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Emlékeink – Bogó Anikó és Somogyi Balázs rovata

Fejér megye 1000 éves
A vármegyék létére az elsõ adat Magyarországon
Szent István uralkodása elejérõl való. A
veszprémi püspökség 1009. évi okleve-
lében arról olvasunk, hogy István
király „lelkünk üdvéért négy vá-
rat, név szerint Veszprémet,
ahol a püspökség székhelye
van, Fehér várat, Kolon és
Visegrád várait minden
egyházukkal, kápolnájuk-
kal és oltáraikkal, nemkü-
lönben összes határaikkal
és területükkel Szent Mi-
hály veszprémi egyházá-
nak rendeljük alá”. A vár
határai a vár megyéjét, azaz
adott esetben Veszprém, Fej-
ér, Kolon (utóbb Zala) és Vi-
segrád (késõbb Pilis) megyét je-
lentették, amelyek az egész közép-
korban a veszprémi püspök alá tartoz-
tak az egyházi közigazgatás szerint.
Szent István által elkezdett vármegyerendszer ki-
építésének alapja a vár volt, amely nagyon kevés kivételtõl
eltekintve ekkor földvár volt. A Kárpát-medence ekkori
földvárai, akár a honfoglalás elõtt építettek, akár a késõbbi-
ek azonos módon épültek. A helyválasztásuk is hasonló volt,
a térbõl néhány – vagy néhány 10 – méterrel kiemelkedõ ma-
gaslatra, folyók mellé, utak találkozásához épültek. A vár-
nak alkalmasnak kellett lennie arra, hogy veszély esetén a
környék lakosságát magába fogadja. A vár, illetve a vár mel-
léke volt az ispán székhelye. A XI. század elején kialakult
várszervezetnek kettõs funkciója volt. Egyrészt ahol a várak-
hoz tartozó terület összefüggõ tömböt alkotott nevezték vár-
megyének, Kálmán király I. törvénykönyvében mint civitas
mega, azaz a vár megyéje (határa) fordul elõ. Másrészt bizo-
nyos várakhoz nem összefüggõ terület tartozott, hanem el-
szórtan elhelyezkedõ birtokok képezték a várkerületet, ezt
hívjuk mai fogalommal várispánságnak. Erre a típusra példa

a szintén 1009. évi veszprémi oklevélben említett
Úrhida. A vármegye területébe a vár hatá-

rain túl (azaz a vármegyében) fekvõ
összes birtok beleszámított, tehát a

magánbirtokok és az egyházi bir-
tokok is. A vármegye ispánja a

vármegye felett közigazgatási
jogkörrel rendelkezett, töb-
bek között Szent István tör-
vényei szerint a pap és az
ispán feladata volt a vasár-
napi munkavégzés meggá-
tolása. Emellett az ispán a
királyi földeken földesúri
jogkörrel is bírt királyi fel-

hatalmazás alapján. A két
funkció, a vármegye és a vár-

ispánság hasonlóságának pél-
dája az, hogy a vármegyei felada-

tokat a várispánság tisztségviselõi,
a hadnagy, a várnagy, az udvarispán és

a várjobbágyok látták el.
A vármegye az Árpád-kor nagy részében királyi

vármegye volt, hiszen ekkor még a vármegyék nagyrészt ki-
rályi birtokok voltak, mind személyi, mind birtokokat érintõ
vonatkozásban a királyi fennhatóság érvényesült. A XIII.
századtól alakul ki a nemesi vármegye, amikor is a királyi
fennhatóság helyett már a magánbirtokok, illetve a földesúri
dominancia kerül többségbe a királyi birtokadományozások
következményeként.

2009-ben ünnepeljük tehát megyénk, Fejér megye 1000 éves
évfordulóját, melyhez a Fejér Megyei Önkormányzat, illetve
a megye településeinek számos rendezvénye kapcsolódik.

(Forrás: Kristó Gyula: Magyarország története. Osiris, Bp,
1998., Zsoldos Attila: Szent István vármegyéi. Források kö-
vetkeztetések. In. História 2000/4 16-18.)

Somogyi Balázs
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JUSTIZMORD,
avagy az ártatlanok elítélése

Azt a személyt, közösséget szokták elítél-
ni ártatlanul, aki, vagy amelyik útjában
áll valakinek, mert az nem hajtja be ön-
ként a fejét igába vagy a hurokba, pedig
azt valakik akarják. Ilyen elítélés alá ke-
rül most Perkáta közössége is, mivel nem
írta alá Iváncsa által elétett diktátumot a
tanuszoda ügyében. Pedig Perkáta sem-
mi mást nem kér, minthogy a perkátai
testület által 2005. októberében megis-
mert feltételek és elosztás szerint, jog-
szerûen történjék meg a megállapodás,
amely figyelembe veszi falunk teherbíró
képességét is.
— Perkáta 2005-ös ismeretei szerint a
felépítés után 15 évig fizetik a települé-
sek az állammal egyenlõ arányban (50-50
%- ban) a kivitelezõnek az építéshez és a
mûködtetéshez kapcsolódó összeget.
2005-ben a kistérségi településre esõ rész
kb. 50 millió forint lett volna, ebbõl az
uszoda saját bevételbõl (jegy, szolgálta-
tási díjak) 40 %-ot (kb. 20 millió forint),
míg a kistérség 15 millió forintot
(gyógytestnevelési és egyéb normatívák)
tett volna hozzá. A 2005-ös ajánlat sze-
rint tehát a településeknek kb. 17 millió
forintot kellett volna évenként befizetni-
ük, ami Perkáta 17 %-os lakossági része-
sedésének megfelelõen 2,7 millió forin-
tot tett ki évente. 2005-ben Perkáta ezt
egy határozatban elvi döntésként fogal-
mazta meg, de szerzõdést nem írt alá.
— 2008 nyaráig Perkáta és más település
sem kapott írásos dokumentumot vagy
módosítást az uszodával kapcsolatban,
csak a pályázati szándékot erõsítette
meg a kistérség, azzal a feltétellel, hogy a
tényleges költségmegosztásról késõbb
lesznek tárgyalások. 2008 nyarán kapott
egy számítást Perkáta és a többi település
is, amely már megemelt összegeket tar-
talmazott, és ezt önkényesen – tehát nem
kistérségi döntés alapján – hozták meg.
A 2005-ös információkhoz képest már
nem szerepelt a 15 milliós kistérségi dön-
tés, és a 40 %-os saját bevétel is csökkent-
ve lett 20%-ra (szintén önkényes döntés
alapján). Ráadásul az állam – települé-
sek arány is csökkent a települések hát-
rányára az 50-50 %-ról 47-53 %-ra, nem
is beszélve az alapvetõ drágulásról. Amíg
2005-ben a települések éves összbe-
fizetése 17 millió forint lett volna, addig
ez a 2008-as számítások szerint már 54
millió forintos. Így Perkáta összege a

2005-ös 2,7 millió forint helyett a 2008-as
számok szerint 8,9 millióra növekedett
volna (Önök szerint a 8,9 millió vagy a 2,7
millió forintos befizetés ingyenességet
jelent? Minden befizetés a falu pénzébõl
történne.), ami több mint 3-szoros növe-
kedés, míg az infláció alapján, kb. csak
20-22 %-kal kellett volna növekedni, kb.
3,3 millió forintra.

— De ekkor sem ellenkeztünk, hanem a
kistérség érdekében próbáltunk olyan ja-
vaslatot kidolgozni, hogy a tanuszodai
részt is fizetni tudjuk és Perkáta érdekei
se sérüljenek. Perkáta javaslata volt,
hogy hozzunk létre kistérségi társuláso-
kat szociális és közoktatási területeken,
így az ezek által kapható plusz állami
hozzájárulás enyhíteni tudja a
megnövekedett tanuszodai költségek
miatti kiesést. Perkáta sohasem utasítot-
ta el a tanuszodát, hanem egy pontot ja-
vasoltunk a szerzõdésbe, hogy a társulá-
sokból szerezhetõ plusz forrásokból ka-
pott pénzbõl fizessük a társulási és tan-
uszodai költségeket, de ha nincs társulás,
akkor is minimálisan a 2005-ös 2,7 milli-
ót fizetnénk. Iváncsa erre a kiegészítésre
nem válaszolt. Perkátai javaslatra végre
létrejött a szociális kistérségi társulás,
amelynek szakmai székhelye pont
Perkáta. A közoktatási társulás, amelyet
szintén Perkáta szorgalmazott legin-
kább, talán a tanuszodai bizalmatlanság
miatt nem jött létre (ráfogták Perkátára,
hogy feltételeket szab, pedig 2008. de-
cemberében egyhangúlag (12 igen szava-
zattal) fogadta el a perkátai testület a kis-
térségi javaslatot), de jelenleg is Perkáta
ez egyetlen kistérségi települései közül,
amely komoly közoktatási társulást ké-
szít elõ. Mivel a kistérség települései szó-
ban kimondták, hogy nincs társulási
szándékuk és még a 3 héttel ezelõtti írás-
ban történõ megkeresésre sem reagál-
tak, tovább kellett lépnünk és megkeres-
tük Nagykarácsonyt.

— Néhány tény a kistérséggel kapcsolat-
ban:

1. Jelenleg a kistérség lakosságának kö-
zel felét kitevõ Beloiannisz, a kistérség
két legnagyobb települése Perkáta és
Pusztaszabolcs nem írta alá a tanuszoda
megállapodást.

2. A jelenlegi bizonytalan helyzet
Iváncsa felelõssége, mivel nem tekintette

egyenlõ partnernek, nagykorúnak a töb-
bi települést. Ha nyíltan elmondta volna,
hogy miért növekedtek meg az összegek,
akkor nem állna elõ a tanuszoda üzemel-
tetésének bizonytalan helyzete, mert
már régebben kiszálltak volna a telepü-
lések a magas összegek miatt, vagy elfo-
gadták volna az összegeket.
3. Perkáta volt a legaktívabb társulási
kérdésben, ennek eredménye az egysé-
ges kistérségi szociális társulás, amely ha
már 2005-ben létrejött volna, az elmúlt 3
évben 20 millió forinttal több bevételt tu-
dott volna hozni a kistérség települései-
nek.
4. Tudniuk kell, hogy minden média an-
nak a véleményét közvetíti, aki fizeti,
ezért is mondják, hogy a média önálló
hatalmi ág. A TV Kulcs jelenleg Kulcs és
Iváncsa által fenntartott televízió, tehát
Iváncsa és Kulcs véleményét képviseli. A
Mezõföldi Élet címû újság tulajdo-
nos-szerkesztõje egyben az iváncsai helyi
újságot is szerkeszti. Kérem, hogy aki
ezeket a médiumokat látja, erre emlé-
kezzen. Aki pedig folyton ezeket idézge-
ti, az az iváncsai érdekeket képviseli. Mi
perkátaiak képviseljük Perkáta érdekeit.
5. Nem igaz a kistérség elnökének több
helyen elhangzott állítása, miszerint
Perkáta hibája a kistérségi közoktatási
társulás elmaradása. Az igaz, hogy ha lét-
rejött volna, Perkáta több mint 30 millió
forint normatívát tudott volna igényelni,
de ennek több mint felét visszaosztotta
volna a kistérségnek és a gesztortelepü-
lésnek. Az hogy, a társulás nem jött létre,
a kistérség összes településének felelõs-
sége.
6. A kistérségnek van 8 települése, de
családi hasonlattal ebbõl van két ked-
venc gyerek, és hat középsõ gyerek, a kö-
zépsõ gyerekeknek a sorsa, hogy jár ne-
kik, csak nem jut. Az elmúlt másfél hó-
napban két nagy pályázat is érkezett a
kistérségbe véletlenül pont Iváncsára és
Adonyba. Iváncsa volt az egyetlen kistér-
ségi település, amely nyert az ún.
iskolafelújítási programban, ahol több
más kistérségi település is indult, köztük
Perkáta is. Az elsõ fordulóban Iváncsa
sem nyert, csak a másodikban. A máso-
dik fordulóba azok kerülhettek be, akik

Folytatás a következõ oldalon.
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az elsõben bizonyos pontot elértek (ezt a
perkátai óvodabõvítési pályázat is elér-
te), és meghívást kaptak a másodikra (a
meghívás feltételei nem ismertek).
Iváncsa szûk 200 millió forintot kapott
iskolafelújításra. Míg Adony tavaly év
végén két ünnep között kapott 100 millió
forintot a polgármesteri hivatal felújítá-
sára. (A 2177/2008. számú kormányhatá-
rozat a gazdasági válság kellõs közepén,
állami hitelfelvételek idején, külön pá-
lyázat nélkül az állami céltartalékból 5
milliárd forintot költött 26, kivétel nélkül
baloldali vezetésû település támogatásá-
ra.). A kistérségnek 2004-es alakulása
óta van 7 kiemelt fejlesztési célkitûzése
(egyik ezek közül a perkátai Gyõry-
kastély és parkja felújítása), de mégis
két, iváncsai és adonyi projekt kapott
nagy támogatást. 300 millió forint érke-
zett-érkezik a kistérségbe, de csak két te-
lepülésre, pedig egyenlõ arányban el-
osztva ez a kistérség településeinek
40-40 millió forintos segítséget is nyújt-
hatott volna – igaz tudom, hogy ezt nem a
kistérség, hanem a két település kapta,
kaphatta.

7. Érdekes, de tény, hogy Perkáta a tan-
uszodai megállapodás tervezetek alap-
ján többet kellene, hogy fizessen az
iváncsai tanuszodába, mint maga Iván-
csa, ahol épül az uszoda, és ahol a leg-
több pozitív hatása lesz. Ez igazságos?

8. Perkáta által a tanuszodába jelenlegi
áron számolt hozzájárulása (az iváncsai
követelés szerint) a következõ 15 évre
közel 150 millió forint, közel annyi, mint
amit a kötvénykibocsátásból a perkátai
fejlesztésekre szeretnénk költeni.

Perkáta megválasztott vezetõiként arra
esküdtünk fel, hogy a perkátai közösség
érdekeit védjük, és legjobb tudásunk sze-
rint képviseljük a perkátai embereket
mind a településen belül, mind szélesebb
körben.

Somogyi Balázs

Pletykáta
Nem szokásom pletykákkal foglalkozni. Nem reagáltam azokra, a lapokban meg-
jelenõ rágalmakra sem, amelyek személyemet érintették, de egy mostani pletyka
egész Perkáta közösségét érinti és felháborítja. Perkátán eddig egyszer — még
1998-ban — valóban volt szervezett romabetelepítés, de akkor sem a perkátai ön-
kormányzat, hanem a fehérvári önkormányzat szervezésében. Most a lakosság hi-
teles tájékoztatása érdekében kijelentem:
Sem Perkáta önkormányzata, sem én nem telepítek Perkátára romákat.

Somogyi Balázs polgármester

FELHÍVÁS
Kérjük mindazokat, akik a márciusi
újságba szeretnének cikket, hirdetést
küldeni, azt FEBRUÁR 27-én déli 12
óráig tegyék meg! Az ünnepi számot
elõbb készítjük el, hogy a programról
a falu lakossága idõben értesülhes-
sen.
Megértésüket köszönjük.

A szerkesztõk

LAPZÁRTA UTÁN:
Perkáta—Nagykarácsony társulás

A képviselõ-testület 2009. február 2-án
rendkívüli ülésén, ellenszavazat nélkül
(8 igen szavazattal és 4 tartózkodással)
elfogadta — a nagykarácsonyi képvise-
lõ-testület döntése után — a Perkáta-
—Nagykarácsony közoktatási intézmé-
nyi társulása szándéknyilatkozatát.
Sajnos a kistérségen belüli tárgyalások
megszakadtak mind kistérségi társulá-
si (közös kistérségi intézményre vonat-
kozóan), mind intézményi társulási
(azaz néhány település társulása) kap-
csán, így kénytelenek voltunk a kistér-
ségen kívül is társulásban gondolkodó
települést megkeresni, hiszen a társu-
lási határidõ sürget. Nagykarácsony-
ban olyan partnert találtunk, amellyel
hasonló alapelveket vallunk: a társulá-
si megállapodáson túl, bizalmon alapu-
ló partnerség, az általános iskolai okta-

tás teljes körû védelme, a tanulók utaz-
tatásának elutasítása, a települési gyer-
mekek után járó normatíva településen
tartása (azaz a visszaosztás elvetése).
Nagykarácsonnyal már 1 hét alatt to-
vább jutottunk a közös munkában,
mint a tavalyi évben akár a puszta-
szabolcsi, akár a mezõfalvai, vagy a kis-
térségi társulásban. Minden remé-
nyünk meglehet, hogy 2009. március
31-éig létrehozzuk azt a 2009-2010-es
tanévre vonatkozó közoktatási társu-
lást, amelyben a társulás székhelye
Perkáta lenne, és amely társulásba a
perkátai gyermekek után kb. 20 millió
forint kiegészítõ normatíva jár (Nagy-
karácsony kb. 10 millió forinthoz jut-
hat).

Somogyi Balázs

Faluüzemeltetés
A Faluüzemeltetési Központ munkájá-
ban január hónapban csak ügyeletet
tartottunk.
A területi munkaügyi központok, köz-
ponti törvények hiányában még nem in-
dították el közmunkás foglalkoztatási
programjaikat, bár a faluban tennivaló
a tél ellenére lenne, ezért még nem tud-
juk foglalkoztatni a jelentkezõket.
A januári fagyok miatt csak pár alka-
lommal kellett közútjainkon sózott, ér-
desítõ anyaggal szórást végezni a hajnali
órákban, és egyszer napközben.
Az ügyeletet adó 1-2 dolgozó a faluban
általános takarítási munkákat végez az
intézményeink és buszmegállók terüle-
tén.
Február elsejétõl megnyílt a rendõrségi
körzeti megbízotti iroda a Dózsa
György utca 15/b fsz. 2. alatt (kastély ol-
dalszárnya).
A körzeti megbízott: JÓNA FERENC
rendõr törzszászlós.

A lakossági bejelentéseket egyelõre a
107–112 éjjel nappal ingyenesen hívha-
tó telefonszámon, vagy munkaidõben a
25-510 510 Dunaújvárosi Rendõrkapi-
tányság telefonszámán lehet megtenni.

Az iroda önálló telefonszámáról, a ki-
alakult ügyeleti rendrõl és a heti foga-
dónapról a késõbbiekben tájékoztatjuk
a lakosságot.

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

Telefon: 25-507 512

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
VERTIKÁL hulladéktároló mûanyag
zsákokat a hulladékudvarban lehet
megvásárolni 280 Ft/db egységáron.

A hulladékudvar nyitva tartása:
hétfõ, szerda, szombat,

8.00-12.00-ig.

Rajcsányi László

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Beszámoló a 2009. január 9-ei
rendkívüli képviselõ-testületi ülésrõl

— Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. január 9-ei
rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 12 képviselõ (Somogyi
Balázs polgármester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi
László, Bogóné Plasek Krisztina, Bogó Ferenc László, Szilasy
László, Horváth Judit, Lehóczki Ádám, Mosonyi György,
Ujfalusi Pál, Pavlicsek Nándor) volt jelen.
— A képviselõ-testület 12 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap falu-
megújításra és –fejlesztésre meghirdetett pályázati kiírásra
Perkátai Életút Projekt címmel pályázatot nyújtott be. A pályá-
zat célja a Dózsa György utcában lévõ Kossuth-park, a Teréz-li-
get közötti sétálóút, valamint a Dózsa György utcán és Tanács-
ház utcán megvalósítandó sétány, illetve a Szabadság téren
található 491/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon létrehozandó
játszótér kiépítése.

Beszámoló a 2009. január 21-ei
képviselõ-testületi ülésrõl

— Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. január 21-ei
rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 10 képviselõ (Somogyi
Balázs polgármester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi
László, Bogóné Plasek Krisztina, Bogó Ferenc László, Szilasy
László, Lehóczki Ádám, Mosonyi György, Ujfalusi Pál) volt je-
len.
— A Magyar Mentõszolgálat Alapítvány elnöke, Pribil Sándor
kérte az önkormányzat segítségét arra vonatkozóan, hogy át-
meneti elhelyezést biztosító szociális intézményt tudjanak lét-
rehozni. A segítség készfizetõ kezesség vállalását foglalná ma-
gában, mivel az alapítvány 6 000 000 Ft. folyószámlahitelt kíván
felvenni. A döntéshez minõsített többségre volt szükség. A kép-
viselõ-testület az alapítvány mûködésével kapcsolatos doku-
mentumok bemutatását kérte. A képviselõ-testület 6 igen
szavazattal, nem szavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett nem
vállalt készfizetõ kezességet.
— A képviselõ-testület hozzájárult az F7, F8, valamint az F9-es
jelû földutak tervezési dokumentációban foglaltaknak megfe-
lelõ kiépítéséhez, és a forgalomba helyezéssel egyidejû önkor-
mányzati tulajdonba vételéhez, továbbá felhatalmazta Somogyi
Balázs polgármestert az önkormányzat és a Magyar Közút Ál-
lami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Információs Kht. között
létrejött, 2007. január 25-én aláírt megállapodás fentiek szerinti
kiegészítésének aláírására.
— A képviselõ-testület hozzájárult a 016/1, a 010/73, a 011, a
0377/2, a 0335, 0370/2, a 0372, valamint a 0326 hrsz.-ú önkor-
mányzati tulajdonban lévõ ingatlanok a Magyar Állam nevében
eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. részére történõ ér-
tékesítéséhez, továbbá felhatalmazta Somogyi Balázs polgár-
mestert a kisajátítást helyettesítõ adásvételi szerzõdések aláírá-
sára.
— Az elmúlt testületi ülés óta eltelt idõszakról Somogyi Balázs
polgármester adott tájékoztatást. 2008. december 19-én végbe-
ment a kötvénykibocsátás 266,1 Ft/euros áron. 2009. január
5-én megtörtént a pénzintézetváltás, miután az önkormányzat
rendelkezésre állási hitelét folyószámlahitel váltotta fel.
Az önkormányzat 2009. január 12-éig falumegújítási pályázatot
nyújtott be. A pályázat keretében egy sétálóút megvalósítása a
cél. Az IKSZT pályázat esetében a döntéshozatal idõpontja to-
lódik. Jelen álláspont szerint február végén lesz döntés. A
TÁMOP 3.1.4. pályázattal a maximum támogatást próbál elér-
ni az önkormányzat. Ezzel a pályázattal a pedagógusok képzé-
sére lehet pénzt nyerni.
2009. január 29-étõl hivatalosan is lesz körzeti megbízott a falu-
ban. 2009. március 1-jétõl két kmb-s lesz a faluban. Ideiglenes
jelleggel a kastély épületének „B” szárnyában található üres
szolgálati lakás lesz a kmb-s iroda.

Januárban megérkezett az utolsó engedély is a fogorvosi rende-
lõ felújításához.
2009. január 8-án rendkívüli kistérségi ülést tartottak a kistérsé-
gi társulásokkal kapcsolatban.
— A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadta a polgármesteri hivatal 2008. évi te-
vékenységérõl szóló beszámolót.
— A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül meghatározat a polgármesteri hivatal 2009.
évre vonatkozó kiemelt feladatait.
— A képviselõ-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5) A
Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések – fejezeté-
nek nyolcadik bekezdését módosította.
— A képviselõ-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül pénzügyi szaktanácsadással bízta meg a Buda-
pest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft.-t, továbbá felhatal-
mazta Somogyi Balázs polgármestert a megbízási szerzõdés
aláírására.
— A képviselõ-testület megtárgyalta a készülõ idei költségvetés
bevételi oldalát.
— A képviselõ-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részé-
re átadta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 86. §-ában leírt étkeztetést, házi segítség-
nyújtást, családsegítést, idõsek nappali ellátását, mint szociális
alapszolgáltatási feladatokat.
— A képviselõ-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tar-
tózkodás nélkül módosította a 2009. évi I. félévi üléstervét.
— Somogyi Balázs polgármester tájékoztatást adott arra vonat-
kozóan, hogy még mindig oktatási társulásban gondolkodik az
önkormányzat. Amennyiben nem jön létre a kistérségi közokta-
tási társulás, akkor megpróbál intézményi társulást létrehozni.
Ez ügyben már folynak a tárgyalások Nagykarácsony polgár-
mesterével.
A 2008. november 26-ai közmeghallgatáson Szõke Imre prob-
lémaként említette, hogy dr. Mihalik Ildikó a pénteki napokon
nem rendel. A polgármesteri hivatal a legjobb megoldást pró-
bálja a lakosok számára biztosítani.

Beszámoló a 2009. január 22-ei
rendkívüli képviselõ-testületi ülésrõl

— Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete 2009. január 22-ei
rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 9 képviselõ (Somogyi Ba-
lázs polgármester, Tóth Ferenc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi Lász-
ló, Bogó Ferenc László, Szilasy László, Ujfalusi Pál, Bogóné
Plasek Krisztina és Pavlicsek Nándor) volt jelen.
— A képviselõ-testület 2009. január 22-én, rendkívüli ülés kere-
tében döntött a Magyar Mentõszolgálat Alapítvány kérelmé-
rõl. Miután a képviselõ-testület megvizsgálta az alapítvány által
bemutatott dokumentumokat elviekben hozzájárult, hogy
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Magyar Mentõszolgá-
lat Takarékszövetkezetnél felveendõ, 6 000 000 Ft-nak megfe-
lelõ hitele erejéig készfizetõ kezességet vállaljon az alábbi
feltételekkel:
* A Magyar Mentõszolgálat inkasszós jogot biztosít a bank-
számlájára abban az esetben, ha az önkormányzattal szemben a
bank érvényesíti a készfizetõ kezességet,
* a mûködési engedély kiadásától számított öt évig térítésmen-
tesen fogadja a bérelt ingatlanban, a perkátai önkormányzat ál-
tal hozzájuk irányított 18. életévét betöltött személyeket,
* a dolgozó terápiás segítõk segítséget nyújtanak a szenvedély-
betegségben szenvedõ személyeknek, hozzátartozóknak.
A képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármes-
tert a fenti feltételeket tartalmazó megállapodás-tervezet alá-
írására.
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A perkátai polgárõrség hírei
Jó hír, hogy ismét biztosított településünkön a rendszeres
rendõri jelenlét . Február közepétõl, pedig már 2 fõvel látják el
a szolgálatot a rendõrség szakemberei. Bízunk benne, hogy a
rendõrségi iroda is mihamarabb megkezdi mûködését falunk-
ban.
Nagy reményeket fûzünk ahhoz, hogy új rendõreink hatéko-
nyan tudnak fellépni a Perkátán eluralkodott áldatlan álla-
potok javítása érdekében, melyben számíthatnak a perkátai
polgárõrök segítségére is. Jelenleg sajnos túl sok a magán-
tulajdon sérelme, a lopások és betörések száma, amibõl egy is
sok lenne. Mivel a bûnelkövetõk nem kímélnek sem köztulaj-
dont, sem magántulajdont, fontos és alapvetõ a hatékonyabb
vagyonvédelem. Ne hagyjunk könnyen hozzáférhetõ és nem
zárható helyeken nagyobb értékeket és ne csupán egyszerû, mi-
nimálisan védõ egyszerû zárakkal, lakatokkal zárjuk ajtóinkat,
hanem a nagyobb biztonságot adó komolyabb módokon, akár
még a több helyen is jelzõ riasztókkal. Persze ez csak nagyobb
értékek megóvásánál térül meg. Segíthet az is, ha jobban figye-
lünk egymásra, a mellettünk lakó és a szemben lakó szomszéd-
jaink portáira, így a környezetünkben élõk ingatlanjait figyel-
ve-védve kölcsönösen segíthetünk egymáson. Érdemes megfi-
gyelni és megjegyezni az utcánkban feltûnõ és gyanúsan mozgó
autók rendszámát, típusát és az ismeretlen vagy gyanúsnak
látszó személyeket megjegyezni. Komoly gyanú esetén azonnal
hívjuk a rendõrséget és a polgárõrséget!
Sajnos az elégedetlenség sok igaztalan és hamis támadást intéz
a polgárõrség ellen is, melyek a túlzott elvárásokból fakadnak.
A polgárõrség alapvetõen figyelõ és a bûnmegelõzést segítõ ci-
vil szolgálat, nem pedig õrzõ-védõ cég vagy rendezvényt biz-
tosító hatóság. Természetesen igyekszik minden segítséget
megadni a lakosság nyugodt és békés életéhez, de nem helyette-
síti a rendõrséget. A nagy hangon kritizálókat szeretettel hívjuk
tagjaink sorába, hogy a „duma helyett” tegyenek valamit Per-

kátáért, áldozzanak havonta néhány éjszakát az önkéntes jár-
õrözésre, figyelõszolgálatra. Csapatunkban mindenki önzetle-
nül, jó szándékkal végzi a törvény által biztosított feladatokat,
szabadidõnket és nagyon gyakran saját autóinkat is díjtalanul a
közösség szolgálatába állítjuk. Amikor mások pihennek, alsza-
nak, szórakoznak, mi igyekszünk tenni a jobb közállapotokért.
Összefogással, sokkal többre megyünk, mintha csak másoktól
várjuk a problémák megoldását! Jelzésre és konkrét felkérésre
igyekszünk segíteni a lakosságnak abban is, hogy nagyobb csalá-
di rendezvénykor (pl. lakodalmak) az üresen hagyott családi
házukat konkrétan és kiemelten figyeljük, akár több járõrcsa-
pat bevonásával.
Bûneset észlelésekor keresse mindenki a rendõrséget: a 107 te-
lefonszámon folyamatosan megtehetõ a rendõrségnek bármi-
lyen bejelentés! A polgárõrség elérhetõsége a 30-621-0387 tele-
fonszám!
Egyesületünk pénzügyi gazdálkodásra takarékos felhasználást
mutat. A tagság havi 200 Ft/fõ tagdíj-befizetései mellett a kez-
detektõl fogva megkapott komoly önkormányzati támogatás-
ból és az önzetlen felajánlások, szponzorok befizetéseibõl mû-
ködünk. Bízunk benne, hogy támogatóink idén is segítik ezt a
fontos közcélt!
Az adóbevallások idõszakában az 1 % adófelajánlásokkal min-
den adózó segíthet, hiszen a Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület részére is rendelkezhetünk, melynek adószáma
18494857-1-07. Támogatásaikat elõre is köszönjük!
Egyesületünk tagfelvételt hirdet komoly felnõtt érdeklõdõk
számára!
Jelentkezni lehet a polgárõrség elnökénél Jákli Pálnál vagy bár-
mely aktív polgárõrnél. Legyünk többen, tegyünk többet!

P. Zs.

FARSANG…
„A keresztény egyházi évben vízkereszt
napjától, (január 6.) a nagyböjt kezde-
tét jelentõ hamvazószerdáig tartó ün-
nepi idõszak, amelynek hossza változó,
a húsvét idõpontjától függ.” (Magyar
Nagylexikon)

A farsangi népszokások a középkorban,
elsõsorban német hatásra gyökeresedtek
meg hazánkban. Maga a szó is német ere-
detû. A mulatságok, bálok, lakodalmak
ideje volt. Az itt-ott fékevesztett tobzó-
dásba torkolló vigadozás méltán vonta
magára a korabeli egyházak és papjaik
haragját. Heltai Gáspár 1552-ben így ír
errõl:

„Mert mindjárást a mi Urunk Jézus Krisz-
tus születésének napja után következik az
ördegnek nagy innepe: a regélõ hét, ottan a
farsang. Akkor isznak az emberek, tobzód-
nak, lakoznak, és külemb-külembféle heá-
bavaló költséget mûvelnek.”

Perkáta régi nagynevû papjai is pl. Kéri
Ferenc, P. Horváth Ferenc (de nyilván a
többiek is) a szószékrõl intették híveiket
a kocsmázástól, részegeskedéstõl, duhaj-
kodástól.
Fejér Megye településein is a farsang — a
mulatság, bálok, lakodalmak ideje volt.
Néprétegenként, foglalkozás szerint el-
különülve tartották báljaikat. Pl. gazda-
bál, iparos bál, nõsember bál, cigánybál
stb.…
A cigánybál hangos, nagy esemény volt a
faluban. Éjfélkor „eltemették” a nagybõ-
gõt, nagy sírás-rívás közepette. Ezzel hús-
vét napjáig vége volt a zenének, dáridó-
nak.
A farsangi szánkózásnak is nagy divatja
volt magyar földön. 1660 körül már fel-
jegyzések vannak róla. Megyénk falvai-
ban, így Perkátán is, közkedvelt mulatság
volt az ifjúság körében. A legények össze-

szedték a lányokat és „megszankóztat-
ták” õket a faluban. A végén a szõlõhe-
gyen kötöttek ki poharazgatni.
A sok farsangi mulatozás jó alkalom volt
az ismerkedésre. A farsang sokszor eskü-
võvel, kézfogóval zárult.
Errõl így énekeltek Mezõszentgyörgyön:

„Sága csikóm rézpatkóra,
Jegyet váltunk húshagyóra:
Jegybeadom a szívemet,
Te meg nekem a tiedet.
Húsz forintot pántlikára,
Majd a mennyegzõ napjára.”

Akinek nem sikerült párt választani, azt
kigúnyolták. Tuskót húzattak vele.

(Csokonai: Dorottya)

Fejér Megye sok településén is szokás-
ban volt ez. Pl. Baracson is. Hamvazó-
szerdán a pártában maradt lányok kilin-
csére tuskót kötöttek a legények: majd ki-
hívták a lányt. Közben így csúfolódtak:

„Happ, happ vénebb vagy,
mint a perkáti út!”

Hamvazószerdán lezárult a rövid farsang
a mulatozások ideje, és elkezdõdött a
húsvétot megelõzõ hosszú böjt. A csend,
a befeléfigyelés, a bûnbánat, önmegtar-
tóztatások megtisztulást nyújtó napjai.

Kiss Ferencné
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Az Általános Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye

Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu

Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu

Telefon: 25/522-310

Elkezdõdött a második félév

2008/2009-es tanév második féléve kez-
dõdött el 2009. január 19-én. Iskolánk ta-
nulói legkésõbb január 23-ig megkapták
a félévi értesítõt, amely valamennyi diák
és szülõ számára útmutatót jelent. A fél-
évi értékelés egy szakaszt lezár, s egyben
megjelöli a tanév hátralévõ idõszakára a
teendõket. Kit megerõsít abban, hogy jó
úton halad, s ha így folytatja, akkor ered-
ményes tanévet zárhat, kit figyelmeztet,
hogy többet és jobban kell tennie, hogy
megfelelõ módon tudja teljesíteni iskolai
feladatait.
A félév során számvetést készített a taná-
ri kar is. Megadott szempontok alapján
értékeltük a 2008/2009-es tanév elsõ fél-
évének teljesítményét. 2009. január 26-
án a félévi értekezleten vettük számba,
hogy mi is történt a félév során.
A 2008/2009-es tanév elsõ félévét 341 ta-
nulóval zártuk. Az alsó tagozatban 155, a
felsõ tagozatban 173 és az összevont osz-
tályokban 13 tanuló és 1 magántanuló ta-
nult. A tanító pedagógusok létszáma 32
fõ.
Az iskola a tárgyi és személyi feltételek-
nek megfelel.
Pályázataink az elsõ félévben:
— Sajnos a TIOP-1.1.1. pályázat eszközei
(interaktív táblák) nem érkeztek meg. A
pályázatot kiíró szervezet hivatalos érte-
sítést az önkormányzat részére nem
küldött a késés okáról.
— Sikeres volt a „Reneszánsz túrák” pá-
lyázat, melynek keretében az 1.125.000
Ft értékben tematikus kiránduláson ve-
hetett részt, 12 osztály tanulói: 1.a, 1.b,

2.b, 3.a, 3.b, 4.b, 5.a, 5.b, 7.b, 8.b és az
összevont osztályok. A kirándulások
négy megyében Székesfehérváron, Vesz-
prémben, Szekszárdon és Visegrádon
zajlottak. A tanulók számára teljesen in-
gyenes volt a kirándulás (utazás, ellátás).
Szakemberek (muzeológusok, történé-
szek) segítségével ismerkedtek a meglá-
togatott helyszínek nevezetességeivel.
— Nyári táborozás ESZA Kht. Által kiírt
Gyermek és ifjúsági táborok támogatása
címmel 100.000 forinttal támogatta 30 ta-
nulónk nyári honti táborozást
— Suli Hírnök ESZA Kht. Támogatta az
iskolai diákönkormányzati újság megje-
lenését 100.000 forint értékben.
— „Szülõ segítõ” pályázat 500.000 Ft ér-
tékben a Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlõségéért Közalapítvány támogatá-
sával jelenleg is futó program, melynek
segítségével a sajátos nevelési igényû
gyermekek szüleinek tudunk segítséget
nyújtani;
— Beadásra került és elbírálás alatt van a
TÁMOP 3.1.4. sz. „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés - Innovatív
intézményekben” címû pályázat, mely-
ben 25.000.000 forint értékû tárgyi fej-
lesztést, pedagógus továbbképzést tu-
dunk az iskolában végrehajtani. A pályá-
zat elbírálás alatt van.
— Az önkormányzat részérõl beadásra
került és az intézményt érinti az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnye-
résére kiírt pályázat, melynek segítségé-
vel az ÁMK szolgáltatási rendszerét, il-
letve a „Faluházat” tudjuk fejleszteni
50.000.000 forint értékben. A pályázat
elbírálás alatt van.
A 2008/2009-es tanév elsõ félévének leg-
fontosabb adatai, melyek a tanulmányi
munka értékeléséhez kapcsolódnak:
Hiányzások: a hiányzások a tavalyi tanév-
hez viszonyítva javuló tendenciát mutat-
nak. Tanulóink átlagosan 4,7 napot hiá-
nyoztak. Ebbõl minimális az igazolatlan
hiányzás, egy tanulóra 0,13 nap jut.
Tanulmányi eredmények: a magatartás-
jegyek alapján iskolánk tanulói jóknak
mondhatók. A pedagógusok a diákok 69
%-át példásnak, vagy jónak értékelték,
ezzel szemben a csupán az 5%-át tartják
rossz magaviseletûnek.
Sajnos a szorgalom értékelése már nem
hoz ilyen kiváló eredményt. Az értékelé-
sek alapján a példás és jó, valamint a vál-
tozó és a hanyag szorgalmú diákok ará-
nya közel 50-50%.
Az alsó tagozatban nincs számszerû érté-
kelés, a tanítónõk a félévi értekezleten
mondják el szóbeli értékelésüket tanu-
lónként. A felsõ tagozatban a diákok szá-
mára a legnagyobb gondot a történelem,
matematika és a magyar tantárgyak elsa-
játítása okozza a legnagyobb gondot. Az

iskola tanulmányi átlaga 3,44. Részletes
adatok az iskola honlapján megtalálha-
tók: www.amk-perkata.sulinet.hu
Nyolcadikos diákjaink e cikk megírása-
kor már túl vannak a felvételiken, az
eredményeket még nem tudjuk.
Az elmúlt évekhez képest változást jelen-
tett a reggeli ügyelet korábbi kezdése 7
óra 30 perc helyet 7 óra 15 perctõl kezdõ-
dik. A szülõk megértését kérve bevezet-
tük a „bejárati ajtóig kísérje gyermekét”
programunkat, melynek lényege, hogy az
osztálytanító már a bejáratnál fogadja –
elsõsorban az alsó tagozatos – diákokat.
Köszönjük a megértést!
Az iskola diákjai és pedagógusai aktívan
részt vállaltak Perkáta kulturális életé-
ben. Községi szintû rendezvények meg-
rendezésével és lebonyolításával nagyon
sok perkátai embernek tettük emlékeze-
tessé az állami ünnepeket, közösségi ren-
dezvényeinket: október 23-ai községi
szintû ünnepi megemlékezés; karácsonyi
ünnepség.
Rendszeresen megjelenünk a Perkátai
Hírek számaiban és adunk hírt az iskolá-
ban történt eseményekrõl.
Elõttünk a 2008/2009-es tanév második
féléve. Megtörtént a számvetés, diák,
szülõ és pedagógus egyaránt tudhatja,
hogy mit tett jól és hol kell átértékelnie
eddigi tetteit. A második félév feladata,
hogy amit jól tettünk vigyük tovább,
amiben hibáztunk kijavítsuk.
Valamennyi pedagógustársamnak, a szü-
lõi szervezetnek megköszönöm áldoza-
tos munkáját, melyet az elsõ félév során
megtett és egyben eredményes második
félévet kívánok diáknak, pedagógusnak,
szülõnek egyaránt!

Szilasy László ÁMK-igazgató

Sport
Ötödik hely a Merényi-kupán

Az új esztendõ elsõ versenyén Dunaújvá-
rosban vett részt a Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola II. korcsoportos labdarúgó-
csapata a hagyományos Merényi-kupán.
A teremlabdarúgó-tornán két csoport-
ban tizenkét csapat küzdött a helyezése-
kért. Tanulóink a „B” csoportban szere-
peltek, és az Adony ellen mutatkoztak
be. Sajnos rosszul kezdtünk. Két védelmi
hibánkat kihasználta az ellenfél, helyze-
teinket nem tudtuk értékesíteni, így vere-
séggel rajtoltunk. A folytatásban szeren-
csére javított csapatunk. A Gárdonyi is-
kolát Mészáros Máté három, valamint
Gecseg Marcell egy találatával simán, a
Petõfit Máté újabb góljával nehezebben
gyõztük le. A Mezõfalva ellen ismét Máté

Folytatás a következõ oldalon.
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A Kisboldogasszony
Alapítvány

A Kisboldogasszony Alapítványt 1992-
ben hozta létre a Perkátai Római Katoli-
kus Egyházközség, annak tagjai alkotják.
Az alapítvány tevékenységi köre és mû-
ködési szabályai szerint közhasznú szer-
vezet. Célja a perkátai egyházközség tu-
lajdonát képezõ ingatlanok — templom,
temetõkápolna, harangláb, szolgálati la-
kás — felújítása és fenntartása. A szob-
rok, festmények és templomi felszerelé-
sek karban tartása, felújítása. Az egyház-
községi élet fellendítését szolgáló alap-
eszközök beszerzése, új létesítmények
megvalósítása. Feladata elsõsorban a he-
lyi egyházközség mûködésének, célkitû-
zéseinek anyagi támogatása. Az egyház
anyagi, pénzügyi feltételei nem gyara-
podnak és nem tudják biztosítani az in-
gatlanokról és felszerelésekrõl való teljes
körû gondoskodást. Az egyházi épülete-
ket a hívõk, mint szent helyet; a nem hí-
võk pedig, mint a község kulturális érté-
keit tekinthetik a sajátjuknak. Az alapít-
vány ezért jött létre, hogy anyagi támoga-
tásával felvállalja ezen épületek és mûér-
tékek karbantartását, védelmét és meg-
õrzését. Lehetõséget ad hívõnek és nem
hívõnek egyaránt, hogy adományaikkal
hozzájárulhassanak a cél megvalósításá-
hoz. A támogatást az adózók által fel-
ajánlott 1%-ból és a befizetett adomá-
nyokból tudjuk az egyházközségnek nyúj-
tani.

A Kisboldogasszony Alapítvány, mint az
egyházközség saját szervezete, tagjai ál-

tal aktívan vesz részt és kapcsolódik bele
a hitéleti tevékenységekbe, szervezések-
be is (pl. a liturgikus ünnepeken kívül a
karácsonyi pásztorjáték, hittanos far-
sang, gyermeknap, ministráns kirándulá-
sok és táborok).
Az elmúlt évben több alkalommal is lehe-
tõség volt rá, hogy magánkezdeményezé-
sekbõl, adakozással egyházi tulajdonban
lévõ építmények felújítása, megáldása
során azok történetét kutassuk és az ala-
pítvány vezetõjeként ismertettem is azt a
jelenlévõkkel. Ezek után indítottuk el a
Perkátai Hírek hasábjain az egyházi do-
kumentumok egy-egy részének közlését,
hogy múltunkat, elõdeink életét, szellemi
és tárgyi örökségünket, ezáltal is jobban
megismerhessük.
Az elmúlt években meghatározó tevé-
kenység volt az egyházközség életében a
temetõben lévõ Galgóczy kápolna fel-
újítása. Az alapítvány mind anyagi, mind
pedig tagjainak egyéb, nem pénzbeli tá-
mogatását erre a célra fordította.
A következõ években az egyházközség
tervezi a templom belsejének felújítását,
mely szintén jelentõs anyagi kiadásokkal
jár. Ehhez szeretnénk kérni a hívek és
minden perkátai lakos segítségét, ameny-
nyiben megtehetik adójuk 1%-ával, illet-
ve adományaikkal — mely 30% SZJA
kedvezményre jogosít — támogassák ezt
a célkitûzésünket.

Jákliné Rajcsányi Rozália,
a Kisboldogasszony Alapítvány elnöke

Glász Gabriella:
Kitaszítottan

Kisiklik ujjaim közül a létezés

Gyenge fonala.

Kérdeztem én, hogy miért ily tétova?

Vagy magamagától válik üressé az élet?

Hajszálrepedések csorognak alá

Elmém üres járatain, míg az idõ

Titkait fürkészem.

Ahol vájatot talál magának a végtelen,

Ott hagy alá benne a szorongás.

Tikk-takk – megint ütött egyet,

S nyeklik a múlt rozsdás kalapácsa.

Kipp-kopp – távolodnak a zajok,

De visszatér még egy búcsú-kondulásra.

Játszik a téboly hajszálereimmel,

Benne lüktet a lét megannyi forgácsa.

S ha elragadna egy utolsó táncra,

Még láthatná elmosódó tudatom

Utolsó cseppjeit.

De egyedül marad bennem a gondolat

Magányos szikrája; habzó metaforák

Közt kitaszítottan.

és Szabó Milán volt eredményes, ezzel
pedig újabb három pontot szerzett együt-
tesünk. Harmadik gyõzelmünkkel meg-
volt a remény, hogy a csoportban megsze-
rezzük a második helyet, de gyõzni kellett
volna a Sportiskola ellen. Ezen a mérkõ-
zésen azonban két távoli lövés megpecsé-
telte sorsunkat. A bosszantó az, hogy
mindkét találat kapushiba volt… Így csak
az ötödik helyért játszhattunk a Puszta-
szabolcs ellen. Nagy csatában szereztük
meg a gyõzelmet: Milán volt ismét ered-
ményes. A csapatban szerepelt még az
említetteken kívül Lõrincz Tamás, Sipos
Richárd, Simon Attila, Csicsó Alex, Bol-
vári Dorina, Fórizs Antonella, Kulcsár
Bence és Farkas  József.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola
eredményei: Adony 0-2, Gárdonyi 0-4,
Petõfi 1-0, Mezõfalva 2-0, DVSI 0-2.
Az ötödik helyért: Perkáta—Pusztasza-
bolcs 1-0.
A torna végeredménye: 1. Vasvári, 2.
Adony, 3. Baracs, 4. DVSI, 5. Perkáta, 6.
Pusztaszabolcs, 7. Dózsa, 8. Mezõfalva, 9.
Rácalmás, 10. Gárdonyi, 11. Petõfi, 12.
Nagyvenyim.

Benke Zoltán testnevelõ tanár

Folytatás az elõzõ oldalról.

Régen volt… hogy is volt?
Részletek a Historia Domusból –
A Perkátai Plébánia Történetébõl

Megjelentetve a Kisboldogasszony Alapítvány gondozásában

1913

Perkátai Kaszinó Egyesület – Nagyperkátai Katholikus Kaszinó

Perkátai kaszinó 1869-ben alakult a helybeli intelligencia – akik közé a kereskedõket,
késõbb a tehetõsebb gazdaembereket is sorozták – részére. A napi fáradalmak után,
csendes találkozóhely volt, melyet csak a farsangi bálok tettek élénkebbé.
…Bár a vezetés mindig a katolikus urak kezében volt, nem lehet tagadni, hogy mégis a
zsidóság dominált ott, s az a bizonyos feszélyezettség, ami a katolikusok s zsidók kö-
zött mindenütt megvan, itt sem hiányzott. Pl. a mulatságoknál a vallás s faj szerinti
tömörülés az asztaloknál.

1950. február 10.

Állami államosító bizottság kiszállt és az iskolák-óvodák államosítása kapcsán a helyi
szervekkel egyetértve határozatot hozott, hogy az egész zárdát állami tulajdonba ve-
szi, ideiglenesen meghagyja a nõvéreknek a kápolnát és attól délre esõ részt.



8 HITÉLET PERKÁTAI HÍREK 2009. február

EGYHÁZ — HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Január végén országosan és helyi szinten
is együtt imádkoztunk más keresztény fe-
lekezetekkel hitünk egységéért. Február
elején gyertyát szenteltünk Boldogasszo-
nyunk tiszteletére, majd Balázs-áldást
kaptunk a betegségek elûzésére. Egy ki-
csit farsangolunk és bálozunk, majd feb-
ruár 25-én hamvazószerda napjával el-
kezdõdik a nagyböjti idõ. Ez a negyven
nap a bûnbánat ideje. Nem véletlenül raj-
zolja ilyenkor a pap homlokunkra a ke-
reszt jelét és mondja: „Emlékezz ember,
hogy porból lettél és porrá leszel!”. E
mondat figyelmeztet bennünket földi
életünk végességére. Ilyenkor vállaljuk a
böjtölést, mely igen régi szokásként a bû-
neink által megbántott Isten kiengeszte-
lését célozza. Másrészt az ételektõl, fõ-
ként a bõséget jelképezõ hústól való tar-
tózkodást a keresztény ember arra az ön-
megtagadásra használja fel, amellyel Is-
ten iránti szeretetünket tudjuk megmu-
tatni . A hústilalom betartása mellett még
sok mással is kifejezhetjük szeretetünket,
a számunkra fontos dolgokról való le-
mondásokkal és fõként a karitatív jellegû
jócselekedetekkel. Lényeges, hogy ne
kényszerbõl, hanem õszinte szeretetbõl
hozzunk áldozatot Krisztusért! Jézus azt
várja ugyanis tõlünk, hogy jobbak le-
gyünk, tegyük jóvá, amit elrontottunk!

A hústilalmat 14 éves kortól kell betarta-
niuk a katolikusoknak hamvazószerdán
és a nagyböjti péntekeken, a szigorú böj-
töt — mely a hústól való tartózkodás mel-
lett a napi legfeljebb három étkezést,
benne egyszeri jóllakást jelent — pedig a
18 és 60 év közöttiek kötelesek betartani
hamvazószerdán és nagypénteken!

Sajnos az idei nem lesz könnyû év egyház-
községünknek sem, ezért fõként a terve-
zés és felkészülés idõszakaként határoz-
tuk meg ezt az esztendõt. Megpróbálunk
minél hatékonyabban felkészülni a na-
gyon idõszerûvé és sürgetõvé vált temp-
lom-belsõ felújítás elõkészítésére, meg-
tervezésére és a finanszírozás megterem-
tésére. Ehhez mindenkor nagyon számí-
tunk a hívek és minden jó szándékú segí-
tõkész lélek anyagi támogatására.

Az adóbevallásoknál
a felajánlható 1 %-kal

támogathatják a perkátai
Kisboldogasszony
Alapítványunkat

(adószáma: 19098409-1-07).

A másik felajánlható 1 %-kal
pedig kérjük

a Magyar Katolikus
Egyházat támogassák!

Folytatjuk a jól bevált csekkes befizetési
lehetõségeket az egyházfenntartási tá-
mogatás (ismertebb nevén az egyházi
adó) és az Alapítványi támogatás vonat-
kozásában. A már ismert sárga postai
csekkeket a tavasz folyamán eljuttatjuk
mindenkihez. Természetesen továbbra is
lehetséges a személyes befizetés a plébá-
nián, ill. a templomban. Az éves „adó” ér-
vényes összege 2009-ben: dolgozóknak
2700 Ft, nyugdíjasoknak, nem aktívak-
nak 2000 Ft.

Csatlakozzunk a Prohászka Imaszövet-
séghez, hogy imáink hozzájáruljanak a
papi hivatások növekedéséhez!

Szent Pál évében járva fordítsuk figyel-
münket erre az apostolra, akinek nagy-
ban köszönhetõ, hogy a világ népei ha-
mar megismerhették Krisztus örömhírét.
Saulként született Benjamin törzsébõl,
tanult és mûvelt fiatal zsidóként több
nyelvet és több kultúrát ismert és értett.
Így Jézus minden tanítványánál jobb fel-
készültségi helyzetben volt ahhoz, hogy a
zsidó és nem-zsidó népek számára világo-
san, érthetõen magyarázza el az új tanítá-
sokat . A kiválasztottság tehát nem vélet-
len volt. Isten alkalmas eszközként térí-
tette meg a damaszkuszi úton, ahol Jézus
megjelent neki. A látomás mindent fel-
forgatott az életében: üldözõbõl üldözöt-
té válik, ugyanakkor meghívásával a zsidó
értelmiségi Pál felismerte, hogy az evan-
géliumnak a pogányok (nem zsidók) kö-
zött való hirdetése az õ feladata. A hit
útja lett életének témája, melyet határo-
zott önállóssággal és szigorúsággal járt.
Megtérése után azonnal megkezdte a
missziót, évekig igen kevéske ered-
ménnyel. De nem adta fel: tanulmányoz-
ta a számára új tant Caezareában, majd
nyakába vette a nagyvilágot, személyesen
ment el sok városba és sok néphez. Sze-
mélyes tanításai mellett leveleivel is igye-
kezett irányt mutatni a formálódó ke-
resztény közösségeknek a Római Biroda-
lom sok területén. Pál apostol érdeme,
hogy utat tört a világban a jézusi tanítás-
nak és elhozta a „nyugatnak” az evangéli-
umot.

Pavlicsek Zsolt hitoktató,
lelkipásztori munkatárs

Pavlicsek Zsolt

Ébredés
Megszülte csodásan az Ég,

Bõséggel árad ránk a fény,

Kezdõdhet egy igaz élet,

Az ember lassan feléled.

Magába néz félve e lény,

Örömöt kívülrõl remél.

Vizsgálja léte kényelmét,

teremtettsége rejtelmét.

Lemondás, elcsendesedés,

szó nélküli elmélyedés,

õszinteség, önvizsgálat:

bensõ titkokat megláttat.

Szembesülünk hibáinkkal,

jelenlévõ hiányunkkal.

Ki megbánással törekszik,

szívében bûn nem öregszik.

Böjtöt testünk nem kívánja,

ám Istenünk ezt kínálja!

Gyarló lelkünk javulását,

Kegyelmével gyógyulását.

Gyõzd le magad gyengeségét,

vesd el világ ferde léptét.

Tudd az áldozat lényegét,

önátadásod értelmét.

Gondozd a jónak parazsát,

add át másoknak a javát!

Éld a szeretet mértékét,

növeld önvalód értékét!

Reményben várakozásunk,

lehet majdan megváltásunk.

Keresd, ki mélyen helyesli,

S hidd a mindenek felettit.
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KÍNA KINCSEI 5.
PAVLICSEK ZSOLT rovata

Ünnepek
A kínai újév (holdújév, tavaszünnep) idõpontja változó dátu-
mú, de mindig január 21. és február 21. közé esik, mivel a febru-
ár 4-éhez legközelebbi újhold napján tartják. Idén ez január
26-án volt, amikor a Bivaly éve kezdõdött el. 2010-ben február
14-én lesz a holdújév, amikor a Tigris éve kezdõdik meg. A kínai
családok ilyenkor összegyûlnek, megajándékozzák egymást, és
jókívánságokkal köszöntik a másikat. A hagyomány szerint
ilyenkor megszabadulnak az óév negatívumaitól és mindenben
jó szerencsét remélnek az új évre. A hivatalosan 3 napos mun-
kaszünet gyakran bõvül egy hetesre, ilyenkor leállnak a hivata-
lok is és mindenki szerettei körében ünnepel. A hagyományo-
san 15 napos újévi ünnepkört lampionünneppel zárják. Az elõ-
készületet már hetekkel elõbb megkezdik ajándékvásárlások-
kal, de fontos az alapos takarítás, sõt akár a ház, lakás meszelése
és újrafestése is. Újévre ragyognia kell mindennek, de újév nap-
jára a takarítóeszközöket el kell rejteni, nehogy kisöpörjék a
szerencsét a házból. Az elõestén a családok a mi szilveszterünk-
höz, szentesténkhez hasonlóan összegyûlnek ajándékozni, ját-
szani, beszélgetni, bõségesen étkezni. Népszerû a petárdadur-
rogtatás is, mely rossz szellemek elijesztését célozza. Újév napja
igen különleges, mert a kínaiak szerint nagyon fontos, hogy
ezen a napon minden a lehetõ legjobban alakuljon, hisz ez vár
majd egész évben rájuk. Igyekeznek befejezni a munkákat, be-
hajtani az adósságokat, hogy ne terhelje az új esztendõt. Aki
csak teheti új ruhába öltözik. Még az ágyban fekvõ betegek is
felkelnek, nehogy így maradjanak egész évben. Újév napján
nem mondanak ki semmilyen negatív jelentésû szót (pl. halál,
balsors..) nem idézik vissza az óévet, nem szabad sírni és még a
legrosszabb gyereket sem verik el ilyenkor. A díszítéseknek a
piros szín az alapja, ami a bõség, a gazdagság és a szerencse szí-
ne. Ilyen színben pompáznak a lampionok, képek, terítõk, zász-
lók. Hagyományos ajándék a „piros tasak”, amikor páros vég-
összegû papírpénzeket tesznek egy piros színû borítékba, amit
gyerekek és nõtlen fiatalemberek kapnak. Jellemzõ kellék a
narancs és a mandarin, mivel kínaiul hasonló kiejtésû szavak,
mint az arany és a szerencse. A földimogyoró a hosszú életet, az
egészséget jelképezi, ezért ezt is sûrûn kínálják. Alapvetõ ven-
déglátás a nyolcszögletû tálcán kínált nyolcféle rágcsálnivaló,
melyek mind a szerencsét hozzák a kínálónak és vendégnek
egyaránt.
Hivatalos állami ünnep még január 1-je, május elseje, július 1-je
(ami a Kínai Kommunista Párt születésnapja), augusztus 1-je (a
kínai hadsereg napja), október 1-je a Kínai Népköztársaság
megalapításának ünnepe.
Jelentõs hagyományon alapul az április 5-ei sírtisztítás napja, a
Tiszta fényesség ünnepe (mint nálunk a halottak napja) és az
Õszközép ünnepe, amikor jellegzetes családi ünnepként kertje-
ikbõl a teleholdban gyönyörködnek és a hold tiszteletére kerek
sütit sütnek.

Érdekesebb regionális ünnepek:

Szeptember 9-15. között a Xi’ani õsi kulturális és mûvészeti
fesztivál.
Szeptember 10-15. között a Saolin fesztivál, melyen a Henan
tartománybeli, Shongshan hegyen élõ szerzetesek tartanak
harcmûvészeti bemutatókat.
Szeptember 24-28. között a Chengdui nemzetközi pandaün-
nep.
Szeptember 28. Konfuciusz születésnapja.

A selyem

Az egyik legnemesebb és legnépszerûbb ruhaanyag, Kína talán
legértékesebb kereskedelmi cikke, ami miatt létrejött a híres
Selyem-út is. A legenda szerint Xi Lingshi kínai császárné kb.
4650 éve a teáscsészéjébe ejtett egy selyemgubót, ami a meleg
teában hosszú fonalat eresztett. A császárné a szálat legombo-
lyította és szövetet készített belõle.
A selyemkészítés eljárása hosszú évszázadokon át szigorú titok
maradt, de a Kr. u. 3. évszázadban kiszivárgott Indiába, mely or-
szág Japánnal kiegészülve folyamatosan a kínai selyem vetély-
társa lett. Az ókori Európában is elterjedt és nagyon népszerû
lett a kínai selyemruha, melyet az egekig szökõ ára miatt igen
kevesen engedhették meg maguknak. A 6. században európai
szerzetesek is kiderítették a kínai selyem titkát, de az elõállítás
lépéseit összekeverték, így nem érték el céljukat.
A selyemkészítés négy fõ lépésbõl áll. Elsõ az eperfák ültetése
és gondozása, hiszen a hernyó ezen a fán él meg. Következõ lé-
pés a selyemhernyók nevelése, melyek a kikelés után kb. 30 na-
pig fejlõdnek fogyasztva az eperleveleket lehetõleg meleg és
száraz környezetben. Ezután a hernyók egy mirigyváladék se-
gítségével gubót fonnak maguk köré, vagyis bebábozódnak. A
báb néhány nap múlva lepkévé alakulna, és kibújva elszakítaná
az akár több száz méter hosszú selyemszálat, ezért a tenyésztõk
a bábokat forró levegõvel elpusztítják. A gubó vízben megfõzé-
se, megpuhítása után a selyemszálat lefejtik, majd a szálak
erõssé tétele miatt 4-8 szálat egybefonnak, hogy jobb minõségû
selyemszálat kapjanak.
A kínai selyem népszerûsége a sok jó tulajdonságának köszön-
hetõ: kellemesen csillogó fénye van és finom tapintása. Nagyon
jól nyújtható anyag, rugalmassága miatt alig gyûrõdik. Rendkí-
vül bõrbarát, nem okoz allergiát, érzékenységet. Kényelmes vi-
selet, nyáron hût, télen melegít. Erõsen nedvszívó, anélkül hogy
nyirkosnak éreznénk. Mindenféle szálas anyaggal keverhetõ,
de általában tisztán dolgozzák fel. Jellegzetes szövetfajtái pl. a
sifon, a damaszt, az organza, a szatén, a taft. Már az orvostudo-
mány is felfedezte és alkalmazza a selyem kiváló tulajdonságait.
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Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja
ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási
óráit a perkátai polgármesteri hiva-
talban tartja minden hétfõn 16 órá-
tól.

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

Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy
a szerzõdéskötéshez szükséges tu-
lajdoni lapokat, térképeket, szélje-
gyes tulajdoni lapot telefonon ná-
lam rendeljék meg. Szombati és va-
sárnapi szerzõdéskötésnél a tulaj-
doni lap stb. igényüket legkésõbb
pénteken 10 óráig jelentsék be a fen-
ti telefonszámon. Kérem egyben
ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mû-
szaki megosztását, telekalakítást,
tulajdonközösség alapítását, tár-
sasház kialakítását, felépült családi
lakóházaknak a tulajdoni lapon, in-
gatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nálam szíves-
kedjenek megrendelni, hogy e mun-
kák elvégzésénél segítséget tudjak
nyújtani.

Dr. Nagy István
ügyvéd

(06 30 639 2893)

FELHÍVÁS
TANULJON AZ UNO-nál!

AUTÓVEZETÉSI
TANFOLYAM

INDUL A KASTÉLYBAN!

Gyere Te is, jelentkezz most!

Jelentkezni lehet a könyvtárban:

06-25/522-320

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

Tisztelt Adófizetõk!
Kérjük, adójuk 1%-ának felajánlásával az idei évben is támogassák a

„Perkátáért” Közalapítványt!
Az elmúlt évben 331.953 Ft-ot kaptunk Önöktõl, melyet ezúton is köszönünk!

A befolyt összegbõl az óvodát, iskolát, községi kulturális és
sportrendezvényeket, civil szervezeteket támogattunk.

Adószámunk: 18486575-1-07

Felajánlásaikat elõre köszönjük!
„Perkátáért” Közalapítvány Kuratóriuma

Adó 1 %-a
A perkátai Kisboldogasszony Alapít-
vány köszönetet mond mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1
%-val támogatták az egyházat alapít-
ványunkon keresztül. A 2008-as évben
ez az összeg 318.419 Ft volt, melyet a
temetõkápolna felújítására fordítot-
tunk.
A következõ években a templom bel-
sejének felújítását tervezzük, melyhez
szívesen vesszük adományaikat.
Befizetett adományaik 30 %-át vissza-
igényelhetik adójukból. Adományok
fizethetõk a plébánián és Jákliné Raj-
csányi Rozáliánál. (Bocskai u. 8.)

A Kisboldogasszony Alapítvány
adószáma:

19098409-1-07
Kérjük idén is ajánlják fel adójuk 1
%-át alapítványunk javára.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk,

Bogó Lászlóné
született Hosszu Ilona

hamvasztás utáni búcsúztatásán
részt vettek, sírjánál koszorút,

virágot helyeztek el,
mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Közérdekû felhívás
A Perkátai Kína Baráti Társaság az alábbi foglalkozásokat hirdeti meg már-
ciusi kezdéssel:

1. Kínai nyelvtanfolyam alapszinten, kezdõknek

2. Kína klubfoglalkozásokat a kínai kultúra, történelem, mûvészetek megis-
merésére.

A nyelvtanfolyamot kínaiul, anyanyelvi szinten beszélõ magyar nyelvtanár ve-
zeti (a haladó csoportot már lassan egy éve oktatja), míg a klubfoglalkozás té-
máit a jelentkezõk fogják közösen kialakítani az érdeklõdési körök alapján.
Jelentkezni: Pavlicsek Zsolt szervezõnél lehet.


