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A felújított GalgóczyA felújított Galgóczy
temetõkápolna megáldásatemetõkápolna megáldása

Október 31-én délután a felújított temetõkápolna harangjai fo-
gadták az újonnan felállított és felavatott Életút-kapun át a te-
metõbe ünnepelni érkezõket.
Az elmúlt négy év felújítási munkálatainak látható eredménye a
ma új pompájában tündöklõ temetõkápolna, melynek ünnepé-
lyes megáldását Spányi Antal megyéspüspök végezte.
A mûsorban röviden megismertük a kápolna építtetésének és
építtetõjének történetét. A kápolna építtetése Galgóczy Fe-
renc, egykori perkátai plébános nevéhez fûzõdik, aki 1842-tõl,
mint káplán, 1850-tõl mint plébános mûködött Perkátán. Ma-
gánvagyonából épült az akkor római katolikus temetõben ez a
neobarokk stílusú, görög kereszt alaprajzú kápolna. Oltárképe
India apostolát, minden idõk egyik legnagyobb keresztény
misszionáriusát, Xavéri Szent Ferencet ábrázolja. A kápolna
tornyában két kis harangot is helyeztek el. Mindkettõt 1883-
ban öntötték. A nagyobbnak az oldalán Szt. Ferenc szobornyo-
mata látható. A kápolna szentelését 1883. szeptember 19-én
Pauer János megyéspüspök végezte. Galgóczy Ferenc 1883.

május 21-én hunyt el, a temetõ kápolna alatti kriptába 1883.
szeptember 17-én került a sírja. Vele együtt még három paptár-
sát és egy káplánt temettek el ide. A kápolna mintegy 10 ezer fo-
rintba került, s Galgóczy plébános 1000 forintos alapítványt tett
a fenntartására, amelynek kamataiból idõközönként javították,

tatarozták. A háború idején, a pénz elértéktelenedése folytán a
tatarozás abbamaradt, a kereszt elhajlott, a falak lehullottak, a
bádogtetõ lekopott. Betörési szándékkal is kárt okoztak az ab-
lakokban, ajtón, az így leromlott állapotba került épületen a na-
gyobb viharok is jelentõsebb károkat okoztak kívül-belül egy-
aránt. 1960-tól vezették be a ravatalozást a temetõkápolnában,
így ettõl az évtõl megszûnt a háztól való temetkezés. A követke-
zõ években teljes körû felújításokat végeztek a használatba vett
temetõkápolnán. 1961-1962 években a temetõkápolna tetõzet-

Folytatás a 2. oldalon.
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javítása készült el. 1963-ban történt meg
a temetõkápolnának a stiláris belsõ festé-
se és az oltár olajfestése, ugyancsak eb-
ben az évben fejezõdött be a temetõká-
polna külsõ, nemes vakolással történõ
restaurálása. A külsõleg-belsõleg egy-
aránt megújult temetõkápolnát 1963.
szeptember 8-án, a búcsú vasárnapján
benedikálta, áldotta meg Schvoy Lajos
székesfehérvári megyéspüspök.
A ’70-es években szorgalmazták, hogy ez
a kis kápolna ne csak ravatalozási lehetõ-
séget nyújtson, hanem Isten házaként, is-
tentiszteleti célt is szolgáljon, a temeté-
sek utáni gyászmisék helye legyen és na-
gyobb ünnepekkor is tartottak itt szent-
miséket. A kápolna jelenlegi felújított ál-
lapotában készen áll arra, hogy ezeket a
funkciókat ellássa.
Ezt követõen Jákli Roland által elmon-
dott vers is annak lényegét hangsúlyozta,
hogy legyen bármilyen kicsiny is egy
„templom”, az mindig Isten háza.
Az elmúlt évek felújítási munkáiról be-
szélt Somogyi Balázs polgármester úr, és
megköszönte a perkátaiak adakozását,
mind pénzbeli adományaikat, mind pedig
kétkezi munkájukat, mellyel segítették a
kápolna teljes körû felújítását, mely négy
évig tartott.
A négy év munkálatai: A felújítás gondo-
lata elõször 2000-ben vetõdött fel az egy-
házközségben. Megkezdõdtek az elõze-
tes szervezési, felmérési munkák, áraján-
latkérések. A legnagyobb gondot termé-
szetesen az anyagiak elõteremtése jelen-
tette. A püspökségnél pályázatok útján
nyert pénzek mellett, megindult az ado-
mányok gyûjtése a lakosság körében, és a
civil szervezetek által szervezett jóté-
konysági mûsorok által. Az egyházközség
a püspökség jóváhagyásával a perkátai
Thermo-per-Coop Kft.-t és a cég ügyve-
zetõjét Rajcsányi Lászlót bízta meg a fel-
újítási munkák koordinálásával és a kivi-
telezés mûszaki irányításával. Hála a la-
kosság jószándékának és a püspökség bi-
zalmának 2005-re már rendelkezésre állt
egy olyan összeg, amivel el lehetett kez-
deni a felújítást. A munkák a kupola és a
torony bontásával kezdõdtek, közben de-
rült ki, hogy a torony fa tartószerkezete
teljesen elkorhadt, új szerkezetet kellett
készíteni. A kupola szerkezetét javítani
kellett, új deszkaborítást kapott és erre
került a rombusz alakzatú lemezekbõl
készült fedés. A harangtorony kõmûves
munkái során új gipsz díszítõelemeket
kellett készíteni, mivel a régieknek csak
töredékei maradtak meg. 2007 tavaszán

született meg a döntés, hogy az elõre nem
tervezett belsõ felújítási munkákat is el-
végezzék. Megtörtént a belsõ vakolat tel-
jes leverése, majd visszaépítése, színezé-
se. Megújult az oltár, az oltárképet resta-
urálták. Felújításra kerültek a belsõ díszí-
tõelemek, a padsorok. A szoborfülkékbe
perkátai lakosok szobrokat adományoz-
tak. Elöl, a jobb oldali oszlopmélyedés-
ben a Piéta – A fájdalmas anya szobra lát-
ható: a keresztrõl levett Krisztust ölében
tartó és fiát sirató Mária ábrázolása. Elöl,
a bal oldali oszlopmélyedésben látható a
Feltámadt Krisztus szobor. A hátsó osz-
lopmélyedésekben Szûz Mária és Ke-
resztelõ János alakja láthatók a kereszt
alatt, akiket Jézus e szavakkal illetett(Jn
19,25-26): „Asszony, Íme a te fiad…. Já-
nos, íme a te anyád!” Mindegyik szobor
jelentésében a halálhoz köthetõ, Krisztus
kereszthalálának mozzanataihoz. Új
örökmécses világít a felújított tartóban.
A bejárati ajtó helyett teljesen újat készí-
tettek a régi vasalatok felhasználásával.
A 2008-as évben a kápolna külsõ megúju-
lása látványosan történt. Folyamatosan
épült át az állványzat, és ahol elbontot-
ták, teljes pompájában mutatta meg ma-
gát új színeiben a gyönyörû épület.
A polgármester úr is kiemelte, hogy fon-
tos lenne a továbbiakban a kápolna ki-
használtsága, ne csak szép dísze legyen a
temetõnek, hanem szolgáljon igazán ká-
polnaként, melyben szentmiséket, litur-
giákat tartanak. Bár a kápolna a perkátai
egyházközség tulajdona, de minden per-
kátai magáénak érezheti, mert sokan tet-
tek érte, hogy a felújítás eredménye egy
ilyen impozáns, szinte új épület lett.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a
közeljövõben nagyobb felújítási munká-
kat tervez a temetõben, mindezek közt a
kápolna körüli terület rendbetételét, egy
park kialakítását.
Miközben a temetõkápolna épületét és
kupoláját megvilágították, a kivitelezõ
részérõl Rajcsányi László ünnepélyesen
átadta a kápolna kulcsát és az épületet
használatra Pámer Ottó plébánosnak és
az egyházközségnek.
Spányi Antal megyéspüspök megáldotta
a kápolna épületét, mint Isten házát,
szentélyét. Az egyház részérõl háláját és
köszönetét fejezte ki minden perkátai-
nak, hogy az egyházközség tulajdonában
lévõ temetõkápolnára áldoztak. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a jelenlegi szépségét
és állapotát meg is õrzik az utókornak.

Jákliné Rajcsányi Rozália

A felújított Galgóczy
temetõkápolna megáldása

Reményik Sándor

Templomok
Én csak kis fatornyú templom vagyok,
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenõ,
A szellemóriások fénye rámragyog,
De szikra szunnyad bennem is: Erõ.

S bár irígykedve holtig bámulom
A dómok súlyos, drága titkait,
Az én szívem is álmok temploma
És Isten minden templomban lakik.

Részletek a
Historia Domusból –
A Perkátai Plébánia

Történetébõl
Megjelentetve a Kisboldogasszony

Alapítvány gondozásában

1914

Új temetõ megáldása november 2-án. A
temetõkápolnába 8 órakor végzett szent-
mise után körmenetben a Rózsafüzér
imádkozása mellett az Elöljáróság s hí-
võkkel együtt vonultunk az új temetõbe,
melyet plébános püspöki engedéllyel, a
szentelési szertartások megmagyarázása
után a Rituale elõírása szerint megáldott.
Egyúttal felszólította plébános a vagyo-
nosabbakat, hogy a temetõ közepén egy
kõkeresztrõl gondoskodjanak. Az új te-
metõ keleti oldalán lévõ már-már
megtelt temetõrészt 1895 körül vették
használatba.

1929

Hõsi halott katonák emlékére 177 hársfát
ültetett õsszel képviselõtestületi határo-
zat folytán az Elöljáróság a temetõ bejá-
ratánál a nagy fakereszt elõtti térségen s
az útvonal mentén. Mindegyik fára egy-
egy katona neve emléktáblára kerül
majd.
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Önkormányzati hírek
Beszámoló a 2008. október 29-ei

képviselõ-testületi ülésekrõl
– Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2008. október 29-ei képvise-
lõ-testületi ülésén 10 képviselõ (Bogó Ferenc, Horváth Judit, Lehóczki
Ádám, Mosonyi György, Pavlicsek Nándor, Rajcsányi László, Somogyi
Balázs, Tóth Ferenc, Ujfalusi Pál és Vaskó Ferenc) volt jelen. Napirend
elõtt Somogyi Balázs polgármester „A képviselõ-testület és szervei szer-
vezeti és mûködési szabályzatáról” szóló rendelet 48. § (1) pontja alapján
lemondásra szólította fel dr. Kormos Zoltán képviselõt, aki betegsége és
egyéb elfoglaltságai miatt a többi képviselõhöz viszonyítva nagyon ala-
csony arányban tudott részt venni a képviselõ-testületi és a bizottsági ülé-
seken. (Dr. Kormos Zoltán a polgármesteri hivatalba 2008. október
30-án érkezett és 2008. október 28-ai datálású levelében egészségi álla-
potára hivatkozva lemondott képviselõi mandátumáról. A képviselõi
mandátum pótlásával kapcsolatban a Helyi Választási Bizottság az illeté-
kes. A kislistás választás értelmében a sorrendben a legtöbb szavazatot
szerzõ képviselõ-jelölt kaphat mandátumot. A 2007. október 7-ei válasz-
táson 12. helyen Szilasy László (PÖPE-FIDESZ-KDNP) végzett 751 sza-
vazattal.)
– Az elmúlt egy hónap eseményeirõl szóló polgármesteri beszámoló után
a képviselõ-testület egyhangúan, nem szavazat és tartózkodás nélkül tá-
mogatta az Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratának módosítá-
sát.
– A képviselõ-testület egyhangúan, nem szavazat és tartózkodás nélkül
támogatta Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete térítési és tandíjfize-
tési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 14/2006. (IX. 20.) számú
rendeletét.
– Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete hatályon kívül helyezte a köz-
terület használatáról, védelmérõl, díjáról szóló 1/1998. (II. 1.) számú ren-
deletét, és a következõ ülésére új rendelet elfogadását kezdeményezte.
– A képviselõ-testület egyhangúan támogatta azt a javaslatot az Adonyi
Kistérség településeinek együttmûködésével, hogy szélesebb körben mû-
ködjenek együtt. Szóba került a tanuszodai társulás, az egységes kistérsé-
gi szociális és közoktatási társulás. A képviselõ-testület támogatja az
iváncsai tanuszoda társulását, két fontos kitétellel. Az egyik szerint a kis-
térség hosszú távú együttmûködésének is záloga, hogy a társulások minél
több települést fedjenek le. A másik, hogy a társulásoknak (uszodai, szo-
ciális, közoktatási, egyéb) egymással is szorosan együttmûködve hosszú
távon kell létrejönniük.
– A képviselõ-testület 7 igen és 2 tartózkodás mellett módosította a köt-
vénykibocsátással kapcsolatos határozatát.
– Egyhangúan támogatta a képviselõ-testület az önkormányzat, illetve
intézményeinek 2009. évre vonatkozó belsõ ellenõrzési tervét.
– A képviselõ-testület egyhangúan módosította az önkormányzat és a
gyermekorvos szerzõdését a gyermekorvos kérésére.
– Egyhangú támogatással eladta a testület a György Gyula utcai, 813.
hrsz.-ú telket.
A képviselõ-testületi ülés végén Bogó Ferenc, a szociális és egészségügyi
bizottság elnöke értékelte az október 13. és 20. között megrendezett
Egészségügyi Szûrõvizsgálati Hetet. Beszámolt a hét szûrõvizsgálatairól,
elõadásairól, a rendezvény költségeirõl, illetve, hogy nagyon pozitív
visszhangot kapott a rendezvény az elõadóktól, illetve a környezõ telepü-
lésekrõl, ahol ezen a területen mintaként tekintenek már Perkátára. Az
elnök úr beszámolt a perkátai szépkorúaknak nyújtandó karácsonyi cso-
mag elõkészületeirõl is.
– A képviselõ-testület zárt ülésen döntött a 2008. évi elsõ lakáshoz jutók
támogatási kérelmeirõl.

Polgármesteri hivatal

KÖZMEGHALLGATÁS
2008. november 26-án (szerdán)

17 órától a faluházban
Perkáta Nagyközség
képviselõ-testülete

közmeghallgatással egybekötött
képviselõ-testületi ülést tart.

Fõbb tervezett témák:
– a 2008. év eseményei,

– a kötvénykibocsátásból származó összeg
felhasználásáról történõ tájékoztató.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Somogyi Balázs polgármester

A szociális és
egészségügyi bizottsági

munkáról
Az elmúlt idõszakban a mindenkori munkánk mellett
egészségügyi szûrõvizsgálati hetet szerveztünk októ-
ber 13-20-a között. Mint már arról beszámoltam, az
éves költségvetés készítésekor – javaslatomra – szûrõ-
vizsgálatokra is kértünk és kaptunk egy keretösszeget,
amit most több hónapi elõkészítés után tudtunk meg-
valósítani. A bizottság két tagja dolgozott ebben: Bog-
óné Plasek Krisztina a szûrõvizsgálati hét minden
napján segített a vizsgálatok lebonyolításában és a
szûrésekben. Jómagam a szervezést, a meghirdetést
és az orvosok fogadásában, valamint az elõadások le-
bonyolításában vettem részt. Tizenkét különbözõ
vizsgálaton és négy elõadáson vehettek részt az érdek-
lõdõk. Sikeresnek mondhatjuk a rendezvényt, mivel
523 vizsgálatot végeztek, és mintegy 100 fõ hallgatta
meg az elõadásokat. A vizsgálatokat végzõ orvosoktól
is komoly elismerést kaptunk. Látva a jelenlevõk lét-
számát és az egészséghét programjait, három orvos is
lemondott az elõre megbeszélt tiszteletdíjáról. El-
mondásuk szerint azért tették, mert hasonló, egész
hetes rendezvényt még egyetlen környezõ település
sem tartott. Õk ezzel járulnak hozzá rendezvényünk-
höz, abban bízva, hogy sikerünkön felbuzdulva több
település is szervez hasonló rendezvényt. Sajnos, volt
néhány vizsgálat, amin többszörös túljelentkezés volt,
és nem minden érdeklõdõt tudtak fogadni, ezért elné-
zést kérünk. Azon leszünk, hogy amint lehet, ezeket a
vizsgálatokat újból megszervezzük. Ígéretet már
kaptunk, dr. Baráth Károly nõgyógyász fõorvos úr
február hónapban nõgyógyászati rákszûrést fog szer-
vezni 40-50 fõ részére. Köszönjük eddigi munkáját.
Segítõink voltak: dr. Mihalik Ildikó fogorvos, dr.
Szûcs Mihály háziorvos, Kis Bettina, aki négy külön-
bözõ vizsgálatot hozott díjtalanul, nem perkátai la-
kosként segített önzetlenül, Sebestyén Jánosné, a dia-
betikus klub vezetõje, Ságiné Völgyesi Mária védõnõ,
Lászlóné Kasza Zsuzsanna orvosi asszisztens.
Köszönet minden önzetlen segítõnknek!
Remélem, hogy ezzel a programmal hozzá tudtunk já-
rulni a lakosság jobb egészségügyi ellátásához, és a
rendezvénnyel hagyományt tudunk teremteni!

Bogó Ferenc, a SZEB elnöke
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Nem kell mindent lenyelni
Felháborodtam, miután mindenféle fó-
rumokon gyalázkodó, blõdli írásokat ol-
vasok a perkátai vezetésrõl. Lehet látni
mackónadrágos, lócitromos egyéb íráso-
kat. Kérdem én, hogy mire jó ez? Aki
nem tud javasolni értelmes dolgokat
ténylegesen a falut elõre mozdító kérdé-
sekben, az miért gyalázkodik? Igaz,
mindannyian tudjuk, hogy ezeket az írá-
sokat kik és miért írják. Hogy kik írnak az
iwiw-en Füpe, és egyéb neveken? Való-
színûleg megbízóiktól ezért valamilyen
fizetséget kapók, akiknek írásaikkal az a
szándékuk, hogy mocskolják a választá-
son õket megelõzõket, akik most vezetik
a falut. Természetesen ezek a megbízók
nevüket nem merik vállalni, ahogy a vá-
lasztási kampányban sem, csak csoport-
névként, hisz így egyénileg nagyon nehéz
õket felelõsségre vonni. Miért is történ-
nek ezek az írások? Lejáratni embereket,
vezetõket olyan témákkal, amik nem is a
faluvezetéshez kapcsolódnak.
Az elhíresült mackónadrágos cikkel kap-
csolatban meg is kérdeztem a polgármes-
tert, aki elmondta, hogy egy Lenin utcai
nénihez mentek ki a kerti munkákból,
mert a néni félt, hogy be akarnak idege-
nek menni hozzá. És nem plakátolt akkor
a Lenin utcában. De miért is ne pla-
kátolhatna, még akár a polgármester is
szabadidejében, fõleg jótékony cél érde-
kében? Kinek mi köze hozzá, hogy mi-
lyen ruhában jár?
Kedves Füpések, ideje lenne már dolgoz-
ni Perkáta ügyében, képviselõ-testületi és
ülésekre járni, azokon aktívan hozzászól-

ni, még akkor is, ha ellenkezõ a véle-
mény! Ez a demokrácia lényege, elmon-
dani, képviselni a ránk szavazók vélemé-
nyét a népképviseleti szervekben. És nem
kibújni a válaszadás alól tartózkodással,
hanem dolgozni a falu érdekében. Üze-
nem a perkátaiaknak, hogy magánem-
berként is van értelme a javaslatoknak,
hiszen hosszú idõ után végre lett az orvosi
rendelõben sorszám, ami segíti az embe-
rek igazságérzetét. Reméljük, még to-
vábbi pozitív változások történnek az or-
vosi rendelõben is.
Szeretném kérni a Füpéseket, hogy ne a
sebeiket nyalogassák, az egész falu tudja,
hogy nagyon nehezen tudják feldolgozni
azt, hogy már zsinórban két választást
vesztettek el (egyet csak polgármesteri
szinten – hiszen heten többségben voltak,
és ha akartak volna, 2010-ig dolgozhattak
volna a falut irányítva, de nem tették, va-
lószínû mert nem dolgozni akarnak – a
másodikat már képviselõi szinten is), na-
gyon nehéz ezt azoknak elfogadni, akik
több évtizeden keresztül uralták
Perkátát, minden jelentõs pozíciót ma-
guknak fenntartva. Ez a legfõbb bajuk,
hogy nem õk irányítanak, zavarja õket,
hogy más végre cselekedni akar, és ezzel
lehet, hogy az is kiderül, hogy ebben a
több évtizedben semmit sem csináltak.
Nem suttogó propagandával kellene má-
sokat lejáratni, boltosokat, pedagóguso-
kat, civil szervezeteket feltüzelve kellene
pletykálkodni, hanem odaállni a jó ügyek
mellé. Összefogni kellene.

Láthattunk már több felújítást is ebben
az évben József Attila utcai harangto-
rony, kápolna, temetõkapu, amelyekben
nincsen benne az önkormányzat, azaz a
falu pénze, hanem az emberek, vagy egy
ember teremtette meg a feltételeket rá,
viszont sokat számít az önkormányzat
hozzáállása. Ha segíti, akkor sokkal gyor-
sabban megy, ha nem, akkor meg is buk-
tathatja. A harangtorony, a kápolna, a te-
metõkapu akár már az elõzõ ciklusokban
is megtörténhetett volna, ha olyan lett
volna a hozzáállás. De nem volt. A mosta-
ni faluvezetésben viszont megvolt, remé-
lem még sokáig meg is lesz, szurkolunk
nekik, és üzenjük nekik, hogy tartsanak
ki, sokan, nagyon sokan állunk mögöttük.
Már egy év alatt is több minden történt a
faluban, mint elõtte 15 év alatt, látszik ez
a felújításokon, a falu rendbetételén, a
rendezvényeken, még az iskolában is na-
gyobb lett a rend.

Néhány gondolatot még a tisztelt ellen-
zékrõl, a Füpérõl. A tavalyi kampányév-
ben, ígértek fût-fát, rendszeres újságot,
fórumokat, nagy rendezvényeket folya-
matosan. Ezekbõl a kampány után szinte
semmi sem maradt. Félévente kiadnak
egy újságot, de az nem tájékoztat, csak
mocskolódik, a fórumok már csak belsõ
Füpés ülések, ahol gondolom a taktikát
beszélik meg. De a rendezvények is elma-
radtak. Emlékeznek még kedves per-
kátaiak, hogy tavaly óriási Füpe-fesztivál
volt a kastélykertben, mindenki számára
nyitott rendezvényen tánccal, vacsorával.
Kampány volt. Idén, ahogy hallottam,
kint, a falutól távol, a vadászházban volt a
Füpe-szülinap. Tehát csak a kampány
idejére szólt a nyitottság, most már nincs
szükség az emberekre, sajnálják tõlük a
zenét, a táncot, a vacsorát. Igaz, nem is
vártunk mást. Nem merik vállalni magu-
kat, a falut sem, ezért függetlenek, fõleg a
perkátaiaktól akarnak függetlenek lenni.
Érdekes, hogy a polgármester ki mer
menni a perkátaiak közé képviselõivel
együtt, ott vannak a rendezvényeken, sõt
szervezik azokat, végre jó felemelt fejjel
perkátaiként ünnepelni, akár március
15-ét, akár október 23-át, búcsút, avatást,
bármit. Ki mernek állni a nép elé, azért
mert dolgoznak, tesznek. Nekik se sike-
rül minden, de legalább látszik a tenni
akarás.

Szeretném látni, hogy akik tavaly annyira
szerették Perkátát, tenni is fognak érte,
mégpedig úgy, hogy nem elveszik a falu
elõl a lehetõséget (a nagypolitikán ke-
resztül – ld. Mert Szeretem Perkátát, en-
nek kezdõbetûi mintha egy pártot jelen-
tenének), hogy saját magukat építsék, ha-
nem úgy, hogy a faluért dolgoznak, azok-
kal, akiket a perkátaiak választottak meg.

H. I.

Faluüzemeltetés
Október hónapban a gyönyörû õsz miatt
a falevelek lassú hullása folyamatos taka-
rítási munkát biztosított a közintézmé-
nyeink környezetében.
Mindenszentek ünnepére készülve,
egész hónapban takarítottuk a temetõ
ritkán látogatott részeit és a régóta nem
gondozott sírokat.
Megtörtént a Baross utca nagyobb göd-
reinek zúzott kõvel való bedöngölése.
Elvégeztük aszfaltos útjaink kátyúzását,
hideg aszfalt feltöltéssel. (Bajcsy Zs., Ró-
zsa F., Marx, Sport, Tanácsköztársaság
utcák.)
Nagy Lajos, volt perkátai lakos által az
önkormányzat részére adományozott tu-
jasövényt ültettük el a temetõben az
újonnan készült Életút-kapu vonalában,
amely már része a jövõ évben teljes meg-
újulásra váró temetõnek.
Kitakarítottuk a volt gyógyszertári közt a
patakig, ahonnan a jövõ évben folytató-
dik a járda átrakása.
A 62-es fõút melletti árkok rendbetétele
a Közútkezelõ feladata lenne, de mivel

kapacitáshiányra hivatkozva eddig nem
tudták ellátni feladatukat, ezért elkezd-
tük, és egy részén már el is végeztük az ár-
kok kitakarítását és az árokpartok rend-
betételét. Folytatjuk az árok teljes hosz-
szában.

Perkáta Nagyközség
Önkormányzata eladásra kínálja

– a Dózsa György u. 26. alatti – hrsz: 627
sz. –, 1200 m2-en fekvõ, felújításra szoru-
ló, kb. 180 m2-es régi gyógyszertári ingat-
lant;
– a Damjanich utcában 5 db építési telket
kb. 2000 m2 területtel, 480 Ft/m2 igen
kedvezõ áron.
Részletes felvilágosítást kaphatnak a pol-
gármesteri hivatalban.

A Faluüzemeltetési Központ
telefonszáma: 25-507-512

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

Rajcsányi László
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90 éve vége az elsõ világháborúnak
A napokban volt 90 éve annak, hogy a négy évig tartó világhábo-
rút lezáró békét aláírták.
1918 õszén a központi hatalmak sorra fegyverszünetet kértek,
elsõként szeptember 29-én Bulgária, majd október 30-án
Törökország, november 3-án a monarchia, s végül november
11-én Németország.
Természetesen nem szeretném a végén kezdeni, úgy gondolom,
ha az elsõ világháború témájával kezdünk foglalkozni, a legfon-
tosabb, amirõl szót kell ejteni, 20. század elején a gyarmatok
helyzete, a háború folyamán használt új hadászati eszközök és
végül a háborút lezáró békediktátum.
A 19. század végén a gyorsuló ütemû termelés együtt járt a gyar-
matbirodalmak növekedésével is, új nyersanyaglelõhelyek és
piacok megszerzése
volt az államok cél-
ja. Ez elsõsorban a
tudomány és tech-
nika mindújabb vív-
mányainak volt kö-
szönhetõ. A legna-
gyobb gyarmati ér-
dekeltséggel Nagy-
Britannia és Fran-
ciaország rendelke-
zett, illetve Dánia.
Olaszország és Spa-
nyolország is fontos
Észak-afrikai terü-
leteket birtokolt, de
Németország afrikai és jelentéktelen óceániai gyarmatterületei
nem álltak arányban gazdasági erejével, így politikájának fõ cél-
ja a gyarmatbirodalom újrafelosztása lett. A gazdaságilag elma-
radottabb, de katonailag hasonlóan erõs Oroszország a Feke-
te-tenger felõl is ki akart jutni a világtengerekre, Isztambult és a
környezõ tengerszorosokat akarta megszerezni.
Az 1914-es évre már jól kirajzolódtak az erõviszonyok, a közös
érdekek, illetve a közös ellenség legyõzésének vágya. Két nagy
szövetségi rendszer alakult és állt egymással szemben: az An-
tant, valamint a központi hatalmak. A háború kitörésének volt
egy közvetlen oka is, mégpedig, hogy 1914. június 28-án Ferenc
Ferdinánd trónörökös egy boszniai hadgyakorlat megtekinté-
sére utazott Szarajevóba, ahol merényletet követtek el ellene.
A hadgyakorlattal egyébként épp az volt a célja a monarchiá-
nak, hogy demonstrálja erejét a forrongó Balkánon. Ha meg-
nézzük a szövetségi rendszer kiépülését, ami már1879-ben
(kettõsszövetség) kezdetét vette, láthatjuk, hogy Ferenc Ferdi-
nánd megölése csupán egy jó indoknak bizonyulhatott. A hábo-
rú folyamán bevetett gépfegyverek, tankok egy olyan új hadi
morált mutattak Európának, amit azelõtt nem ismert. Körülbe-
lül 8 millió katona vesztette életét, hatalmas volt a sebesültek
száma, sokuk egész életére nyomorék maradt – Európa eddig
nem látott ekkora pusztítást. Megközelítõleg 5 millió civil vesz-
tette életét közvetlenül a háború miatt és 6 millió áldozatot kö-
vetelt az 1918-19-es spanyolnátha-járvány. Hatalmas volt az
anyagi veszteség is, hajók, szántóföldek, állatállomány pusztu-
lás. Az európai gazdaság is teljesen kizökkent az addigi meneté-
bõl.

Hogy mit is hozott magával az 1918-as év a békekötést követõ-
en? A központi hatalmak vereségével egy új politikai helyzet
állt elõ Európában. Oroszország politikailag átalakult a forra-
dalom következtében. A monarchia felbomlása következtében
új nemzetállamok jöttek létre. Törökország is felbomlott. A
gyõztesek célja a leszámolás – ebben kihasználják nemzeti moz-
galmakat –, a gyarmatbirodalmak fenntartása, a világháború
után a gyarmatok belsõ fejlõdése miatt új helyzet állt elõ.
Franciaország elsõsorban Németországnak kíván megfizetni,
Elzász-Lotaringia visszavétele, természetes határok Németor-
szággal, Lengyelország megerõsítése Németország ellenében,
jóvátétel fizettetése a francia ipar fellendítésére, németellenes
szövetség létrehozása, törökországi és afrikai gyarmatok szer-

zése.
Anglia német flotta
korlátozása, nem
törekszik a német
ipar szétverésére,
Szovjet-Oroszor-
szág elleni védeke-
zés, etnikai elvek al-
kalmazása, gyarma-
ti pozíciók erõsíté-
se.
Olaszország „adás-
vételi szerzõdés”
megkötésével lép
be a háborúba: irre-
denta Itália vissza-

szerzése, Albánia, törökországi és észak-afrikai gyarmatok
szerzése a cél.
Japán kínai terjeszkedésére is sor kerülhetett.
Magyarország hadiszolgálatra hívta lakosságának 18 %-át.
Ezenfelül még a hadviselés céljait szolgáló üzemben 800.000
polgárát foglalkoztatta. A magyar nemzet olyan kihasználása
ez, amilyenre a nemzet történetében még nem volt példa.
Hatalmas áldozatokat kellett hozni az egész világnak, és mint az
elõbb már szó esett róla, nagy változásokat eredményezett a há-
ború. Gyóní Géza szavaival szeretnék búcsúzni, aki ezt a versét
Przemysl-i orosz ostrom alatt írta.

„Csak egy éjszakára”
Csak egy éjszakára küldjétek el õket;
A pártoskodókat, a vitézkedõket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,
Csak egy éjszakára küldjétek el õket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretõket.
Csak egy éjszakára…

Bogó Anikó

EMLÉKEINK
Bogó Anikó és Somogyi Balázs állandó rovata
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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-per

kata.sulinet.hu

25/522-310

Az október a nemzet emlékezetének
hónapja

1849. október 6. A hõsök attól hõsök, hogy nem hátrálnak meg.
A mártírok olyan hõsök, akik a legtöbbet adják: az életüket. Az
aradi „tizenhárom”-nak felajánlotta az akkori hatalom a meg-
alkuvás lehetõségét. Ha elfogadták volna, talán ma azt mond-
hatnánk ésszerûen tettek. De ha elfogadták volna, ma nem
lehetne tiszta ideálokra emlékeznünk.
A nemzet vértanúi: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernõ, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vil-
mos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöl-
tenberg Ernõ, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói, hagyományaink-
hoz híven, égõ gyertyával emlékeztek meg a mártíroktól.
Tisztelet a nemzet hõseinek.

1956. október 23. Magyarország forradalma a kommunista ön-
kényuralom ellen. 1956. október 23-án, Budapesten fiatal em-
berek lelkében erõsebb volt a szabadság iránti vágy, mint a sze-
mélyes életük biztonsága, erõsebb volt a magyar nemzet iránti
felelõsség, mint a mindennapok biztonságot adó hallgatása, s
úgy érezték nincs mire várni, hangosan érthetõen ki kell
mondani: „Rabok tovább nem leszünk!”
Fiatalok mentek ki a pesti, budai utcákra, és tisztességesen, vi-
lágosan kifejezték: az emberi méltóság megvédése mindennél
fontosabb. Ez 1956. október 23-án a forradalom kitörését jelen-
tette. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai, Fülöp Irén
magyar tanárnõ és Orbán Zsolt történelemtanár segítségével,
ünnepi mûsorral emlékeztettek bennünket a forradalomra.

Ünnepeltük azokat az embereket, akik jövõt teremtettek szá-
munkra saját életük kockáztatásával.

Az ünnepi elõadás október 22-én a délelõtt iskolai keretek kö-
zött, október 23-án 16 órai kezdettel községi szinten került be-
mutatásra. Köszönöm a felkészítõ tanároknak és a szereplõ
gyermekeknek a színvonalas mûsort.

Szilasy László ÁMK igazgató

Reneszánsz túrán voltunk saját
megyénkben

Izgatottan vártuk október 10-ét, hiszen ezen a napon mehet-
tünk Székesfehérvárra, a királyok városába.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen igen lelkes ide-
genvezetõnk – a perkátai származású Krizsány Anna, aki a Fej-
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ér Megyei Múzeum népmûvelõje – rengeteg információt adott
át nekünk az együtt töltött néhány órában. Elvezetett bennün-
ket a romkerthez, elmondta, hogy a magyar királyokat ezen a
helyen koronázta meg a mindenkori esztergomi érsek Szent Ist-
ván koronájával. Megnéztük a Mátyás korabeli Szent Anna ká-
polnát és a régi Megyeházát. Gyönyörködhettünk a Kossuth
utca belsõ terén a harangjátékban, miközben történelmi alakok
jelentek meg a toronyablakban, így Mátyás király és felesége,
Beatrix is. Mujkónak, a fejünk felett egyensúlyozó udvari bo-
londnak a szobra alatt arról beszélgettünk, hogy nem könnyû
megmondani az igazságot úgy, hogy senki se bántódjék meg, de
az igazság mégis kiderüljön. Ezután a Babaház foglalkoztató
termében az igazságos Mátyás királyról beszélgettünk. Meg-
tudtuk, hogy a felbecsülhetetlen értékû Corvinákat lúdtollal,
kézzel írták, és egy-egy könyv elkészítéséhez egy egész birka-
nyáj irhájára volt szükség, ugyanis akkor még nem papírra írtak,
hanem pergamenre. A foglalkozás végén mindenki készíthetett
magának koronát, melyet a nap hátralevõ részében büszkén vi-
seltek a gyerekek, sok járókelõ meg is csodálta az alkotásokat:
„Honnan jött ez a sok kicsi király?” Ezután a régi játékok
birodalmába vezetett bennünket Pannika, és nagyon érdekes
történeteket mesélt azokról is.
A szikrázó napsütésben kellemes belvárosi sétára indultunk.
Megtudtuk, hogy a Székesfehérvár jelképévé vált, kõbõl fara-
gott országalmát István király halálának 900. évfordulójára ké-
szítették 1938-ban. Felfedeztük a sétálóutca üzletei felett a cé-
géreket, láttuk Mátyás király szobrát, bekukkantottunk a híres
Fekete Sas Patikamúzeumba, ahol kedves kísérõnk jóvoltából
beleszagolhattunk a gyógynövény-kivonatos üvegekbe, melyek
tartalmához a szintén perkátai származású Major Csilla jóvol-
tából jutott hozzá a múzeum. Megnéztük még a híres fehérvári
virágórát, majd ebédelni mentünk, de útközben „Fertályos Kati

néni” szobrát is megsimogattuk, mert azt mondják, aki hozzáér,
annak szerencséje lesz.
Délután Pákozdra utaztunk tovább az 1848-as emlékmúzeum-
hoz, túránk második állomásához. A múzeumban láttunk sok
fotót, régi fegyvereket, apró ólomkatonákat és ember nagyságú
huszárokat. Egy nagyon kedves néni az 1848-as harcról mesélt
nekünk, majd a terepasztalon megnézhettük a virtuális csatát is,
melyben a piros lámpácskák jelezték a magyar csapatokat, a
rengeteg zöld pedig az ellenséget. Végül mégis a kis létszámú
magyar sereg gyõzött a velencei hegyek között. Meg is tapsoltuk
õket. Ezután felszaladtunk az emlékmûhöz, ahonnan az egész
Velencei tavat láthattuk.
Nagyon jól éreztük magunkat egész nap, élményekkel gazda-
godva, vidáman jöttünk haza.

Basticz Józsefné, a 3. a osztály osztályfõnöke

SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI

Tel.: 25/452-235

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

„A jelen a múlt nélkül
nem él…”

(Széchenyi)
Az óvodai eseményekrõl képekben szá-
molunk be, a leírások a következõ
számban jelennek meg:
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Köszönet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
október 5-én a faluházban az idõsek
világnapja alkalmából ünnepséget
rendezett, amelyre mindkét nyugdíjas
szervezet tagjait meghívta. Az ünnepi
mûsor színvonalas és kiváló volt, és az
azt követõ vacsora is minden igényt ki-
elégítõ minõségû és mennyiségû volt.

Ezúton fejezzük ki elismerésünket és
mondunk köszönetet az önkormány-
zatnak és mindazoknak, akik a szerve-
zésben és a lebonyolításban példamu-
tatóan közremûködtek.

A Perkátai Nyugdíjasok
Baráti Körének tagsága

A mese gyógyít
„A mese szerepe a gyermekek és felnõt-
tek életében” címû elõadásra hívta az ér-
deklõdõket és a meghívottakat az ÁMK
József Attila Nagyközségi Könyvtárának
vezetõje: Mosonyi György.
Az elõadó: BOLDIZSÁR ILDIKÓ me-
sekutató, terapeuta volt Budapestrõl.
A közönség többsége pedagógusokból
állt, de örvendetes, hogy szülõk, a baba-
klub tagjai, néhány nagyszülõ is részt vett
az eseményen.
Az elõadó közvetlensége gyorsan oldotta
a feszült figyelmet. Hamarosan beszélge-
tés is színesítette az elõadást a résztvevõk
és a szakember között. Itt-ott sikerült fél-
retennünk a racionálisan gondolkodó
felnõtt mivoltunkat, és újra bejártuk kép-
zeletünk szárnyán az üveghegyet táltos
paripánk hátán. Megküzdöttünk a sár-
kánnyal, boszorkánnyal.
A mese gyógyító hatását hangsúlyozta, és
példákkal bizonyította Boldizsár Ildikó.
Hiszen a mesehallgató átélheti a cselek-
mény során, hogy mindig gyõz a jó, a kicsi,
a gyenge kis segítséggel meg a saját okos-
ságával, kitartásával diadalmaskodik. A
gonosz pedig elnyeri méltó büntetését.
Rávilágított a hallott (a szülõ által mon-
dott) és a látott (filmen, tévében) mese
közötti különbségre.
A családtagok által mondott mese után
nem fél a kisgyermek, mert saját képzele-

te segítségével építi fel a figurát. Ez soha
nem olyan rémisztõ, mint a legtöbb mese-
filmben látható horrorisztikus alakok.
Ezek rettegéssel töltik el, nem tudja fel-
dolgozni, álmából felriad, a riadalom a
lelkében marad feloldatlanul.
A mesét felnõttek gyógyítására is hasz-
nálják a hozzáértõ szakemberek.
Olyan mesét hallgatnak a gyógyulni vá-
gyó lelki betegek, amiben az õ egyéni
problémáik jelennek meg. Ezzel az a cél,
hogy a rászoruló beteg a mesében felfe-
dezze az analógiát, felismerje szenvedé-
seinek mibenlétét, és megtalálja a megol-
dás lehetõségét is.
(A hinduk a hagyományos orvoslásban
régóta használják ezt a módszert.)
A mese gyógyító hatású, mert a beteg a
történetet magára vonatkoztatja és meg-
találja saját megoldásait.
A gyógyító mesék nem a külvilágról kö-
zölnek ismereteket, hanem az emberben
lejátszódó lelki folyamatokról.
Mese azáltal is gyógyít, mert oldja a ben-
nünk levõ feszültségeket, örömmel tölti
el szívünket a pozitív végkifejlet. A hõs
megmenekül az emberfeletti veszede-
lembõl.
Vigaszt nyújt és reményt. Arra tanít, hogy
kitartással, szorgalommal, okossággal le-
gyõzhetõk az akadályok. Aki ezeket a po-
zitív érzéseket hordozza, ezt sugározza

környezetének is. Az ilyen emberek tár-
saságát keresi mindenki. Jó a közelükben
lenni!
Goethe írja:

Apámtól kaptam alakot
s azt, hogy komolyan élek,
anyuska víg kedélyt adott,
hogy szívesen meséljek.

A mese összekapcsolja a szülõt és a gye-
reket. Meghitt, örömteli gyógyír a zakla-
tott lelkekre.
Éljünk vele naponta!

Kiss Ferencné

A perkátai Rozmaring Népdalkör,
akik fellépnek különféle rendezvényeken

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/al-
kalom.
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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Igaz történet
Vannak emberek, akik egész életükön
át megszállottként hajtanak céljuk
felé. A nehéz út során tántoríthatatla-
nok, még akkor is, ha számos akadály-
ba ütköznek. Van egy ember, aki egy vi-
adalra vágyik. Felbõszített bikával,
arénában, puszta kézzel…
Vátkai Zoltán 2009 tavaszán egy új vi-
lágcsúcs felállítására készül.

– Kérlek Zoltán, mondj egy pár szót magad-
ról!
– 2000 nyarán költöztem családommal
Perkátára a Békés megyei Csanádapá-
cáról. Feleségem a helyi általános iskola
tanítója. Van két gyönyörû gyermekünk,
a 12 éves Luca és a 4 éves Zsombor.
– Mióta foglalkozol harcmûvészettel?
– 1977-ben ismerkedtem meg és ragadott
magával, azóta életem részévé vált.
– Milyen eredményekkel büszkélkedhetsz?
– Sok ifjúsági magyar bajnokságot nyer-
tem, 1983-ban sikerült kijutnom egy
ausztriai csapathoz, ahol 53 nemzetközi
versenyen vettem részt ebbõl 48-szor áll-
tam a dobogó tetején. Ifjúsági háromszo-
ros magyar bajnok, kétszeres Európa-,
kétszeres világkupa. 1992-ben a profi ka-
rate súlycsoport nélküli világbajnoksá-
gon megszereztem a világranglista elsõ
helyét. Amiért a versenyzést abbahagy-
tam, és amire az életemet feltettem az,
hogy kidolgoztam egy önálló önvédelmi
rendszert, melynek a neve Goshin-Ryu
(önvédelmi irányzat).
– Mi a GOSHIN-RYU?
– A tanult két stílusból, kiokushin karate
és az aikido, valamint a versenyeken sze-
rezett tapasztalataimból állítottam össze
egy önvédelmi irányzatot, amelyet 1987
óta folyamatosan oktatok. Közben azon
dolgozom, hogy ezt a stílust Japánban el-
fogadtassam.
– Mi szükséges ehhez?
– Mindenekelõtt el kell jutnom Japánba,
hogy bemutathassam a tudásomat. De
ahhoz, hogy belépõt nyerhessek az ottani
mesterek színe elé, egy olyan dolgot kell
produkálnom, amit eddig még senki,
vagy csak nagyon kevesen tudtak megva-
lósítani. Több mint tíz évvel ezelõtt vá-
lasztottam egy célt: eddig egyetlen egy
embernek, a kiokushin karate megalapí-
tójának sikerült diadalmaskodnia puszta
kézzel 53 bika felett. Én csak eggyel aka-
rok megküzdeni, a saját stíluselemeimet
felhasználva. Egy ilyen állat a hat tonna
feletti súlyt is elérheti. Számos könyvben
írtak már arról, hogy egy ember akkor jut
el a teljességig, amikor ki tud térni egy
felbõszült vadállat elõl, és meg tudja sem-
misíteni azt. Erre nagyon kevesen képe-
sek, sõt európai még egyáltalán nem vitt
véghez ilyen diadalt.
– Miért pont a bikát választottad?

– Számomra ez az állat volt a legérthe-
tõbb. Egy viador bika nagyon kemény el-
lenfél, és gyakorlatilag az arénában lát
elõször két lábon járó embert, mivel leg-
inkább lovakkal közlekednek közöttük.
Egy olyan bikát, amelyik már küzdött em-
ber ellen, nem szabad ismét homo sapi-
ens ellen vinni, mert az állat sokkal töb-
bet tanul egy összecsapásból, mint egy
ember. Hamar megismeri az ellenfele
mozdulatait, és legyõzhetetlenné válik.
Viszont amíg nem küzdött emberrel, ad-
dig ösztönösen cselekszik.
– Hogyan néz ki az az ütéskombináció,
amit elterveztél a bika ellen való küzdel-
medben?

– Alaposan tanulmányoztam az állat ana-
tómiáját. Az egyik gyenge pontja az elsõ
lábán, a térdízület alatt van. Amikor
szemben áll az emberrel, és támadni ké-
szül, minden súlyát az elsõ lábaira helye-
zi, majd lehajtja a fejét. Amikor kitérek a
támadása elõl, sípcsonttal meg kell rúg-
nom ezt a térd alatti részt, így be tudok
fordulni a szarvához. A nyaka csak függõ-
leges mozgásban erõs, oldalirányban
gyenge, ezért meg lehet húzni, és le lehet
csavarni a fejét. Amikor már elfekszik a
bika, nem biztos, hogy le kell ütnöm, de
ha igen, akkor van egy lágy rész a kopo-
nyáján…
– Melyik világrekord felállítására készülsz?
– Eddigi eredményeim megdöntésére
még senki nem volt képes, csak jó ma-
gam. Világcsúcsaim: Az elsõ világcsúcs
megdöntésére 2000. április 15-én került
sor. 2000 db új tetõcserép folyamatos
ütés technikával való törése, 10 db tetõ-
cserép volt egy kupacban, azaz 200 kupac
széttöréséhez 7 perc 46 másodpercre volt
szükségem. A 2000 db-ból 1986 db tört
szét, ez 1086 db-bal több mint az elõzõ
csúcs, viszont idõben fele annyira volt
szükségem az elõzõ csúcstartó japán ka-
rate mesterhez képest.

A második világcsúcs 2000. május 27-én
már a nevemhez fûzõdik, mert a világon
senki nem tört szét két kókuszdiót egy-
másra szorítva egy ütéssel, majd ezt köve-
tõen 6 db kókuszdiót folyamatosan te-
nyérpárna ütésekkel. Mindezekhez a tö-
résekhez összesen 1 percre volt szüksé-
gem.
A harmadik világcsúcs 2000. július 28-án
betontörés. Egy ausztrál karate mester
csúcsát döntöttem meg, ami 3,2 mázsa
összsúlyú betonlapok egymásra helyezve
egy ütéssel történõ széttörése. Összesen
6,5 mázsányi betonlapokat törtem össze,
ami több mint az elõzõ csúcs duplája.
A negyedik világcsúcs 2000. augusztus 26.
napján. A saját rekordomat döntöttem
meg betontörésben. 1 tonna összsúlyú
betonlapokat törtem szét egy könyök-
ütéssel.
Az ötödik világcsúcs 2000. november
12-én rögzítetlen és lengõ állványon elhe-
lyezett tetõcserepek törése. Ezeknél a tö-
réstechnikáknál nem csak az erõ, hanem
a gyorsaság és a magas fokú összpontosí-
tás is meghatározó.
A hatodik világcsúcs 2002. június 22-én
Zalakaroson 3000 db. Tatai hazai gyártá-
sú új tetõcserepek törése folyamatos
ütéstechnikával. 17 perc 20 másodperc
alatt 2818 db cserép tört össze, ez új világ-
csúcs.
2009-es évben a saját világrekordomat
szeretném megdönteni azzal, hogy 4000
db tetõcserepet török folyamatos ütés-
technikával. A felkészülés nagyon költsé-
ges, jelenleg a szponzori háttér kialakítá-
sán gõzerõvel dolgozunk.
– Jelenleg hol oktatod a Goshin-Ryu-t?
A dunaújvárosi fõiskolán minden héten
hétfõn 17-18 óráig, csütörtökön 19-20
óráig, ahová minden kedves érdeklõdõt
és sportolni vágyót szeretettel várok.
A dunaújvárosi Zalka Máté úti óvodá-
ban, de még tervezek óvodás korú okta-
tást.
Az induló tanfolyamokról, a Goshin-Ryu
harcmûvészetrõl, rólam a
www.vatkai.5mp.eu honlapon található.
– Köszönöm válaszaidat a kérdéseimre, és
szívbõl remélem, hogy minél több ember el-
sajátítja a harcmûvészetnek ezt az ágát.

Klein Attila
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Szakácsolimpia 2008 & Pavlicsek Csaba
2008-ban újra megrendezésre került a négyévente esedékes
kulináris olimpia, melyre hazánkból is igen szép számmal
utaztak ki szakemberek, köztük volt Pavlicsek Csaba is.

A nemzetközi szakácsmûvészeti kiállítást, amely a legtöbb sza-
kácsnõ és szakács számára röviden csak IKA-ként vagy szakács-
olimpiaként ismert, elõször 1900-ban, Frankfurtban rendezte
meg az akkori szövetségi elnök, Carl Matthäus Banzer.
Ez a legnagyobb és leggazdagabb hagyományokkal rendelkezõ
szakács-show. Szakácsok és cukrászok Mekkájává vált az egész
világon.
Ezen a szakmai megmérettetésen több mint 28 nemzet a világ
minden tájáról, szeretne a dobogóra állni, a mi Csabánknak si-
került ezt elérnie, s olimpiai bronzérmet szerezni.
– Elõször is szeretnék neked gratulálni ehhez az elõkelõ helye-
zéshez! Sokan ismernek itt a faluban, de kérlek, mondj néhány szót
magadról, s perkátai származásodról!
– Mindig Dunaújvárosban laktam édesanyámmal, de gyermek-
korom óta idõm nagy részét itt töltöm Perkátán. Itt nõttem fel,
kedves emlékek kötnek ide, szeretem ezt a falut. Jelenleg a Bu-
dapesti Gazdasági Fõiskola hallga-
tója vagyok, és közben ételszobrász-
ként dolgozom, évente öt-hat be-
mutatóra készítek zöldség- és tész-
tamunkákat, de esküvõkre, és külö-
nbözõ rendezvényekre is szívesen
faragok.
– Hány éve foglalkozol ételszobrá-
szattal?
– 2003-ban kezdtem ezzel foglal-
kozni, mikor is a kereskedelmiben
volt egy zöldségfaragó bemutató,
ahol nagyon megtetszett ez a krea-
tív munka. Itt találkoztam késõbbi
oktatómmal, aki megtanított ezen
mûvészet alapjaira. Magánszorga-
lomból elvégeztem az alapfokú
zöldségszobrász-tanfolyamot, s
ezután már saját magam fejlesztet-
tem tovább.
– Mi volt az elsõ megmérettetésed?
– 2004-ben utaztam az elsõ verse-
nyemre, ami Magyarországon a leg-
nagyobbnak, legnevesebbnek szá-
mít. Számomra csupán a helyszínen
derült ki, hogy többszörös olimpiai
és világbajnok ételszobrászokkal
kerültem egy mezõnybe. Húsvéti je-
lenetek címû kompozíciómmal, si-
került bronzérmet szereznem.
– Eddigi eredményeid közül melyikre gondolsz vissza a legszí-
vesebben, melyikre vagy a legbüszkébb?

– Kétszeres magyar bajnoki ezüstérmet szereztem. A magyar
bajnokságok nagyon fontosak számomra, hiszen hazánk sok
szaktekintéllyel rendelkezik. Nagyszakácsiban konyhai kézmû-
vesek, és királyi asztalterítési nagymester címet szereztem. A
Gasztro Randevu versenyen egyéniben és összetettben is sike-
rült ezüstöt szereznünk. Immáron négy éve tagja vagyok a Ma-
gyar Gasztronómiai Szövetségnek.

– Nagyon sok ételkészítéssel kapcsolatos mûsort láthatunk a mé-
diában, olvashatunk róla, de mennyire foglalkoznak ezzel a mû-
vészettel, amit te is képviselsz?

– Egyre többet szerepelünk mi is a médiában, jómagam is az
RTL Klubban, az M1-en, a Duna és a Vital TV-ben tartottam
már zöldségszobrászati bemutatót. Egy londoni gasztronómiai
lapban írtak két munkámról egy-egy cikket, a dinnyébe faragott
Munkácsy-festményrõl és az Áldás címû szentkép részleteirõl.

– A 2008-as év mit hozott számodra?
– Svájcban elvégeztem egy ételszobrász-tanfolyamot, ahol a vi-
lág legnevesebb mestereitõl tanulhattam a szakma fortélyait.
És hát a legfontosabb, ami történt velem, hogy olimpiai bajnoki
bronzérmet szereztem hidegkonyhai artisztika kategóriában.
A D1 kategóriában negyvenen indultunk, ezen a napon ebben a
kategóriában és az összes többiben is az egyiptomiak és az ara-
bok vitték el az aranyakat. A kategóriámban magam mögött
hagytam távol-keletieket, németeket, hollandokat, olaszokat,
horvátokat. A zsûri összetétele is nagyon vegyes volt, és kritikus
is.
– Mit takar a hidegkonyhai artisztika?
– Itthon egyszerûbben ételszobrászatnak is nevezzük. Ezen be-
lül foglalkozunk sajt-, jég-, zöldség- és tésztaszobrászattal, vala-
mint fûszer- és zsírartisztikával. Én az olimpián tésztaszobrá-
szattal szerepeltem. Már egy ideje a zöldségen és a gyümölcsön
kívül foglalkozom ezzel is. Legelsõ komolyabb tésztaszobromat
2005-ben készítettem, amivel nemzetközi ezüstérmet szerez-
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tem, s ezen teljesítményem alapján felvettek a német szakács-
szövetségbe.
– Milyen témát dolgoztál fel, meddig tartott ezt elkészíteni?

– A munkám címe: Szüret Tokajban. A versenyre három hóna-
pig készültem, nagyon sok energiát fektettem bele, nem volt
könnyû ezt is a legjobbra készíteni és a fõiskolán is a helyt állni.
Fontos, hogy ez a munka csak fûszerekkel volt színezve, minél
természetesebbnek kellett lennie, hisz a mû dolgokat nem dí-
jazzák kint.
– Mi alapján pontozza a zsûri a munkákat?

– A precizitás természetesen nagyon fontos, nézik, hogy milyen
marketinghatása van. Az én esetemben azt, hogy tudom-e vele
reklámozni a tokaji bort. Fontos az egyediség, továbbá, a har-
mónia.
– Melyik verseny lesz a következõ?
– 2009-ben lesz egy országos szakácsverseny, a Culinary expo,
amire készülök, valamint Svájcban az Európa-bajnokság. Egy
kicsit még távolinak tûnik, de 2010-ben rendezik meg a világbaj-
nokságot, ahol szeretnék ott lenni, és egy elõkelõ helyezést sze-
rezni kis hazánknak.
– Köszönöm szépen Csabi, a továbbiakhoz kívánok neked sok si-
kert és kitartást!

Bogó Anikó

Kinizsi Vendéglõ, „Faház” – Szabadegyháza

Ebéd házhoz szállítás
Minden nap

11 óra és 12.30 óra között házhoz
visszük ebédjét.

Egy leves mellé két második fogásból
választhat,

kéthetente elõre megadott
étlap szerint.

Éthordót
biztosítunk.

1 adag ára: 670 Ft.
Rugalmas fizetési lehetõségek,

hideg-meleg étkezési utalványok elfogadása.
Családi és egyéb rendezvényekre házhoz visszük

a megrendelõ által összeállított hideg-meleg ételsorokat.
Igény szerint tálaló- és evõeszközöket is biztosítunk.

Ezúttal szeretnénk megköszönni azon kedves partnereinknek
a bizalmat, akik már 3 éve megrendelõink.

Hívjon bennünket Ön is a
06-25/478-989, 06-70/564-5616

06-20/3523781

telefonszámokon.

DIPLOMÁS
MUNKATÁRSAKAT KERESEK

banki és biztosítási
termékek értékesítésére.

Gyakornoki ösztönzõ program, fix havi kereset.

Erkölcsi bizonyítvány, diploma feltétel.

Bõvebb felvilágosítás a 06-70-368-4130-as
telefonszámon.

TANULJON AZ UNO-nál!
AUTÓVEZETÉSI TANFOLYAM

INDUL A KASTÉLYBAN!

Gyere Te is, jelentkezz most!

Jelentkezni lehet a könyvtárban:

06-25/522-320
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Ismét eseménydús heteket
hagytunk magunk mögött

Október 11-én Perkátán tartotta soros ülését a Körzeti Lelki-
pásztori Tanács, melynek tagjai Pusztaszabolcs, Adony,
Perkáta, Szabadegyháza, Rácalmás, Kulcs, Zichyújfalu és
Besnyõ plébánosai és az egyházközségek világi vezetõi. Püspök-
atyánk a paphiány miatt hozta létre a lelkipásztori „kistérsége-
ket”, és szorgalmazza az összetartozó települések szorosabb
egyházi együttmûködését, ugyanis több feladat nem oldható
meg önállóan a hívek csökkenõ létszáma miatt. A mi körze-
tünkben is csupán négy atya van, több községbe már nem jut
helyben lakó pap – és erre egyre több helyen fel kell készülni a
jövõben. Ráadásul a mûködõ plébánosokat sem lehet a véglete-
kig terhelni. Természetesen minden közösség lelkipásztori ellá-
tása megoldott lesz továbbra is, de más módokon és szervezés-
ben. Egyre nagyobb szükség van a civil segítõkre és a hívek na-
gyobb áldozatvállalására is, valamint alkalmazkodására az új
helyzethez. A mi körzetünket, mely majdnem megegyezik a
közigazgatási kistérséggel, augusztustól Baltási Nándor pusz-
taszabolcsi atya vezeti, aki esperesi kinevezése mellett látja el e
feladatot is.
A tanács tagjai több témában is tárgyaltak az aktívabb együtt-
mûködésrõl: a felnõtt katekézis (hitismeretek bõvítése) össze-
hangolásáról, a szentségekhez járulási felkészítésekrõl, az egy-
házközségek híveinek közös együttlétek szervezésérõl (pl.
szentségimádások, elõadások). Komoly erõfeszítéseket kell
tenni azért is, hogy a hívek hitbéli tudása, istenismerete gyara-
podjon. Fejleszteni kell a hatékonyabb tájékoztatást, informá-
cióáramlást a települések egyházközségei között. Közös törek-
vésünk, hogy példát adjunk az állami, civil szféráknak a haté-
kony és testvéri alapú együttmûködésünkkel, ahogyan Jézus
Krisztus tanított : „Ne azt keressétek, ami elválaszt, hanem ami
összeköt benneteket.” Minket Isten szeretete forraszt egybe,
ami alapján az égiekre (az örök boldogságra) irányul figyel-
münk, nem a földiekre (nem a nézeteltérések és konfliktusok
fenntartására).
Gyûlésünk végén a perkátai karitászcsoport jóvoltából közös
agapén vettünk részt vendégeinkkel együtt.
Október 24-én a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésû
nemzetközi egyházi karitatív ifjúsági akcióprogramban vettünk
részt közel 40 fõvel, melynek fele a 12-30 év közötti célcsoport-
ból került ki, de dolgozott közöttünk 5 évestõl 65 évesig óvodás
és nyugdíjas egyaránt. A projekt célja az önkéntes, jószándékú
közös segítés különféle helyi tevékenységekben és a fiatalok
összekovácsolása a szolidaritás jegyében, a tervezgetések he-
lyett kézzelfogható munkák elvégzése, a szociális érzékenység
fejlesztése. Az akció a fiatalokat ösztönzi a konkrét felelõsség-
vállalásokra, az új kezdeményezésekre, a partnerség és együtt-
mûködés kialakítására a generációk között, növeli az önkéntes
munka elismertségét, az összefogás erejét. Mi Perkátán a temp-
lomkert takarítását és a temetõi egyházi sírok megtisztítását
vállaltuk, melyet jó hangulatban és ügyes kétkezi munkával el is
végeztünk. Van fiataljainkban akarat az önkéntes segítésre,
ezért bízhatunk a résztvevõi kör bõvülésében és az eredményes
folytatásban.
Október 24-én este a Magyar Kanizsai Színház elõadását te-
kinthették meg templomunkban az érdeklõdõk, mely jótékony-
sági rendezvény volt a temetõkápolna javára. Ezúton is köszön-
jük a szervezõk és az adakozók hozzájárulását.
Mivel az idén még jókora összeget kell kifizetnünk a kápolna
felújítási költségeire, kérjük adakozásukat, mely a Kisbol-

dogasszony Alapítványunknak is befizethetõ, így adócsökkentõ
tételként vehetõ figyelembe az éves adóbevallásnál.

Október 31-én Spányi Antal megyéspüspökünk a temetõben
megáldotta az új temetõkaput és a felújított temetõkápolnát.
Püspökatyánk perkátai látogatása során örömmel vette és kö-
szönte meg a kápolna megújítását elérõ segítségeket, és kifejez-
te reményét, hogy az igen aktuálissá vált templomfelújításra
még nagyobb lendülettel és segíteni akarással fog a jövõben
részt venni Perkáta lakossága: hívei, vállalkozói, önkormányza-
ta és egész civil közössége. Bízunk benne, hogy így lesz!

Ezúton mondunk köszönetet egyházközségünk vezetése nevé-
ben mindenkinek, aki bármiféle adománnyal, támogatással,
felajánlással, munkával, szervezéssel hozzájárult a temetõká-
polna felújításához. Isten áldja a jószándékú segítõ kezeket!

Elõre tekintve
November 23-án Krisztus, a mindenség királya ünnepe, az egy-
házi év utolsó vasárnapja lesz. Ilyenkor figyelmünket az emberi
végidõre és saját földi életünk végére irányítjuk – akárcsak a
megelõzõ hetekben a halottak napja környékén –, amikor külö-
nösen érdemes átgondolnunk földi életünk értelmét. „A külsõ
kép a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember
függeszti szemét a mindenség lankadatlanul mûködõ csillagaira, a
távoli és nagy egészre, s azon is túlra” – mondja költõ is. Halotta-
ink szeretete elsõrendûen az élet iskolája. Azé az életé, amely a
természetnél is magasabb törvénynek, a Mindenhatónak enge-
delmeskedik. A halál hozzátartozik az élethez, de nem végállo-
másként, hanem átmenetként a halhatatlanságba. Életünket
nem tudjuk megtoldani, ám az örök élet ajándékát csak akkor
kaphatjuk meg, ha elhagytuk ezt a világot. Azzal a reménnyel
forduljunk Istenhez, amelyrõl Jézus azt tanította: „Atyám aka-
rata az, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen,
s feltámasszam az utolsó napon.” Az odaát és idelent távlata arra
figyelmeztet bennünket, hogy célja van életünknek, amelyet a
Gondviselõ, a minket személyesen ismerõ és szeretõ Isten jelölt
ki. Közösségben vagyunk az odaátra költözöttekkel és az itt
maradottakkal egyaránt, ezért kell igazán, mélyen összetarto-
zónak lennünk – ha nem is könnyû feladat…

November 30-án már advent elsõ vasárnapja lesz, mely az egy-
házi év kezdete.

Utána érkezik a Mikulás (nem a télapó!!!), aki nem mesealak-
ként, hanem történelmi valóságként, igazi szentként, az egyház
püspökeként a Kr. u. 300-as évek környékén élt a görögországi
Myra városában és segített a rászorulókon.

December 8-án A Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen Fogan-
tatása ünnep lesz.

Adventus Domini – az Úr eljövetele: négy hét elõkészület, vára-
kozás és lelki felkészülés karácsony ünnepére. Az egyház taní-
tása szerint Jézus hármas eljövetelérõl emlékezünk meg: törté-
nelmi eljövetelérõl, a megígért Megváltó betlehemi megszüle-
tésével, kegyelmi eljövetelérõl és az utolsó eljövetelérõl. Ennek
megfelelõen az adventi idõ kettõs tartalma a várakozás és a
bûnbánat. Az adventi idõ a felkelõ napra, a világosság világos-
ságára mutat, ezért a legfontosabb jelkép a fény. Az adventi
fény annak a Jézusnak a jelképe, aki az élet gazdagságát, színét,
fényét és szépségét adja. Régen az adventi koszorút a családok
advent elsõ vasárnapja elõtti szombaton együtt készítették el,
minden este közösen imádkoztak és énekeltek a koszorú körül.
Készüljünk mi is közös gyertyagyújtással és meghitt családi
együttlétekkel a Megváltó eljövetelének napjára!

Pavlicsek Zsolt
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Kína kincsei 2.
Pavlicsek Zsolt rovata

A porcelán
Ha egy filmben, egy luxuslakásban eltörik egy váza, amit
dühödten csihipuhizók egyike lever vagy éppen megment némi
akrobatizmus által, vagy egy mérges szeretõ a falhoz vág, eset-
leg egy ügyetlen vendég lever, akkor biztosan egy fel-
becsülhetetlen értékû, kínai eredetû porcelán vázáról van szó.
Bár a kínai porcelánokat
a Ming-dinasztiához (Kr.
u. 1368-1644) köti a köz-
vélekedés, ám a kezdetek
sokkal régebbre nyúlnak
vissza. A kínai törzsek
már 8 ezer éve készítettek
agyagtárgyakat. Kr. e.
3500 körül a Lungshanoid
kultúra fehér kerámiákat
készített, a Han-dinasztia
idején (Kr. e. 206–Kr. u.
220 között) terjedt el a
mázas kerámia, majd a
Song-dinasztia idején
(Kr. u. 960–1279) tökéle-
tesedett a porcelán készí-
tése. Ekkor a porcelán
Európában teljesen isme-
retlen volt. Amikor az
1300-as években az elsõ
néhány darab a konti-
nensre került Kínából, azt
tartották róluk, hogy vala-
milyen féldrágakõbõl ké-

szültek. Ennek meg-
felelõen gyakran
aranyba vagy ezüst-
be foglalták õket.
Európában a XVIII.
századot megelõzõ-
en nem is sikerült
igazán magas szint-
re fejleszteni a por-
celánkészítés tech-
nikáját, az áttörést a
németországi Meis-
senben készített
porcelán jelentette.

A porcelán, ez a kemény, vékony, üvegszerû zománccal készí-
tett, áttetszõ kerámia, különleges, ún. földpáttartalmú agyag-
ból készül, amelynek minõsége területrõl területre változik. A
porcelántárgyakat magas hõmérsékleten égetik ki, hogy a máz
egészen rákössön a felületre. A porcelán manapság is olyan
kézmûvesipari termék, amit igen nagyra értékelnek a szakértõk
és a gyûjtõk. Értékét növeli, ha kézzel zománcozzák, az égetõ-
kemence hõmérsékletét pedig csak szakavatott mester határoz-
hatja meg.
A Ming-korszakban tökéletesített kék-fehér porcelán a kínai
porcelángyártás csúcspontját képviseli. Ez a porcelánfajta szin-
te azonnal kedveltté vált, népszerûsége a mai napig is töretlen.
A készítés technikáját nagyon nehéz volt tökélyre fejleszteni: az
egyik titka az, hogy kobalttal festik meg az agyagtestet, még mi-
elõtt zománcoznák és égetnék. A kék festék összetételét családi
titokként kezelték, apáról fiúra szállt, így a hamisítóknak nem
sikerült ugyanazt a színhatást elérni. A könnyedségét, az áttet-
szõségét és a finomságot a XV. század közepére mesteri szintre
fejlesztették, és az így készült vázák a világ minden táján kere-
settek lettek – nemcsak a királyi udvarokban, de a tehetõsebb
emberek körében is. A mai napig Kína porcelán fõvárosa a
Jiangxi tartományban található Jingdezhen város.

Aktuális hírek a kínai
testvértelepülési kapcsolatunkról

Szeptember 29-én, Budapesten a Kínai Népköztársaság nem-
zeti ünnepe tiszteletére adott nagyköveti fogadáson elõrevivõ
megbeszéléseket folytattunk Kína Kulturális Tanácsosával és
Kereskedelmi Tanácsosával. Liu Wen Qing és Ren Hong Bin
urak kifejezték komoly és tényleges együttmûködési és segítõ
szándékukat Somogyi Balázs polgármesternek.
Október 11-én Perkátán fogadtuk testvértelepülésünk, Hua-
xiang titkárát, barátunkat Li Xinmin urat, aki 5 fõ Fengtai kerü-
leti (amely 2 milliós városrésze Pekingnek) vendéget hozott lá-
togatásra hozzánk Zhang Dali úr vezetésével. Kínai barátaink a
hivatalos tárgyalásokon és a baráti beszélgetéseken is biztosí-
tottak bennünket arról, hogy az olimpia után már teljes energi-
ájukkal a konkrét együttmûködéseinket készítik elõ. Nagyon
szeretnék, hogy a jövõ év folyamán elõre léphessünk, beindít-
hassuk a projekteket. Bennünket is arra ösztönöztek, hogy a
ránk jutó feladatokat készítsük elõ gyorsan és hatékonyan. A kí-
nai vendégek szokásos programrendjét ezúttal színesítette egy
borkóstoló Radeczki György pincéjében és a perkátai kínai
nyelvet tanulók nagy sikert aratott nyelvóra-bemutatója a
mûvelõdési házban.

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

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

Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon nálam ren-
deljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti telefonszá-
mon. Kérem egyben ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való feltüntetését szintén nálam szíveskedjenek megrendelni,
hogy e munkák elvégzésénél segítséget tudjak nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd  06 30 639 2893
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A temetõkápolnával egyidõben gyönyörûen díszí-
tett kaput is megáldott Spányi Antal megyéspüs-
pök úr.

A kaput Sztanó Anna ny. tanítónõ adományozta a
falunak, a két oldali díszítõ sövényt pedig Nagy
Lajos. Az Élet-út kapu tervét Pavlicsek Nándor
képviselõ úr álmodta és munkatársaival együtt
meg is valósította.

Az ábrázolt motívumok szépségesek és elgondol-
kodtatóak.

A jelképek világában nem mindenki járatos. Ezért
kértem képviselõ urat, hogy röviden vázolja a for-
mák jelentését.

– Olyan kaput szerettem volna készíteni, ami nem
egyszerû bejárati hely. Ennél sokkal több! –
mondja.

– Az élõk ezen átjárva látogatják halottaikat. Az
eltávozott szeretteiket is ezen áthaladva kísérik
utolsó útjára.

A kapun megjelennek az õsi magyar motívumok
(úgymint a kettõs kereszt, Árpád sáv), Mezõföld

és lakóhelyünk, Perkáta népi építészeti és díszítõ-
elemei. (Az áttört díszítések, Nap, Hold stb.)

Fellelhetõk a kezdet és a vég, élet és halál jelképei.
Az emberi életünk ellentmondásai: a jó a rossz, a
sötétség és világosság (pl. a Nap motívumnál),
születés és a halál.

A nap tizenkét részre osztott sugarai hónapokat,
az idõ, ezzel együtt életünk múlását jelképezi. A
váltakozó sötét és világos sugarak: örömeink, bá-
nataink, egyszóval: életünk jelképei! – fejezi be a
képviselõ úr.

Álljunk meg minél többször e csodás alkotás elõtt,
és néhány percre nyissuk meg lelkünket Isten és
önmagunk elõtt.

Perkáta lakossága és vezetése hálás szívvel köszö-
ni az önzetlen adakozást SZTANÓ ANNÁNAK és
NAGY LAJOSNAK. Az áldozatos munkát
PAVLICSEK NÁNDORNAK és MUNKATÁRSA-
INAK!

Az Isten áldja meg valamennyiüket!
Kiss Ferencné

ÉLET-ÚT KAPU...


