát a Minden-
hatónak a sikeresen befejezõdött oktatá-
si idõszakért.
Ez évi jutalmazott hittanosaink:
1. osztályosok: Kiszl Abigél, Kovács Zsu-
zsanna, Szabó Vanda.
2. osztályosok: Gabella Nikolett, Gyõrik
Adél, Jankovics Nikolett, Jankovics Dó-
ra, Németh Dávid.
3. osztályosok: Domonics Mária, Héber
Fanni, Jákli Roland, Szûcs Martin,
Tillinger Patrik.
4. osztályosok: Horváth Erzsébet Dzsen-
na, Perl Tamás, Szûcs Flórián, Németh
János.
5. osztályosok: Jankovics Alexandra,
Jankovics Judit, Kiss Angelika, Kiss Ad-
rienn, Kovács Barbara, Piros Dóra.
6. osztály: Moldicz Kitti, 7. osztály: Mol-
dicz Viktória, 8. osztály: Perl László, Va-
dász Márton.

BÉRMÁLÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

Reményeink és terveink szerint 2009
õszén, azaz bõ 1 év múlva látogat Per-
kátára püspök atyánk, hogy ünnepi szent-
misén megbérmálja felkészült jelöltjein-
ket.

Ezért hirdetjük meg az érdeklõdõk szá-
mára a közvetlen bérmálási felkészülést,
melynek idõtartama legalább egy év.

A keresztény nagykorúság szentségéhez
járulás ALAPFELTÉTELEI:

1. A bérmálás idõpontjában legalább 8.
osztályos (azaz jelenleg fejezte be leg-
alább a hatodik osztályt) vagy a bérmálás
napjáig betölti a 14. életévét. Természe-
tesen várjuk a középiskolai vagy felsõfo-
kú tanulmányaikat folytató fiatalokat is,
sõt, felnõtt életkorban is lehet csatlakoz-
ni a felkészüléshez!

2. Rendszeresen jár a vasárnapi szentmi-
sékre!

3. Rendszeresen részt vesz a 2008 szep-
temberében induló felkészítõ hitoktatás-
ban.

Felhívjuk a tisztelt szülõk és érintettek fi-
gyelmét, hogy aki a fenti feltételeknek
nem tesz eleget, az önmagát zárja ki a
bérmálkozás lehetõségébõl. Nem áll mó-
dunkban a Jóistent és magunkat becsap-
va, a szentség vételéhez bárkit is méltat-
lanul engedni.

Jelentkezés: 2008. augusztus 31-ig a plé-
bános atyánál és Pavlicsek Zsolt felkészí-
tõ hitoktatónál.

Felhívás a házasság
szentségének méltó

megünneplésére
A nyár végén egyházközségünk megren-
dezi a Jubiláns Házaspárok Ünnepét,
melyre várjuk azok jelentkezését, akik
bármely kerek vagy nem kerek házassági
évfordulójukat szeretnék a templomban
is megünnepelni!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Sok kicsi sokra megy…. Sok kicsi sokra
megy… Sok kicsi sokra megy…

Az 1-2 forintos
gyûjtõ akció eredménye

az óvodában és az
iskolában együttesen:

60.560.-Ft
A teljes összegen labdákat,

játékokat vásároltunk a
gyerekeknek.

Mindenkinek köszönjük az
adományt!

Perkátáért Közalapítvány
kuratóriuma

Sok kicsi sokra megy… Sok kicsi sokra
megy… Sok kicsi sokra megy…

KÖSZÖNET
A VÉRADÓKNAK

A Magyar Vöröskereszt szervezésében
évente kétszer történik véradás Perká-
tán.
Idén az elsõ alkalom május 15-én volt,
ahol 65 fõ jelentkezett véradásra az or-
vosi rendelõben. A vizsgálatok után 59
fõ adhatott vért.
Külön kérése is volt ezúttal a véradóállomásnak: bizonyos csoportú vérbõl hiány
van, ezért néhány véradót telefonon, személyesen kerestünk meg a véradás napján,
miután õk már regisztrálva voltak. Kivétel nélkül megjelentek és segítettek.
Minden alkalommal köszönthetünk új véradókat is, külön örülünk a fiataloknak,
akik a nagykorúságukat ezzel a szép gesztussal kezdik.
Az önkéntes véradók nem várnak köszönetet, tudják, hogy miért jönnek azonnal,
ha értesítést kapnak. Ennek ellenére mi – a segítõk – szeretnénk tudatni velük,
hogy hálásak vagyunk nekik azok nevében, akik nem tudják, kinek köszönhetik a
visszakapott egészségüket, vagy akár az életüket.

Az Egészségház dolgozói
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A helyi egyház társadalmi szerepérõl
A keresztény tanítás mindenkinek szóló,
minden embert megszólító egyetemes
üzenet.
Az egyén szabad akaratával dönt ennek
elfogadásáról, követésérõl vagy elutasítá-
sáról.
Aki azt harsogja, hogy az egyház marad-
jon a templom falai között, és ne foglal-
jon állást a társadalom ügyeiben, az való-
jában azt mondja, hogy minden vallásos
embernek be kellene fognia a száját, an-
nak ellenére, hogy az egyház is emberek-
bõl álló közösség, akiknek éppúgy joguk
van embertársaikhoz szólni, mint bárki
másnak.
Egyházunk vezetõinek és tagjainak kétezer
éves küldetése és kötelessége a krisztusi ér-
tékek hirdetése az egész társadalom számá-
ra!
A katolikus egyház hierarchikus felépíté-
sû, felelõs vezetõi által irányított közös-
ség, mely isteni alapítása és történelmi
szerepe által mindenkor a KÖZÉPPONT-
BAN áll és mûködik.
Ezért logikátlan azt követelni, hogy „az
egyház tartson egyenlõ távolságot” az
összes politikai párttal és szereplõvel
szemben. Eszerint az egyháznak folya-
matosan azt kellene lesnie, hogy mikor
melyik politikai erõ éppen mit talál ki, ép-
pen ki-kinek az ellenfele, és aszerint kel-
lene „jobbra-balra lépkednie”, hogy min-
dig egyenlõ távolságra helyezkedjen el az
egymásnak feszülõ formációktól.
Ehhez képest a valóság az, hogy egyhá-
zunk kikristályosodott értékrendjével

sziklaszilárdan áll KÖZÉPEN az embe-
rek szolgálatára, és valójában a különféle
ideológiák és szervezeteik helyezkednek el
közelebb vagy távolabb az egyházhoz saját
döntésük által. Az egyház nem mozog te-
hát szélsebesen a társadalmi változások-
ban, hanem a politikai és civil erõk mo-
zognak – kerülnek közelebb vagy távo-
labb az egyházhoz önmaguk és tagjaik te-
vékenységei által.
Anyaszentegyházunk nyitott minden
jóakaratú ember számára,aki a krisztusi
útra szeretne lépni, és azon akar járni.
Nem válogat, hanem befogad és meg-
bocsát, mindenkinek megadja a „pálfor-
dulás esélyét”, az újrakezdés lehetõségét.
Nem mond ítéletet, mert ez a minket pon-
tosan ismerõ Mindenható feladata, aki
ismeri összes gyarlóságunkat.
Természetesen egyházunk nagy érték-
ként kezeli a hûséget és az önzetlen szol-
gálatokat, mert ezek érdemszerzõk a Jó-
isten elõtt. Aki így viszonyul egyházához,
az leginkább saját magának tesz jót: lelke
nemesedik és fényesedik Isten színe
elõtt. Ugyanis nekünk embereknek van
szükségünk a jótettekre, hiszen ezáltal
válhatunk jobb emberré. Aki pedig jobb
ember lesz, az jobban szereti Istent és
hatékonyabban segíti embertársainak
közösségét is.
Nyilvánvaló, hogy aki bántja az egyházat,
azzal nehezebb együttmûködni. Viszo-
nyulásunk hozzájuk: a „bocsásd meg ne-
kik Atyám, mert nem tudják mit csele-
kednek...” krisztusi példája, elfogadjuk

az õszinte békejobbot, ha tetteiket a bûn-
bánat és javulni akarás jellemzi. Ám aki
sokszor kiált farkast, az elõbb-utóbb el-
játssza a Jóisten bizalmát…

A perkátai Rk. Egyházközség felelõs ve-
zetõiként az alábbi elveket követjük:

– Õszintén értékeljük és köszönjük az ál-
landó és alkalmi önzetlen segítségeket!

– Önmérsékletre és bölcsebb viselkedés-
re intjük az egyház szervezetét vagy veze-
tõit támadókat!

– Minél gyakrabban várunk mindenkit
az Isten házába és hívõ közösségünkbe!

– Nem kívánunk részt venni a kicsinyes és
lelkeket romboló emberi csatákban, hi-
szen „az égiekre irányuljon figyelmetek,
ne a földiekre”! Határozottan állást fog-
lalunk a széthúzást és ellenségeskedést
szító megnyilvánulások ellen. Minden
érintettet felelõs, komoly magatartás
megvalósítására buzdítunk, hiszen a le-
hetõségeket, a hatalmat, a vagyont bár-
mikor elveheti tõlünk Az, Akitõl mindent
kaptunk és kapunk.

– Cselekedjünk hát mindig úgy, hogy he-
lyi közösségünk javát szolgáljuk és földi
életünk számadásakor ne kelljen szé-
gyenkeznünk vétkeink miatt, hanem alá-
zatos örömmel mondhassuk Istenünk-
nek, hogy minden tõlünk telhetõt meg-
tettünk az Örök Jó érdekében.

Pámer Ottó plébános és
Pavlicsek Zsolt világi elnök

Meghívó

2008. július 5-én (szombaton), 14 órától
az elsõ szõlõhegyi volt csõszkunyhó helyén

A SZÕLÕHEGYI FAKERESZT ÉS HARANGLÁB ÚJRASZENTELÉSÉRE

mindenkit szeretettel meghívnak a szõlõhegyi gazdák.

Szervezõk

Kajakozás és kenuzás kipróbálása Adonyban

Az Adonyi Kistérség összes falujának ingyenes kaja-
kozás és kenuzás kipróbálását hirdeti meg az Adonyi
Evezõs és Vízisport Egyesület. A kipróbálásokra
minden héten szombaton 14 órától van lehetõség az
adonyi rév területén a kompnál. Az evezések esõ és
nagy szél esetén elmaradnak.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.

Info: www.aeve.uw.hu; 06 (20) 424 5600

Kína Klub

Május végén elkezdõdött a rendszeres kí-
nai nyelvtanfolyam és kultúraismeret
Perkátán. A bekapcsolódni szándékozók
tájékoztatására hirdetjük, hogy foglalko-
zásainkat a nyáron is megtartjuk, de a so-
ron következõ alkalmat mindig a jelenlé-
võkkel egyeztetve közösen tûzzük ki. Az
érdeklõdõk a Faluüzemeltetési Irodában
és Pavlicsek Zsolttól tudhatják meg a
legközelebbi idõpontot.
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Van elég pénze nyugodt jövõjéhez?
Ha válasza az, hogy nincs, de „majd csak
lesz valahogy” , akkor Ön ne olvasson to-
vább, akárcsak az, aki úgy gondolja, hogy
van bõven pénze a következõ évtizedek-
re.

Ha Ön azonban bérbõl, fizetésbõl, vállal-
kozásból él, de nincsen vagyona (sõt eset-
leg hitele, hitelei vannak), akkor érdemes
pár percet szánnia az alábbi sorok megis-
merésére. Ugyancsak figyelmébe ajánl-
juk, akinek van megtakarítása, de úgy
érzi, hogy pénze nagyobb hasznot is ter-
melhetne.

Mi vár ránk?
Életünk minden szakaszában szüksé-
günk van (lenne) pénzre. Elõször az ott-
honteremtésre (ház, lakás), autóra majd
a gyermekek vállalásához gyûjtünk (ké-
rünk hitelt), majd akár több évtizedig is
fizetjük kölcsöneinket a bankoknak. Az-
tán gyermekeink cseperedésével költsé-
geink is nõnek (iskoláztatás, tandíjak), no
meg aztán szeretnénk minél többet adni
nekik az életben való sikeres elindulás-
hoz. Közben szeretnénk már egy kicsit mi
magunk is élvezni a mindennapos nagy
hajtás eredményét (utazás, nyaralás, fel-
újítások), ám vagy lemondunk ezekrõl,
vagy újból hitelekre kényszerülünk. Az-
tán elérkezik a nyugdíjas kor (egyre ké-
sõbb fog jönni), amikor hirtelen lecsök-
ken eddigi jövedelmünk, pedig most is
legalább annyi pénzre volna szükségünk,
mint aktív korunkban, hiszen megszok-
tunk egy életszínvonalat, ráadásul gyer-
mekeinket, unokáinkat is szívesen segíte-
nénk. De mibõl? Jelenlegi nyugdíjasaink
többsége 70 ezer Ft vagy alatti összeget
kap havonta, ami igen csekély. A jövõ
azonban még riasztóbb!

Az eu-s gazdasági kiegyenlítõ szabályzás
miatt hatalmas életszínvonal esés várha-
tó hazánkban ez euro-övezethez kapcso-
lódáskor és annak elõkészületekor. A
most még keresõ korosztályok nyugdíját
többségében a múltban (eddig) befizetett
járulékaik alapján állapítják meg (nem az
érvényes eu-s bérek alapján), ami igen
nagy reálérték csökkenést fog okozni –
fõként a jelenleg 35 év feletti munkavál-
lalók nyugdíjba menetelekor. Hasonlóan
jelentõsen lecsökken majd a nyugdíjak
értéke és összege is. Megbukott ugyanis
az eddigi kirovó-felosztó nyugdíjrend-
szer: kiürült a nyugdíjkassza (kiosztot-
ták? feléltük? másra költötték? eltûnt?),
másrészt az aktív népességcsökkenés mi-
att egyre kevesebb járulékbefizetés mel-
lett egyre több nyugdíjat kell(ene) kifi-
zetnie a nyugdíjbiztosításnak. Nem meg-
lepõ, hogy az állam egyre gyorsabban sze-
retne „lelépni errõl a süllyedõ hajóról”,
azaz csak az igazán naiv emberek bízhat-
nak abban, hogy az állam továbbra is
megoldja számunkra ezt a hosszú távú
gondoskodást. Ha nem szeretné idõsko-
rát nyomorogva tölteni, vagy nem kíván
megválni (felélni) addig megszerzett ér-
tékeitõl (házától, autójától stb.) vagy
nem szeretne (nem tud) gyermekei segít-
ségére támaszkodni, akkor Önnek MI-
HAMARABB KEZÉBE KELL VENNIE
PÉNZÜGYEIT, MEGTERVEZNI ÖN-
GONDOSKODÁSÁT, hiszen az anyagi
kilátástalanság elér minden átlagem-
bert…

Mi a megoldás?
– Gondolkozzunk el anyagi helyzetün-
kön, lépjünk túl „a hónap végén
mennyink marad” szinten, tervezzünk
elõre évekre, évtizedekre!

– Ne a reklámokban bízzunk, hiszen azok
nem a mi megbízásunkból nem nekünk
akarják a legjobbat, hanem a hirdetést
feladó bankoknak!

– A jobb életminõséghez jó pénzügyi terv,
idõ és következetesség szükséges,ami
mindenki számára elérhetõ, akármilyen
jövedelmi viszonyokkal is rendelkezik
jelenleg!

Konkrét lépések
1. Ésszerûsítsük, csökkentsük már felvett
hiteleinket!

2. Építsünk fel pénzügyi tartalékot célja-
ink finanszírozására és nyugdíjas évtize-
deinkre!

3. Válasszuk ki mindenhez a piacon lévõ
legkedvezõbb, számunkra legelõnyösebb
megoldásokat a több mint 30 pénzintézet
kínálatából!

4. Keressük meg a több jövedelem lehe-
tõségeit!

Ki segít Önnek?
Kérjen ingyenes segítséget a bankoktól
független, európai piacvezetõ tanácsadó
cég munkatársaitól, akik az Ön anyagi
helyzetét és céljait figyelembe véve adják
a legjobb tanácsokat. Nem banki reklám-
fogás, semmire sem fogjuk rábeszélni,
amit Ön nem akar, nem „utazunk a pén-
zére”, ténylegesen ingyenes, nem kell fi-
zetnie, csupán megfogadnia a jó szakmai
tanácsot, ha úgy dönt! Vegye kezébe
pénzügyi jövõjét!

Bejelentkezés idõpont egyeztetésre
a személyes konzultációhoz:

a 30-631- 7989 számon.

„A-Z” Ingatlan és
Hitel Iroda

Dunaújváros, Szórád M. út 12.
Ingatlanok adásvételének és cseréjé-
nek teljes körû ügyintézése ügyvédi
közremûködéssel.
Hitel- és pénzügyi tanácsadás

– vásárlási hitelek
– szabadfelhasználású hitelek
– személyi kölcsönök
– hitelkiváltás
– szoc. pol.
– biztosítás autóra, lakásra

Forduljon bizalommal helyi képvise-
lõnkhöz!

Jóvári Györgyné 507-507

Bogó Ilona 20/558-4488

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 követ-
kezõ összegeket fizeti a hulladékudvar kezelõ-
je:
Vegyes papír (száraz) 2 Ft/kg
Kartonpapír 1 Ft/kg
Üveg (italpalackok is) 1 Ft/kg
PET-palack (pl.: üdítõs) 0,5 Ft/db
PET-palack zsugorítva 4 Ft/db

Figyelem!

Amennyiben a PET-palackokat zsugorítva szál-
lítják be az udvarba, akkor lényegesen na-
gyobb árat kapnak érte!
A zsugorításhoz a helyszínen zsugorító-készü-
léket is vásárolhatnak!
Zsugorító-készülék: 4800 Ft/db

A következõ termékek kaphatók még a hulla-
dékudvarban.
120 l-es szeméttároló (KUKA) 7800 Ft/db
Komposztláda 9540 Ft/db
Komposzt tea 360 Ft/db
Vertikálos hulladékzsák
(a szemétszállítás díja az árban) 220 Ft/db
A felsoroltakon kívül a hulladékudvar kezelõjé-
nél megrendelhetõ közületek, cégek rendsze-
res szemétszállítása, valamint konténer rende-
lése építési sitt szállítására, illetve nagytakarí-
táshoz.

Telefon: 06 20 4 38 38 59

Tisztelt felnõttek, diákok!

Hozzanak minél több hulladékot
az udvarba!

Pénzt kapnak érte,
a falunk pedig tisztább lesz!
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Pedagógusköszöntõ
Óvónõk, tanítók, tanárok elé állnak ezekben a napokban gyer-
mekeink, hogy legalább az év egy napján, egy szál virággal kö-
szönjék meg mindazt a kimondhatatlanul sok jót, amit értük
tesznek nap mint nap.
Belegondolunk-e ebbe, vagy csak küldjük a virágot gépiesen,
mert így szokás?
Nagyon nehéz ma a tanítók dolga!
Mondhatnánk: Mindig az volt!
Ami igaz is lehet részben, hisz ami az anyagiakat illeti, soha nem
becsülte meg õket egyetlen rendszer sem Comenius óta.
De valahogy mégsem voltak ennyire egyedül, mint mostaná-
ban. Kevés kivételtõl eltekintve, hiányzik a szülõi támogatás,
együttmûködés a nevelésben. Hiányzik az irányítószervek tá-
mogatása, védelme is sok esetben. Pedig a pedagóguspálya az
összes hivatások legszebbike! Formálni a bimbódzó kis lelke-
ket, rányitni szemüket a világ szépségeire. Emberségre tanítani
nehéz idõkben is. Felelõsséget vállalni, és erre tanítani másokat
is. Gondját viselni a rábízottaknak, támasz és biztonság lenni
egy közösségben. Elfogadónak, nyitottnak lenni a családok és
gyermekeik iránt. Korszerû, és alkalmazható tudással rendel-
kezni, amit át is tudnak adni.
John Locke (XVII. sz.) ma is érvényes tanítóképe: a tanító jel-
lemzõi: „nagy józanság, önmérséklet, okosság, gyengédség, lelkiis-
meret.”
A nevelés eredményességét a tanító személye, példája és mód-
szerei adják.
A példamutatás életének minden pillanatára, minden terüle-
tére vonatkozik.
Egyszerûen: rendelkeznie kell azokkal az erényekkel, amiket
megkövetel tanítványaitól. Ha nem így van, csorba esik a hite-
lességén, és nem lehet eredményes a munkája.
„Az tudomány gyökere keserû, gyümölcse pedig gyönyörûséges.
Nem is lehet derekas dolog, amelyhez fáradtság nélkül juthatsz.”
(Apáczai Csere János)

Minden értékért meg kell küz-
deni. Az emberekért végzett
szolgálat, a nevelés embert
próbáló feladat. Mindannyian
találkozhattunk iskolás éveink
idején olyan tanítóval, vagy ta-
nárral, aki meghatározó lett
jellemünk alakulásában, nagy
hatással formálta lelkünket. A
fent leírt összes erénnyel ren-
delkezett. Az õ neveiket hosszasan, akár száz éven túl is megõr-
zi az emlékezet. Így van ez Perkátán is. Magam is tudnék sorolni
jó néhány nevet édesapám, sõt nagyapám tanítói közül. Csak
azért nem teszem, nehogy méltatlanul kihagyjak egyet is közü-
lük. De sorolni tudnám a közelmúlt tanítóit, tanárait, akik mél-
tók arra, hogy hálával gondoljunk rájuk. Azt is tudom biztosan,
hogy a ma itt tanító pedagógusok között is vannak ilyenek.
Ma elsõsorban õket köszöntjük szívbõl, szeretettel és nagy tisz-
telettel!

„Ne rohanj,
És ne emészd magad
Csak látogatóba jöttél ide,
Ezért állj meg és
Érezd a virágok illatát.”

(Walter Hagen)

„Szakíts idõt a barátságra – ez az út a boldogsághoz.
Szakíts idõt az álmokra – ez repíti szekered a csillagokba.
Szakíts idõt a szeretetre – ez az istenek kiváltsága.
Szakíts idõt körbetekinteni – túl kevés az idõnk az önzéshez.
Szakíts idõt a kacajra – ez lelkünk muzsikája.”

(óangol rigmus)

Kiss Ferencné

Jótékonysági koncert a templomban a templomért
Május 25., vasárnap, délután 6 óra. Ekkor kezdõdött a Dunaúj-
városi Vegyes Kar jótékonysági koncertje a római katolikus
Kisboldogasszony Plébániatemplomunkban. Sokan eljöttek,
sokan adakoztak, így 61.000 Ft adománnyal tudtunk hozzájá-
rulni az épület felújítására gyûlõ összeghez.
Ezek lennének a puszta tények, ami azon a napon történt.
Azonban sokkal többrõl volt itt szó, tudják ezt azok, akik megje-
lentek az eseményen. Nem részesülhetünk túl gyakran efféle
zenei élményben, ezért különösen nagy öröm volt számomra,
hogy ismét ellátogatott hozzánk a kórus. A tavalyi évben is meg-
hallgathattuk már éneküket ugyanitt, ezért a hallgatóság sorai-
ban többen csak azért voltak jelen, hogy ismét „elvarázsolódja-
nak”.
Horváth Péter karmester és a kórustagok közös munkájának
eredményeként egy csodálatos harmónia fültanúi lehettünk.
Az épület remek akusztikája nagyban emelte a koncert értékét.
Jó volt hallani az elismerõ tapsot, s a hazainduló emberek elé-
gedett szavait, látni boldog mosolyukat!
A templomból a kastély épületébe mentünk, ahol egy kis vacso-
rával láttuk vendégül a fellépõket, s közben elbeszélgettünk
munkájukról, terveikrõl, fellépéseikrõl. Barátsággal és a mi-
elõbbi találkozás reményében búcsúztunk egymástól.
A Függetlenek Perkátáért Egyesület hagyományt szeretne te-
remteni e jótékonysági hangversenybõl, ezért felkértük a ve-
gyes kart, hogy jövõ év májusában is látogassanak el hozzánk.
Õk elfogadták a meghívást, így mindenkit arra bíztatok, hogy

jöjjön el, legyen ott 2009. májusában! Csodálatos élmény, senki
nem fogja megbánni!

Külön köszönetemet szeretném kifejezni Pámer Ottó plébános
úrnak, hogy részt vett a koncerten és az azt követõ beszélgeté-
sen, s hogy a püspök úrral közösen engedélyezték a rendezvényt
a templom épületében.

A köszönet szól mindenkinek, aki megvásárolta a belépõjegyet,
így növelve az adomány összegét.

Lehóczkiné Orbán Ágnes
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Ha végre itt a nyár!
Mennyi élmény, öröm, hangulat kötõdik eh-
hez az évszakhoz. Ugyanakkor milyen sok
aggódás, gond, vészhelyzet adódik belõle.
Ilyenkor fokozottan oda kell figyelni önma-
gunkra, gyerekeinkre s a családtagokra.
A nyári meleg napokon fennáll a kiszáradás
veszélye, hiszen izzadással több folyadékot
veszít a szervezet. Ez ellen úgy védekezhe-
tünk, ha megemeljük a napi folyadékbevi-
telt. Ez lehet ásványvíz, cukormentes tea,
limonádé stb.
A napsugárzás a földi élet egyik alapvetõ fel-
tétele, számos elõnyös hatásával. A napfény
egyik komponense, az ultraibolya sugárzás,
szemmel nem látható. Mivel nyaralásaink
során leggyakrabban a meleg évszakot vá-
lasztjuk, és annyit napozunk, amennyit csak
lehet, a bõrrákos megbetegedések száma
emelkedést mutat. A nap káros hatása az
utóbbi évtizedekben felerõsödött. A napsu-
garak UV sugárzásának két fajtája ismeretes, az UVA és UVB.
Mindkettõ elváltozásokat okoz a bõrön. Az A-típusú sugarak a
bõr öregedésére hatnak, mélyen a bõrbe hatolva kiszárítja, rán-
cossá és petyhüdté teszi azt, csökkentve a bõr rugalmasságát. A
B-típusú sugarak bõrfelszíni problémákat okoznak, az enyhe
bõrpírtól egészen a komoly égésekig, felhólyagosodásig. Tehát

mondhatjuk, hogy az UV-sugarak megváltoztatják a rugalmas
rostokat, tönkretéve ezzel a bõr finomságát, és a sejtmegújulási
folyamatokat.
Megfelelõ körültekintéssel megelõzhetõ a nap okozta leégés. A
megfelelõ védelem nélkül minél rövidebb idõt töltsünk a napon
a legforróbb órákban. Ilyenkor, ha tehetjük, húzódjunk árnyék-
ba, de még itt is fennáll a leégés veszélye. Vízben is le lehet égni,
mert a vízfelszínérõl visszaverõdnek az ott felerõsödött napsu-
garak. Ugyan ez a helyzet a havas tájon, amikor elmegyünk
síelni vagy a homokos területen is.
Igyekezzünk a fejünket, arcunkat is védeni sapkával, széles ka-
rimájú kalappal. A jó minõségû napszemüvegek megóvják a
szemet a közvetlen és közvetett napsugárzástól egyaránt. A fe-
detlen bõr megóvása érdekében minél többször kenjük be
bõrünket magas védõfaktorú krémmel.
Egy krém napvédõ faktora jelzi a védelmi szintet a folyamatos
napsugárzással szemben. Minél fokozottabb mértékben van ki-
téve a bõr a sugárzás káros hatásainak, annál magasabb szintû
védelemre van szükség. Minél nagyobb a faktorszám, annál
hosszabb ideig érheti közvetlen napsugár a bõrünket különö-
sebb károsodás nélkül. Ámde ne feledjük: még a legjobb minõ-
ségû napvédõ használata mellett is fontos a mértékletesség.
Bizonyos kozmetikumok fokozhatják a bõr érzékenységét. Ha
tehetjük, a napozás során mellõzzük használatát.
Bõrünk mûködése sokoldalú, egyik legnagyobb szervünk. Fel-
adata a belsõ környezetünk állandóságának biztosítása, a me-
chanikai ártalmak, vegyi ártalmak, környezeti hatások és a
különbözõ mikroorganizmusok ellen.
Bõrünk tehát a legelsõ védelmi vonal a szennyezõdésekkel, kül-
sõ káros hatásokkal szemben folytatott mindennapos küzde-
lemben. Szükséges hát, hogy különös gondoskodással védjük,
erõsítsük. Erre a célra olyan terméket használjunk, amelyek
természetes úton hidratálják bõrünket, valamint ellátják lét-
fontosságú tápanyagokkal, vitaminokkal és ezek mellett még
antioxidáns hatású, ami a napfény általgerjesztett
szabadgyököket megfogják, hatástalanítják.
Bõrünkön látható elváltozások lehetnek a szervezetben zajló
rendellenes folyamatok jelei is. Ezeket a vészjeleket a bõr több-
nyire csak közvetíti a külvilág felé, valódi okuk csak ritkán a bõr
elsõdleges megbetegedése. Ilyen esetekben nem lehet csak a
külsõ kezelésekre hagyatkozni, hiszen a belsõ betegségek keze-
lésével megelõzhetjük, megszüntethetjük a különbözõ
bõrelváltozások kialakulását.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket: Vadász Pálné

Mindenkinek jót tesz!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani
a BANYA-TANYA

új MASSZÁZS szolgáltatását.

Napjainkban a stressz és a mozgásszegény
életmód egyre több betegséget és

panaszokat okoz.

ÉLJEN AZ ÉRINTÉS VARÁZSLATOS,
GYÓGYÍTÓ EREJÉVEL!

BEJELENTKEZÉS:
30/451 5820

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN KEDVES VENDÉGET!

(Munka közben a telefont nem áll
módomban felvenni! Mindenkit visszahívok!

Megértésüket elõre is köszönöm!)
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Válasz egy ismeretlennek
Elöljáróban egy megjegyzés a lap szerkesztõbizottságának:
sportszerûtlennek vélem, hogy a lap áprilisi számában, „kissé”
megkésve közölt Mi jár az olvasónak? címû írásom fölött – ne-
tán azért, hogy hivalkodónak tûnjek az olvasók szemében? –
közzétették azt a névkiegészítõ titulust (Színes RTV,
MÚOSZ), amellyel kizárólag a csatolt, önöknek szóló és NEM
közlésre szánt levélnek igyekeztem nyomatékot adni.
Kt nem vethetné a szememre, ha válasz nélkül hagynám írását
(Bírálni ugye könnyebb, mint segíteni?), hiszen az ember, akár
profi, akár amatõr, egy teljes névvel aláírt cikket kritizálva nem
bújik két betû mögé. Örültem volna, ha tudom, kivel kevered-
tem vitába: egy lelkes újságolvasóval vagy -készítõvel, akit érzé-
kenyen érintett a bíráló írás, de válaszában messze túllõ a célon,
és belekever olyan sejtetéseket, amelyekrõl az eredeti szöveg-
ben szó sem volt, avagy néhány, a cikkem célját szándékosan
félreértõ ember közös szellemi termékét közölte a lap.
Vajon mi csodálni való van abban, hogy „új mûfajjal bõvült a
Perkátai Hírek, hiszen… immár lapkritika is megjelent ben-
ne”? Kt csak nem hiszi tökéletesnek, kritizálhatatlannak a
PH-t? Hadd említsem meg, hogy az egyik legnagyobb példány-
számú napilap, a Népszabadság felkért neves publicistákat:
idõnként tekintsék át oldalaikat, és fejtsék ki szakmai vélemé-
nyüket róluk. Ez egészen normális dolog, mert a jó pap holtig
tanul… Ami kt kifogásait illeti, óvatlanul már saját cikke har-

madik sorában öngólt lõ, így: F. I. „…szedte le a keresztvizet a
tényleg gyengébbre sikerült januári lapszámról”. De hiszen én
errõl a lapszámról írtam! S ha önmaga is elismeri, amit én kár-
hoztattam, min vitatkozhatnánk?
Azt is közli kt, hogy „Számomra cinikusan írt a programaján-
lókról és beszámolókról, pedig Õ (nem „jár” a nagybetû!) maga
még egyetlen hasonló létrehozásán, megszervezésén sem fára-
dozott Perkátán.” Ezen a méltatlan mondaton akár meg is sér-
tõdhetnék, illetve kérdezhetném: nekem kellene, hétvégi ittlé-
teim alatt szerveznem ezt-azt, nem pedig az ezzel hivatásukból
adódóan foglalkozóknak? Akik rendszeresen olvassák a lapot,
nyilván tudják, hány cikkem jelent meg 2001 óta, amelyek nem
magánsirámokról, hanem a falu életének kisebb-nagyobb fon-
tosságú eseményeirõl szóltak, s – vissza lehet keresni! – a figyel-
mes olvasó csak a jobbítás szándékát fedezhette föl bennük. A
cinikus (tehát: közönyös, gúnyos, hitvány, igénytelen, értékeket
nem tisztelõ) jelzõt pedig határozottan visszautasítom; olybá
tûnik, kt mindenképpen nagyot akart döfni belém, amiért szóvá
mertem tenni, hogy a januári lapszám tényleg gyengébbre sike-
rült...
Tökéletesen téves következtetésre jutott kt, amikor a megté-
vesztés szándékát tulajdonította nekem. Idézi cikkem alábbi
mondatát: „Vajon miért döntött úgy az önkormányzat, hogy
nem köti az emberek orrára, miben testesült meg munkájuk
lendülete az újjáalakulásuk óta?” (Idetartozik az ehhez rendelt
saját kérdése: „Valóban volt ilyen döntése önkormányzatunk-
nak?... Ha nem történt ilyen, miért akarja becsapni az olvasó-
kat…? Ismerjük a szó hatalmát, még ha hamis is…”) Ez kimon-
dottan nevetséges fordulat! Rajta kívül aligha gondolt arra
egyetlen, a magyar nyelvet ismerõ falubeli (szerintem õ is csak
az újabb döfés kedvéért), hogy hivatalos testületi ülésen, netán
jegyzõkönyvbe véve meghozott döntésre utaltam... Az olvasó-
tól kérdezem: feltételez rólam ekkora balgaságot? Vajon félre
lehet így érteni egy, a köznapi nyelvben teljesen világos kifeje-
zést? Igen – ha félre akarom érteni…
Vajon mire utal (figyelmeztet?) kt a következõ mondatával?
„Másrészt illene a perkátai eseményeket és háttértörténéseket
több oldalról körüljárni a valóság felderítésére, hisz az egyolda-
lú tájékozódás téves tájékoztatást eredményezhet.” Hogy jön
ez most ide? Ugyan kitõl, hol kellett volna tájékozódnom a kizá-
rólag a Perkátai Hírek januári számáról szóló cikk megírása
elõtt? Nem volt elég végigolvasni a lapot? Célzatos, durvábban
szólva kissé sunyi sugallata van ennek a mondatnak, s nem ér-
zem találva magam. Az pedig végképp kívül esik „vitánkon”,
amikor kt ilyen, kérdésbe foglalt állítást enged meg magának:
„Esetleg piciny szurkálódását nem is a szerkesztõségnek céloz-
ta?” Hát kinek, kiknek? Mirõl van itt szó kt dolgozatában? Nem
egy lapbírálat bírálatáról?
Remélem, az olvasók ennyibõl is el tudják dönteni, rászolgál-
tam-e a szerintem fölösleges és méltatlan támadásra. A tanul-
ság: egy bírálhatatlan újság nyilván nem tart igényt olyasvalaki-
nek az írásaira, aki a maga feje után megy, s ha nem elégedett
valamivel, szóvá teszi.
Nem poénnak szánom, de adta magát: a májusi lap 2. oldalán,
az ön írása alá tördelve Gallai Márta kis cikke pontosan arról
szól, amire voltam bátor felhívni a figyelmet.

Füzesi István

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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Szoboravatás
2008. május 3-án a Kossuth-szobor avatásának századik

évfordulója alkalmából a FÜPE közös megemlékezésre hívta Perkáta
lakóit. Az ünnepi beszédet Orbán Zsolt mondta:

Köszöntöm az emlékezõ közönséget!
Egész Perkáta apraja és nagyja ugyan
nincs itt közöttünk, de a nyugdíjasklub, a
Perkáta- Saint-Maximin Baráti Kör és
Függetlenek Perkátáért Egyesület köte-
lességének érzi, hogy emlékezzen 1908.
május 3-ára. 100 évvel ezelõtt ünnepélyes
keretek között leplezték le a mellettünk
álló Kossuth Lajos mellszobrot. A szobor
100 esztendõ alatt bátran szembenézett a
nyári napfény sugaraival, a csikorgó téli
hideggel, két világháború borzalmaival,
politikai rezsimek fel- és eltûnésével és
sok-sok emberi, perkátai viszállyal.

Viszállyal… Igen, mert a 19-20. század
fordulóján a maihoz hasonló, megosztott
társadalom mûködött Perkátán és egész
Magyarországon. A Kossuth-szobor fel-
állítása politikai hitvallással volt egyenér-
tékû. Az akkori belpolitikában két, nagy-
tömegeket megmozgató politikai véle-
mény feszült egymásnak. A Katolikus
Néppárt az 1867-es kiegyezési törvény
alapján gondolkodott („Habsburg-pár-

ti”), míg a Függetlenségi és 48-as Párt az
1848-as áprilisi törvényekhez kívánt
visszatérni („magyar párti”).
Kossuth Lajos a függetlenségi politika
következetes híve, a szabadságharcot kö-
vetõen emigrációba vonult és onnan éle-
tében soha vissza sem tért. A Kiegyezés
aláírásával minden egykori szabadság-
harcos amnesztiában részesült, de Kos-
suth továbbra sem jött haza. Nem volt
hajlandó kezet fogni 1848 hóhéraival.
Végül, csak halála után, 1894-ben szállí-
tották Budapestre földi maradványait.
Politikai örökségét fia, Kossuth Ferenc
gondozta tovább, mint a Függetlenségi
Párt elnöke. A szobor 1908-as avatásán
maga a „kis Kossuth” (Ferenc) mondott
ünnepi beszédet a jelen lévõ vármegyei
vezetõknek és Perkáta lakosainak. Talán
ez volt Perkáta történetének legnagyobb,
országos visszhangot kiváltó eseménye.
A mellszobor a Perkátai Kaszinó és a
perkátai Iparosok Olvasó Köre kezde-

ményezésére készült el közadakozásból.
Alkotója Horvay János mûvész, akinek
több helyen van Kossuth-szobra a világon
(Cegléd, Budapest, New York). Amint
látjuk, Kossuth Lajos testtartásával is
üzenetet küld felénk. Jobb keze a szívén
nyugszik, mely teljesen a hazáért dobog,
bal kezében az áprilisi törvényekkel a
függetlenekért szorít! Fejében pedig
sok-sok demokráciát építõ gondolat
kavarog. Ezekbõl választottam egyet
zárásként:

„…a demokrácia nem más, mint a nemzet
testében az egységre rátaláló nép
önkormányzata, nem a társadalmi viszo-
nyok egyenlõség alapján, hanem az állam
iránti egyenlõ kötelezettségek és az
államban élvezett egyenlõ jogok alapján.”

FÜPE nevében kívánom minden
perkátainak, hogy végre saját életükben
Perkátán is érezzék ezt az EGYENLÕ-
SÉGET!
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Óvjuk értékeinket!
Az úgynevezett „Adonyi
kereszt” 1870-óta áll ezen
a helyen. Az a Galgóczy
Ferenc plébános állíttatta
saját költségén, akinek
gyönyörû temetõkápol-
nánkat is köszönhetjük. A
körülötte levõ növényzet
az évek során eltakarta, s
mi nem láthattuk a kereszt
kecses formáját. A Perká-
ta-Saint Maxi

in Baráti Kör és a Függet-
lenek Perkátáért Egyesü-
let elhatározta, hogy meg-
tisztítja a környékét. A
közútkezelõvel történt
egyeztetés után kivonult a
lelkes csapat, s íme az
eredmény!

Mosonyi György

Kirándultunk…
(A 2.b beszámolója)

Farkas József: Május 14-én, 8 órakor indultunk az
osztálykirándulásra.
Németh László: Az elsõ állomásunk Csákvár volt. Ott
megnéztük a fazekasházat.
Flórián Márk: Itt élt a nyolcvanas évek végéig egy fazekas
házaspár. Láttuk a régi, parázzsal melegíthetõ vasalójukat is.
Tóth Zsuzsanna: A tisztaszobában kiállítottak egy régi bölcsõt.
Kulcsár Bence: Folytattuk utunkat Tatára.
Horváth Cintia: Ott megnéztük és megmásztuk a mû-romokat.
Kiss Judit: Délben indult kisvonatunk a városnézésre.
Jankovics Dóra: Útközben láttuk a kilátót, a Cseke-tavat, és az
Öreg-tó mellé épített várat.
Móker Marcell: Városnézés után rohantunk a hajóhoz.
Jankovics Nikolett: Siklottunk a sima vízen. Szép volt.
Gyõrik Adél: A hajókázás után elmentünk fagyizni.
Foltán Viktória: Tatabányára vitt a busz a Turul madárhoz.
Boros Ákos: Csodáltuk a Turul madárnak az aranyló
koronáját, és a hatalmas kardját.
Jóföldi László. Átsétáltunk a Szelim-barlangba.
Csicsó Róbert: Ennek a barlangnak négy bejárata van.
Mengyi Viktória: Gyönyörû kilátás nyílt a városra.
Dunai Dorina: Jó magasra felmásztunk a sziklákra.
Gabella Nikolett: Élményekben gazdagon értünk haza.

DIÁKSZÁJ
Irodalomórán

Juhász Gyula sok betegsége mellett impresszionizmusban is
szenvedett.
Toldi cipójába beletörött a bicska, és kihullott belõle egy
vasláda.
Könnyeit Iluska hullatta nagy számmal, Jancsi letörölte igen
bõ ujjával.
Híres népmesegyûjtõk voltak: Ily és Gyula.

Nyelvtanórán
(Ebéd elõtt) Mi járul a szótõhöz? – TÖLTELÉK!
Összetett szavak: szarvas, Veszprém

Történelem dolgozatból
A Szent Liga egy vatikáni focicsapat.
Napoleon született Porzikán 1640 és 1821 között élt és
kisnövésû volt.

Természetismeret
Az égés egyik feltétele a száraz fa.
Azt nevezünk energiahordozónak, ami a barlangban terem,
pl. mészkõ.
A szarvasmarha táplálékát úgy szedi fel, hogy átöleli a nö-
vényt, és leszakítja.
(tanár) – Miben különbözik a gyilkos galóca az erdei csiper-
kétõl? (felelõ) – A gyilkos galócának cipõje van! (egy hang az
elsõ padból) – Nem cipõ az te buta, hanem bakkancs.

Földrajz
A trópusi éghajlaton terem pl. az üveggyapot.
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Általános Mûvelõdési Központ
Hunyadi Mátyás Általános Iskola hírei
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu

Elérhetõség:
igazgató@amk-perkata.sulinet.hu

Telefon: 25/522-310

Itt az év vége!
Könnyû írni olyan eseményekrõl, történésekrõl, amelyek
örömtelik és hála Istennek elkerülhetetlenek. Közeledik isko-
lánk tanulói számára az év vége, s ezzel együtt kezdõdik a nyári
szünet. Elkezdõdik a „szabadság”, a nyaralás, a gondtalan üdü-
lés ideje. A Perkátai Hírek segítségével is kívánok valamennyi
kisgyermeknek, óvodásnak, iskolásnak balesetmentes, tartal-
mas, élmény gazdag nyári szünetet!
Az év végén egyben búcsúzunk is. Búcsúzunk nyolcadikos diák-
jainktól, akik elhagyják kisgyermek- és kamaszkoruk színterét,
diáktársaikat, megszeretett tanáraikat, a megszokott környeze-
tet, s elindulnak a számukra még ismeretlen, a sokat emlegetett
nagybetûs élet felé. Számukra azt kívánom, hogy ezt a nyarat
töltsék el úgy, mintha még mindig a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola tanulói lennének, azzal a felelõsséggel, hogy õk a
legnagyobbak, akikre felnézhetnek az utánuk jövõk!
Kollégáimtól azt kérem, hogy a nyári idõszak alatt töltõdjenek
fel, legyen a nyár a családé, a barátoké, a szórakozásé! A kérés-
nek egyszerû oka van: augusztusban megújult erõvel folytathas-
suk vállalt hivatásunkat, a pedagógiai munkát.
Természetesen az intézmények a nyári idõszak alatt is mûköd-
nek tovább.
A Szivárvány Óvoda a nyár folyamán augusztus 1-jétõl szep-
tember 1-jéig nem fogad gyermekeket, de az intézményben
nem áll meg az élet, hiszen ez alatt az idõ alatt lehet felkészíteni
az épületeket a szeptemberi kezdésre. Részletes információk
az óvodai hírek alatt.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola szintén mûködik tovább. A
gyermekek számára lehetõséget biztosítunk, kellõ számú igény
esetén, nyári étkeztetésre, napközbeni foglalkoztatásra, spor-
tolásra. Részletes ismertetés az „Iskolai nyári lehetõségek”
címszó alatt. Az iskola vezetése meghatározott idõben
ügyfélfogadást tart:
Szilasy László igazgató: 2008. július 24.
Horváthné Horgos Judit: 2008. július 10.
Molnárné Horváth Zsuzsanna: 2008. július 17.
A 2008/2009-es tanévvel kapcsolatos ismeretek a Perkátai Hí-
rek júliusi számában jelenik meg.
Mindenkinek jó nyaralást kívánva megköszönöm azoknak az
önzetlen segítségét, melyet a 2007/2008-as tanévben intézmé-
nyeink mûködése és ezen keresztül a perkátai gyermekek
érdekében tett.
Pedagógus kollégám nevében is mondhatom, hogy szeptem-
berben valamennyi gyermeket, óvodástól 8. osztályosig, szere-
tettel várjuk a 2008/2009-es tanévre.
Tisztelettel: Szilasy László ÁMK igazgató

Iskolai nyári lehetõségek

Nyári étkezés
Tisztelettel felhívom minden olyan szülõ figyelmét, akik

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI kedvezményben része-
sülnek, hogy a nyári szünetben 2008. június 23-ától 2008. au-
gusztus 8-áig gyermekeik részére kedvezményes étkeztetést tu-
dunk biztosítani.

Nyári napközbeni foglalkoztatás
Nyári kézmûves-foglalkoztató tábor indul kellõ számú jelent-
kezõ esetén. A tábort Hegedûs Gabriella tanárnõ szervezi. A
tábor kezdési idõpontja: 2008. június 30-ától 2008. augusztus
8-áig.
A táborra jelentkezni az igénybevétel idõpontja elõtt egy héttel
lehet. A tábor alatt az intézmény háromszori étkezést biztosít:
reggeli, ebéd, uzsonna.

A tábor napirendje:
Kezdés: 7.00-tól 7.30-ig gyülekezés az iskola elõtt.
Reggeli: 8.00-kor.
Délelõtt: különbözõ foglalkozások, játék, uszoda, lovaglás, szá-
mítógép stb.
Ebéd: 12.30-kor.
Délután: szieszta és különbözõ foglalkozások, 15.30: uzsonna.
Zárás: 16.00-kor.
Részletes programismertetõ Hegedûs Gabriella tanárnõnél, az
érdeklõdõk és igénybevevõk számára 2008. június 19-tõl
kapható.
A napközi szolgáltatás díja: 1800 Ft/nap/fõ.

Sportolási lehetõségek:
A nyári idõszakban egyeztetett idõpontokban a tornateremben
sportolási lehetõséget biztosítunk. A felújítási munkálatok
alatt természetesen ez a szolgáltatás szünetel. A felújítási mun-
kálatok idõpontját a Perkátai Hírek júliusi számában tudjuk
közölni.

Szilasy László

Kirándultunk
Május 27-én igen meleg keddi napra ébredtünk. Örömmel só-
hajtottunk fel, mivel nem tanulni indultunk, hanem tanulmányi
kirándulásra készültünk. A busz hamar Székesfehérvárra repí-
tett bennünket, ahol a délelõttöt töltöttük. Elõször a Babamú-

Folytatás a következõ oldalon�



14 ISKOLA PERKÁTAI HÍREK 2008. június

zeumot látogattuk meg, ahol sokféle régi gyermekjátékot állí-
tottak ki. A közeli Székesegyházmúltjának és történelmi szere-
pének megismerése után a temetkezési helynek is használt al-
templomba mentünk le. 10 órakor már a város közepén lévõ
óratorony harangjátékát hallgattuk. Ezután a Romkert felé vet-
tük utunkat, majd a Fõ utcán sétálva bekukkantottunk a Fekete
Sas Patikamúzeumba. A csodálatos díszítésû ciszter templom
meglátogatása után a Virágóránál egyeztettük a pontos idõt,
majd rövid erõgyûjtés után buszra szálltunk és felkerestük a
Bory-várat. Jó nagyokat csatangoltuk a folyosókon, lépcsõkön,
tornyokban majd fáradtan indultunk tovább az agárdi arboré-

tumba. A nap második felét a természet közepén töltöttük: ját-
szottunk, kilátóztunk, halastavat csodáltunk, játszótereztünk és
vártuk a bográcsos virslis krumpli elkészültét. A meleg ételbõl
jól belakmároztunk, majd a nap utolsó programjaként a
környék természeti kincseit ismertük meg üvegtárlókon
keresztül. A forró nap végén természetesen a fagyizást sem
hagytuk ki.

Nagyon hasznos és élménydús napot töltöttünk együtt, melyért
köszönet Erika néninek, Zsolti bácsinak, Laci bácsinak és a se-
gítõ szülõknek, nagyszülõknek.

Németh Dávid 5. oszt., Németh Franciska 6. oszt.,
Farkas István 7. oszt., Kocsis Dávid 8. oszt.

Ballagó diákjaink — 2007/2008

Folytatás az elõzõ oldalról�

Általános Mûvelõdési Központ
Hunyadi Mátyás Általános Iskola hírei
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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

Szivárvány Óvoda híreiSzivárvány Óvoda hírei
Telefon: 25/452-235,

E-mail: perkata.ovoda@t-online.hu

„A jelen a múlt nélkül nem él…”
(Széchenyi)

Tisztelt Szülõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvoda augusztus 1-jé-
tõl 22-éig zárva tart. A gyerekek fogadása szeptember
1-jétõl történik.
Felhívjuk a figyelmet az orvosi igazolás beszerzésére.
Kérem Önöket, a nyári összevonások miatt pontosan
jelezzék, hogy gyermekük mikor kívánja igénybe venni
az óvodát!
A nyári fertõtlenítõ meszelések miatt jelezni fogjuk,
hogy melyik óvodai épület üzemel.
A nyári hõség miatt kérjük, hogy a gyerekek zsákjában
legyen váltóruha, kalap, fürdõruha. Az érzékeny gye-
rekeknek naptej is.

Kovács Tiborné


