XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 3. SZÁM – MÁRCIUS

Pavlicsek Zsolt

MEGVÁLTÁS

Húsvét öröme
A feltámadás titka világosítja meg számunkra a szenvedés és a halál értelmét. Sokan
élnek manapság remény nélkül, mert elcsüggednek a nehézségek, a munkanélküliség,
a szegénység, a nyomorúság és a szétesett családok láttán.
Ki adhat nekik reményt?
Az értünk ártatlanul szenvedett, de feltámadt Krisztus!
Jézus Krisztus megváltó halálának és feltámadásának ünnepét magyarul húsvétnak
nevezzük, ami úgy hangzik, mintha a húst ünnepelnénk. Sajnos ma már a világ számos
táján – de ne áltassuk magunkat: közvetlen környezetünkben is – az emberek gyakran
már csak evéssel-ivással töltik a húsvétot. Az ünnepi közös étkezések, különösen családi körben, fontosak, de építõek csakis akkor lehetnek, ha eszünkbe juttatják, hogy
ott kell ünnepelnünk igazán, ahol találkozhatunk Jézussal! Örülnünk kell mindennek, amit Istentõl kaptunk, ne feledjük, hogy az Õ kezében vagyunk, s szakítsunk idõt
arra is, hogy templomunkban részt vegyünk a húsvéti szent napok közös átélésében!
Húsvéti örömünk akkor lehet teljes, ha nem hagyjuk, hogy lelkünket fölfalja a testünk. Tegyünk érte, hogy egész emberként, testestül-lelkestül örvendhessünk Krisztus feltámadásának!
Mindenkinek kegyelmekben gazdag, áldott húsvéti ünnepet kívánunk!
Örvendezzünk, mert Krisztus feltámadott! Alleluja!
Pavlicsek Zsolt

Sorsát tudva adta oda magát,
Érted s értem legyõzte a halált.
Vállalta bûneinket, mit átvett,
Keresztfáján szenvedve szentté lett!
Világok határán egyedül járt,
Tanította: Ember higgy és bízzál!
Bûntelen élete rendkívüli,
Példamutatása egyedüli.
Szív bizalma, szeretet ereje,
Örök imádással hozzá vezet.
Áldozata ad, s feloldozást kap
Ki hisz és nem kételkedik soha.
Értsd meg, mi a remény ebben neked:
Lelked nyugalmát bizto’n megleled!
Kísértéseid, gyengeségeid
gyõzd le, átkarolva a keresztet!
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Beszámoló a 2012. február 8-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. február 8-i képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Szõke Imre Andor) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Hunyadi Mátyás Általános Iskola részleges felújítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül
az RL-BAU KFT. ajánlatát érvényesnek, az UJ-TECHNOLÓGIA KFT. és a PROMTEL KFT. ajánlatát érvénytelennek
minõsíti. A képviselõ-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
A képviselõ-testület a Hunyadi Mátyás Általános Iskola részleges felújítása tárgyában nyertes ajánlattevõnek nyilvánította az

RL-BAU KFT.-t, aki az ajánlatkérõ számára nettó 24 738 000
Ft összegû ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot
nyújtott be. A képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs
polgármestert, hogy az eljárás eredményét az elõterjesztés mellékletét képezõ összegezés ajánlattevõk részére történõ megküldésével kihirdesse, valamint a nyertes ajánlattevõvel a szerzõdést megkösse.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola részleges felújítására vonatkozóan a mûszaki ellenõri feladatok elvégzésével a
PZ-PROJEKT BT.-t (1136 Budapest, Hollán E. u. 10.) bízza
meg 400 000 Ft+áfa összegben.

Beszámoló a 2012. február 22-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. február 22-i képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Szilasy László, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Szõke Imre
Andor) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról”
szóló 22/2007. (XII. 22.) számú rendelet módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy elfogadja a perkátai vízmû üzemeltetésérõl szóló
szerzõdést a szerzõdés 5. pontjának módosításával az alábbiak
szerint:
5. Az Üzemeltetõ vállalja, hogy a rábízott közmû üzemképességének fenntartásáról a jó gazda gondosságával, megfelelõ üzemeltetéssel és karbantartással, továbbá felújítással (rekonstrukcióval) és eszközpótlással gondoskodik.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi
Vízi Társulat közötti üzemeltetõi szerzõdéstervezetet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló
23/2011. (X. 27.) számú rendelet módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.) számú rendelet
módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról” szóló 11/2007. (IV. 4.) számú rendelet módosítását.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 1
igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem támogatta „az önkormányzati lakások lakbérének mértékérõl”
szóló 10/2007. (IV. 04.) számú rendelet módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással testülete
a polgármesteri hivatal 63/2003. (VI. 30.) számú Alapító Okirata 7. és 9. pontját az alábbiak szerint módosítja:

7./ A költségvetési szerv gazdálkodási formája:
A polgármesteri hivatal – a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel – önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely bankszámlával
rendelkezik.
A polgármesteri hivatal – az elõirányzatok felhasználása feletti rendelkezési jogosultság tekintetében – teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési
szerv.
„Számlavezetõ: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12023008-01331095-00100007
Adószám: 15361820-2-07
9./ A polgármesteri hivatal alaptevékenysége:
TEÁOR’08 alapján:
8411 Általános közigazgatás
Szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladat rend szerinti alaptevékenysége

Szakfeladatok
841112-1 Önkormányzati jogalkotás
841114-1 Országgyûlési képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115-1 Önkormányzati képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenysége
841117-1 Európai parlamenti képviselõválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenység
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés
841173-1 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység) szakfeladat

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési
ház Szervezeti Mûködési Szabályzatának módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Perkátáért Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontját az alábbiak szerint módosította:
A közalapítvány képviseletét a kuratórium elnöke látja el egy
személyben, akadályoztatása esetén a képviseletet a kuratórium titkára látja el.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással Király
Szilárd (szül.: Dunaújváros, 1975. 08. 11., an.: Kõszegi Mária)
Perkáta Damjanich J. u. 48. szám alatti lakos részére az alábbi
területet értékesíti:
Helyrajzi szám
2653

Mûvelési ág
szántó

Tulajdoni hányad
4/8 rész

Vételár
40 000,- Ft
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Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2012. évi költségvetésének megállapításáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérõl a következõ rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselõ-testületre, az önkormányzati hivatalra és az Általános Mûvelõdési Központra.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai,
a hiány finanszírozása
2. § (1) A képviselõ-testület Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
költségvetési bevételi fõösszegét
1 124 846 eFt-ban
mûködési költségvetési bevételét
1 124 846 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételét
0 Ft-ban
Költségvetési kiadási fõösszegét
1 124 846 eFt-ban
mûködési költségvetési kiadását
1 122 242 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását
2 604 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A képviselõ-testület a Perkáta Nagyközség Önkormányzata
irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2012. évi költségvetési támogatását 51 580 ezer Ft-ban állapítja meg, melybõl
mûködési célú költségvetési támogatás 51 580 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.
(3) A képviselõ-testület az önállóan gazdálkodó Általános Mûvelõdési Központ 2012. évi költségvetési támogatását 485 598
ezer Ft-ban állapítja meg, melybõl mûködési célú költségvetési
támogatás 485 598 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.
(4) A képviselõ-testület a felhalmozási célú kötvényforrásból
2011. évben pályázati elõfinanszírozásra fordított függõ kiadásokkal a 2011. évi zárszámadási rendeletben a pénzforgalom
nélküli bevételek elõirányzatát és a tartalékok kiadási elõirányzatát növeli. Az így jelentkezõ forrástöbbletet az elõfinanszírozási hitelek visszafizetésére és felhalmozási célokra fordítja.

III. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A képviselõ-testület a költségvetés kiemelt bevételi és
kiadási elõirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati
hivatal költségvetését e rendelet 1. és 2. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A mûködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat
bemutató mérleget a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselõ-testület az önkormányzat 2012. évre engedélyezett létszámadatait a 4. számú mellékletben rögzítettek szerint
hagyja jóvá.
(4) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési elõirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(5) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének tényadatait, illetve a 2012. évi költségvetés várható adatait, tájékoztató jelleggel a 6. és 7. sz. mellékletek mutatják be.
4. § Perkáta Nagyközség Önkormányzata több évet érintõ
pénzügyi kihatással járó döntéseit bemutató adatokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésének
felhasználását, a kiadás és bevételi elõirányzatok teljesítését e

rendelet 5. számú melléklete szerint elõirányzat-felhasználási
ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az elõirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 1-2. számú mellékletében kimutatott bevételi és
kiadási elõirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsõ szabályzatai alapján történik. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés
elõirányzataiba beépítésre kerültek.
6. § Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79.
§-ában rögzítetteknek megfelelõen a kincstárban vezetett fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
7. § (1) A képviselõ-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselõi 2012. évi illetményalapját 45 000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetõk pótlékait a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény idevonatkozó elõírásaival összhangban állapítja meg.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkezõ
megtakarítások terhére, módosított elõirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan elõirányzat, ugyanezen jogszabályhelyen elõírt szint szerint tervezhetõ.
(3) Perkáta Nagyközség Önkormányzata a polgármestert megilletõ cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
56. § (3) bekezdése alapján bruttó 200 000 forint összegben határozza meg. A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás
igénybevételi szabályaira vonatkozóan az Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

V. Az önkormányzat elõirányzat-változtatásainak
hatásköri rendje
8. § (1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat
2012. évi költségvetésérõl szóló rendeletét az ülésterve szerint –
az elsõ negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésõbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.
9. § A képviselõ-testület az általa jóváhagyott elõirányzatok között, alkalmanként 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármestert
átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven
belül legfeljebb 20 000 000 Ft erejéig, a képviselõ-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
10. § Az önkormányzat, az önállóan gazdálkodó intézmény
költségvetési támogatását havonta – nettó módon – 1/12 részben folyósítja.
11. § A költségvetési évben rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközöket felhasználásukig, a legkedvezõbb kamatfeltételek mellett, bankbetétben kell elhelyezni.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejövõ hiány finanszírozásának módja, a számlavezetõ pénzintézettõl felvett folyószámla hitel.

VI. Záró és hatályba léptetõ rendelkezések
13. § E rendelet 8 számozott mellékletet tartalmaz.
14. § E rendelet 2012. február 24-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétõl kell alkalmazni.
Somogyi Balázs polgármester, dr. Lakos László jegyzõ
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A költségvetési rendelet mellékletei
1. számú melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2012. évi tervezett
költségvetési bevételei
Források megnevezése
Eredeti elõir. (eFt)
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
1. ÁMK intézményi mûködési bevételei
191212 Szolgáltatások ellenértékének bevételei
150
1912 Intézményi mûk.kapcs.egyéb bevétel
150
191311 Bérleti és lízing bevétel
900
191312 Intézményi ellátási díjak
6 485
191313 Alkalmazottak térítése
8 476
1913 Intézmények egyéb sajátos bevételei
15 861
191614 Egyéb kamatbevétel
60
1916 Kamatbevételek
60
191913 Kiszámlázott term.és szolg. áfá-ja
4 005
1919 Általános forgalmi adó bevételek
4 005
191 ÁMK intézményei mûködési bevételei
20 076
2. Önkormányzat mûködési bevételei
219 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése
2194341 Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése
600
219 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése
600
291212 Szolgáltatások ellenértékének bevétele
590
2912 Int. mûködéshez kapcs. egyéb bevétel
590
291311Bérleti és lízing bevétel
9 059
291313 Alkalmazottak térítése
558
2913 Intézmények egyéb sajátos bevétele
9 617
2916 Kamatbevételek
7 500
291913 Kiszámlázott terv.és szolg.áfája
318
2919 Általános forgalmi adó bevételek
318
291 Önkormányzat intézményi mûködési bevételei
18 625
3. Önkormányzati hivatal mûködési bevételei
391212 Szolgáltatások ellenértékének bevétele
175
391. Önkormányzati hivatal mûködési bevételei
175
I. Intézményi mûködési bevételek
38 876
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI
922 Helyi adók összesen
22 350
92311 Személyi jöv.adó helyben maradó része
30 880
92312 Jövedelemkülönbségek mérséklése
99 105
92314 Gépjármûadó
14 000
923 Átengedett központi adók
143 985
926 Talajterhelési díj
700
926 Talajterhelési díj
700
92911Önkormányzati lakások lakbérbevétele
40
92913 Egyéb sajátos bevételek
500
929 Egyéb sajátos folyó bevételek
540
II. Önkorm.sajátos mûködési bevételei
167 575
III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBÕL KAPOTT
KV-I TÁMOGATÁS
94211 Norm.áll.hj.lakosságszámhoz kötötten
16 572
94212 Norm.áll.hj.feladatmutatóhoz kötötten
367 703
942 Önkorm.norm.állami hozzájárulása
384 275
94311 Kieg.tám.egyes.közokt.fa.ellátásához
2 259
94312 Egyes jövedelempótló tám.kiegészítése a közfoglalkoztatás támogatása
63 839
943 Normatív, kötött felhaszn.támogatások
66 098
94 Központi kv-bõl kapott kv-i támogatás
450 373
III. Központi költségvetésbõl kapott kv-i támogatás 450 373

Források megnevezése
Eredeti elõir.
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK
464132 Mc.támogatásértékû bevétel tb.alaptól
7 080
464142 Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól
34 894
464152 Mc.támogatásért.bevétel önkormányzatoktól 26 004
464162 Mc.támogatásért.bevétel TKT-tól
33 000
464 Mûk.célú támogatásértékû bevétel
100 978
465 Felh.célú támogatásértékû bevételek
0
IV. Támogatásértékû bevételek
100 978
V. HITELEK
451 Rövid.lej.hitel pü-i vállalkozásoktól (folyószámla hitel) 20
000
451 Rövid lej. hitel pü-i vállalkozásoktól (pályázati finansz.
szoc. közp.)
28 000
451 Rövid lej. Hitel (pályázati finansz. kastély)
13 436
45 Rövid lejáratú hitelek
61 436
VI. Rövid lejáratú hitelek
61 436
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
981 Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
305 608
98 Pénzforgalom nélküli bevételek
305 608
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
305 608

Költségvetési bevételek összesen

1 124 846

2. számú melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2012. évi tervezett
költségvetési kiadásai
Feladat megnevezése
Eredeti elõir. (eFt-ban)
I. MÛKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK
1. ÁMK mûködési, fenntartási kiadásai
1.1. Perkáta intézményegység
1151-1152 Személyi juttatások
126 281
11511 Rendszeres személyi juttatások
111 631
11512-17 Nem rendszeres személyi juttatások
14 650
1153 Munkaadókat terhelõ járulékok
33 868
115311 Szociális hozzájárulás
33 868
1154-1156 Dologi kiadások
77 870
1154 Készletbeszerzések
34 736
1155 Szolgáltatások
23 490
1156 Különféle dologi kiadások
19 644
1157 Egyéb folyó kiadások
2 894
1.1. Perkáta intézményegység mûködési,
fenntartási kiadásai
240 913
1.2.Nagykarácsony intézményegység
1251-1252 Személyi juttatások
44 911
12511 Rendszeres személyi juttatások
39 851
12512-17 Nem rendszeres személyi juttatások
5 060
1253 Munkaadókat terhelõ járulékok
11 865
125311 Szociális hozzájárulás
11 865
1257 Egyéb folyó kiadások
1109
1.2. Nagykarácsony intézményegység
mûködési, fenntartási kiadásai
57 885
1.3. Aba intézményegység
1351-1252 Személyi juttatások
159 824
13511 Rendszeres személyi juttatások
139 107
13512-17 Nem rendszeres személyi juttatások
18 309
13522 Külsõ szem.jutt.
2 408
1353 Munkaadókat terhelõ járulékok
42 824
135311Szociális hozzájárulás
42 824
1356 Különféle dologi kiadások
1334
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1357 Egyéb folyó kiadások
1.3. Aba intézményegység mûködési,
fenntartási kiadásai

2894
206 876

I.1. ÁMK mûködési,fenntartási kiadásai

505 674

2. Önkormányzati hivatalának mûködési,
fenntartási kiadásai
251-252 Személyi juttatások
2511 Rendszeres személyi juttatások
2512-17 Nem rendszeres személyi juttatások
253 Munkaadókat terhelõ járulékok
25311Szho.
254-256 Dologi kiadások
254 Készletbeszerzés
255 Szolgáltatások
256 Különféle dologi kiadások
257 Egyéb folyó kiadások

FELHÍVÁS
2012. április 26-án (csütörtökön)

LOMTALANÍTÁST
32 591
28 511
4 080
8 036
8 036
8 371
1 600
3 611
3 160
2 757

I.2. Önkormányzati hivatal mûködési,
fenntartási kiadásai

51 755

3. Önkormányzat mûködési, fenntartási kiadásai
351-252 Személyi juttatások
55 064
3511 Rendszeres személyi juttatások
52 621
3512-17 Nem rendszeres személyi juttatások
237
352 Külsõ személyi juttatások
2 206
353 Munkaadókat terhelõ járulékok
8 748
35311 Szho.
8 448
Alkalmi munkavállalás járuléka
300
354-356 Dologi kiadások
70 688
354 Készletbeszerzés
9 585
355 Szolgáltatások
30 744
356 Különféle dologi kiadások
30 359
357 Egyéb folyó kiadások
11 971
358 Szociálpolitikai juttatások
81 473
37 Támogatásértékû kiadások, támogatások
2 805
37315 Mûk.célú támogatásértékû kiadás önkorm.költségvetési szervnek
490
37316 Mûk.célú támogatásértékû kiadás TKT-nak
2 315
38 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
6 064
38113 Mûk.célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak1 560
38115 Mûk.célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek 4
156
38214 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel
160
38215 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek
188
452 Rövid lej. hitel visszafiz.
28 000
452211. Rövid lej. Hitel visszafizetése vállalkozásnak 28 000
I.2. Önkormányzat mûködési,fenntartási kiadásai
264 813
III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
3. Önkormányzat felhalmozási kiadásai
3132 Jármûvek vásárlása
2 604
2. Önkorm. felhalmozási kiadásai
2 604
III. Felhalmozási kiadások
2 604
IV. PÉNZFORGALOM NÉKÜLI KIADÁSOK
5922 Céltartalék (óvadéki célú kötvénykibocsátás)
300 000
5926 Feladattal nem terhelt általános
0
592 Tartalékok
300 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
300 000

Önkormányzat kiadásai összesen

Költségvetési kiadások összesen

5

567 417

1 124 846

További mellékletek megtekinthetõk a perkata.hu-n.

szervezünk a Vertikál Zrt. közremûködésével a településen.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett

nem veszélyes
azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett lim-lom hulladékot lehetõség szerint szelektáltan, anyagfajtánként; a kisdarabos, szóródó hulladékokat (pl.: maradék textíliák) lehetõség szerint összekötve vagy zsákolva; továbbá a bútorokat
a hatékonyabb helykihasználás érdekében szétszerelve helyezzék ki a házuk elé, arra a helyre, ahová az edényzeteket
az ürítési napokon kihelyezik.
Elszállításra kerülnek:
* Nagyobb méretû berendezési tárgyak, bútorzat, ágybetét,
háztartási berendezések és készülékek, ruhanemû (lomhulladék);

A lomhulladék kihelyezésének ideje legkésõbb
április 26-a, csütörtök reggel 6 óra.
A lomtalanítás során NEM kerülnek elszállításra:
* ipari, mezõgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékok,
* veszélyes hulladékok (akkumulátor, szárazelem, festékes
doboz, növényvédõszer, gyógyszer, olajos hulladék, fénycsõ
stb.),
* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos
berendezések (TV, hûtõgép, számítógép stb.),
* építési törmelékek,
* naponta képzõdõ háztartási hulladékok,
* használt gumiabroncsok.
A lomtalanítást egy idõben több gépjármûvel végezzük,
ezért fokozottan kérjük a hulladék kihelyezésére vonatkozó
határidõ betartását.
Felhívjuk figyelmét, hogy az autók minden utcán csak egyszer mennek végig!
Polgármesteri hivatal

Felhívás
Ötödik alkalommal kerül megrendezésre falunkban a

„Perkátáról Elszármazottak Találkozója”.
Rendezvényünk kezdési idõpontja
2012. június 2. szombat, 15 óra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk és egyben kérjük,
hogy ismerõseiket, rokonaikat szíveskedjenek értesíteni a
rendezvényünkrõl. Zenés vacsorával egybekötött programmal várjuk a „hazalátogatókat”. Akik szeretnének részt venni a találkozón, az alábbi telefonszámon jelezzenek vissza:
Molnárné Horváth Zsuzsanna: 06 (30) 261 9605
Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület, Siba Árpádné egyesületi elnök
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Perkáta–Nagykarácsony
Általános Mûvelõdési
Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményegység
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
E-mail: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 25/522-350

Az ÁMK-ban történt – március
Március 6-án Takács Dóra vezetésével irodalmi vetélkedõn vettek részt diákjaink Kiszl Abigél, Fórizs Sztella, Nagy Alexandra.
Március 7-én levelezõs történelem verseny elsõ fordulóján voltak túl a 7.b, 8.b osztály tanulói.
Március 8. diákolimpia foci körzeti forduló bõvebben Benke tanár úr cikkében olvasható.
Március 14-én az 1848. március 15-én kirobbant pesti forradalomra emlékeztünk iskolai keretek között.
Március 15-én diákjaink szerepeltek Perkáta községi szintû ünnepségén.
Tavaszi szünet: 2012. április 5-10-ig. Utolsó tanítási nap: április
4. szerda; szünet utáni elsõ tanítási nap: április 11. szerda.
A leendõ elsõsök szülei részére 2012. április 12-én 16 órától lesz
szülõi értekezlet!
Beiratkozás: 2012. április 16-17-18. 8 órától 16 óráig, az igazgatóhelyettesi irodában.

lom kitörésekor a legnagyobb fegyverük a hazaszeretet, a haza
iránti elkötelezettség volt. Az életüket tették fel arra, hogy Magyarország, hazánk független, szabad ország legyen. Párizsba,
1848. február 23-án, Bécsben március 13-án kitört a forradalom.
E történelmi példák nyomán haladva 1848. március 15- én Pesten elhangzott Petõfi verse, mellyel cselekvésre szólított minden hazáját szeretõ magyart: „Talpra magyar, hí a haza…”. A
magyarság meghallotta a hívó szót. Pesten is kitört a forradalom. A szabadság zászlója lobogott a tavaszi szélben. Ifjú lányok asszonyok varrták a kokárdákat, melyeket minden magyar
büszkén tûzött a mellkasára. Országszerte szervezték a nemzetõrséget a haza védelmére. A haza szeretete országos méreteket
öltött. A márciusi ifjak beírták magukat a magyar és az európai
történelembe. Tettük példaértékûvé vált az utókor számára.
Áldozatot vállaltak Magyarországért, a magyar emberekért.
Petõfi hõsi halált halt a forradalmat követõ szabadságharcban
Segesváron. Vasvári Pál szintén hõsi halált halt Erdélyben, sírhelyük ismeretlen. Az életüket áldozták több ezer névtelen
hazafival együtt az ország függetlenségéért, szabadságáért,
Magyarország jövõjéért, értünk.

A forradalomra emlékeztünk!
Minden év márciusában ünnepelni és emlékezni gyûltünk
össze. Ünnepelni a magyar történelem dicsõséges napját, az
1848. március 15-én kitört forradalmat. Emlékezni azokra a hazafiakra, akik e történelmi tettet végrehajtották.

Kik voltak a márciusi ifjak? Fiatal emberek, akik alig idõsebbek,
mint iskolánk tanulói. Petõfi 25, Jókai 23, Vajda János 21, Vasvári Pál 21, hogy a legismertebbek nevét említsem. A forrada-

A legkevesebb, amit megtehetünk, hogy tisztelettel adózunk
emlékük elõtt, s példának tekintjük õket. Fenntartjuk emléküket nemzedékeken át, immár 164. éve. Március 15-én büszkén,
rájuk emlékezve viseljük a kokárdát. Hát ezért készülnek
Perkátán a 3. osztályosok évrõl évre ünnepi mûsorral márciusban. Segítenek számunkra, hogy méltóképpen ünnepelhessük
március 15-ét, s hogy emlékezhessünk a márciusi ifjakra, kik
tiszteletet és szeretetet vívtak ki Magyarország, a magyarság
iránti elkötelezettségükkel. Petõfivel együtt mondhatjuk:
„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kõsziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.”
/Petõfi Sándor - Magyar vagyok – részlet/
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Horváthné Fischer Katalin, Denke Antalné, Baricza Csilla tanítónõk és a 3.a, 3.b osztályos tanulók segítségével emlékezhettünk a forradalomra.
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lyázati projekt keretében a Földet érõ pusztító környezeti hatásokról láthatnak filmeket a tanulók, megismerhetik a „ökológiai lábnyom” fogalmát. Ismereteket szerezhetnek a takarékos
életmódról, a biotermékek környezetkímélõ hatásáról.
Életmódváltáshoz szükséges mintákkal találkozhatnak, egyszóval felkészülhetnek szûkebb és tágabb környezetünk védelmére.
Gyöngyösi Edit tanítónõ

Öko vetélkedõ
2012. március 10-én az iskolánkban környezetvédelmi napot
rendeztünk, ahol a 7. és 8. osztályos diákok összemérhették tudásukat a környezetvédelem és az egészséges táplálkozás terén.
Elsõ programunk a filmnézés volt, ahol a nyersanyagaink pazarlásáról, a környezetvédelemrõl,

Köszönöm a fellépõ diákoknak és tanítóiknak, valamint Hegedûs Gabriella tanárnõnek és Orbán Zsolt tanár úrnak a mûsorhoz nyújtott segítséget. 2012-ben is felemelõ érzéseket keltõ
mûsorral emlékezhettünk 1848. március 15-ére!
Szilasy László ÁMK igazgató

Legyünk felelõsséggel
környezetünk iránt!
Pályázati támogatással segíthetünk diákjaink számára, hogy
védjék, óvják környezetüket. A KEOP 6.1.0/A/11-2011-0085
„Környezettudatos Hunyadisok” kódjelû és címû európai uniós
pályázattal, 3.985.250 Ft európai uniós és 209.750 Ft önrész támogatással, összesen 4.195.000 Ft segítségével tudunk környezetvédelmi programokat szervezni a perkátai általános iskolás
gyermekek számára.

A program lényege, hogy a perkátai gyermekek
ismerjék
meg
azokat a folyamatokat, melyek ártanak környezetünknek, s azokat
a
technikákat,
amelyekkel hozzájárulhatunk,
hogy hatékonyan
védhessük bolygónk életét. A pá-

Földünk erejének kimerítésérõl és a káros anyagok kibocsátásáról láttunk egy dokumentumfilmet. Ezután megbeszéltük azt,
amit láttunk és hallottunk, majd miután ezt megtettük, elindultunk a számítástechnika terembe, ahol mindenki elkészítette a
saját öko lábnyomát. Ezután egy ügyességi játékkal játszottunk.
Itt megtudhattuk, mennyire tudunk praktikusan és pazarlásmentesen élni (bevásárolni, berendezni egy szobát és takarékoskodni). Utána visszatértünk az osztályterembe, ahol minden csapatnak egy nagy plakátot kellett készíteni, amin azt kellett megjeleníteni, hogy hogyan védjük környezetünket. Ám
nem maradt el a programok közötti csemegézés, ahol igazi finomságokat kóstolhattunk meg. Ezek az ételek finomak és
egészségesek is egyben. Csak gabonából és növényi alapanyagokból készült ételeket kóstolhattunk (pl.: búzacsíra, növényi
alapanyagú zsír, májkrém, kekszek, édességek).
A környezetvédelem, mint téma nagyon fontos. A kialakult
helyzet talán ráébreszti az embereket arra, hogy mekkora bajban van a Föld. Ennek ellenére nagyon nehéz rávenni bárkit az
életmódváltásra, mert az emberek a minden nap a megszokott mókuskerékben élnek és nem igazán nyitottak a
döntõ változásokra, pedig ez
lenne a megoldás világunk
természetes rendjének viszszaállítására. Az ember rengeteget pazarol, és ennek
megváltoztatásáért áldozza
fel sok ember az életét.
Ezek a megdöbbentõ tények
ébresztettek rá bennünket
arra, hogy jobban figyeljünk
környezetünkre, vigyázzunk
rá és óvjuk meg!
Szabó Bernadett,
Kovács Henriett diákok
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Megújulnak az öltözõk
A BM 7/2011 (III. 9.) rendelet alapján iskola részleges felújítására elnyert 26.037.000 Ft, valamint 6.509.250 Ft önrész segítségével felújításra kerül a tornatermi öltözõk, az alsó- és felsõ
szinten a mellékhelységek, osztálytermi ajtók, cipõs szekrények
és a teljes szennyvíz elvezetési rendszer.

A munkálatokkal 2012. május 30-ig kell végezni. Eddig az öltözõk felújítása, a szennyvízelvezetõ rendszer és nagyrészt az osztálytermi ajtók cseréje megtörtént, a projekt ütem szerint
halad.
Köszönöm diáknak, pedagógusnak és szülõnek egyaránt a türelmet, a kivitelezõknek pedig a magas színvonalú és jól
ütemezett munkát!
Szilasy László igazgató

Sport
Két percen múlott…
Remekül kezdett a megyei teremlabdarúgó diákolimpián
együttesünk, hiszen a móriaknál egyértelmûen jobb volt, és ez
gólokban is megmutatkozott. A házigazda táciak ellen kétszer
kellett megnyerni a mérkõzést: az ellenfél 2-0-ás hátránynál
sem adta fel, és pillanatok alatt egyenlített. Az sem könnyítette
meg a dolgunkat, hogy háromszor is kapust kellett cserélni. Szerencsére sikerült rendezni a sorokat, Romanoczki Kármen pedig igazi vezéregyénisége volt a perkátai együttesnek. Viszont a
keserves gyõzelem nyomot hagyott a lányokban. A Mezõszilas
kiváló képességû kapusának eszén nem sikerült túljárni, pedig
jobbnál jobb lehetõségeket adódtak csatáraink elõtt… Az ellenfél viszont büntetett, ekkor pedig úgy látszott, hogy be kell
majd érni a csapatnak a harmadik hellyel. Csakhogy a
Mezõszilas is botlott, így az utolsó találkozó elõtt biztossá vált a

második helyünk, sõt, még a bajnoki cím sem volt elérhetetlen!
Ehhez mindössze az addig hibátlan Ercsit kellett legyõzni… A
bravúr csaknem sikerült, hiszen két perccel a találkozó elõtt
még vezetett csapatunk. Egyforma pontszám esetén pedig az
egymás elleni eredmény számított volna... Csakhogy a nagy
energiákat mozgósító ellenfél begyötört egy gólt. Mivel nekünk

mindenképpen nyerni kellett az aranyérem megszerzéséhez, az
idõ rövidsége miatt szinte mindenkit elõre rendeltem. Megbontott védelmünk sebezhetõségét pedig az utolsó másodpercben
ismét kihasználta az Ercsi. Ez a vereség tehát a testnevelõé, ám
az érdem a nagy szívvel, hatalmas lelkesedéssel küzdõ, a
nagyszerû eredménytõl csupán két percre kerülõ lányoké!
A megyei II. helyezett csapat tagjai: Foltán Viktória, Fórizs
Antonella, Láng Orsolya, Mészáros Viktória, Fegyverneki
Csenge, Bolvári Dorina, Szabó Bernadett, Romanoczki Kármen, Kovács Henriett
Diákolimpia, IV. korcsoport, teremlabdarúgás – lányok
Megyei döntõ, Tác (2012. 02. 24.)
Perkáta–Mór 5-0 (2-0) Góllövõ: Bolvári Dorina 2, Romanoczki
Kármen 2, Szabó Bernadett.
Perkáta–Tác 4-2 (2-0) Góllövõ: Romanoczki Kármen 3, Szabó
Bernadett.
Perkáta–Mezõszilas 0-1 (0-0)
Perkáta–Ercsi 2-3 (0-1) Góllövõ: Romanoczki Kármen, Kovács
Henriett.
Végeredmény: 1. Ercsi 12 pont, 2. Perkáta 6, 3. Mezõszilas 5, 4.
Tác 4, 5. Mór 1.
Benke Zoltán tanár

Könyvtári programok áprilisban
A könyvtár várja a gyerekeket a tavaszi szünetben is! A húsvét
jegyében tartunk foglalkozásokat számukra. Idõpont: április
5-én, délelõtt 10-12 óráig, április 6-án, délután 14-15:30-ig.
Áprilisban ünnepeljük a magyar költészet napját. Könyvtárunk
meghívott vendége lesz Tompa Zsófia költõ.
100 éve, 1912. április 14-én, az elsõ útján, Új-Foundland partjainál elsüllyedt a Titanic óceánjáró. E katasztrófára emlékezve
beszélgetünk Walter Lord: a Titanic pusztulása c. könyvérõl, és
felolvassuk a Tények a Titanicról c. fejezetet. Az érdeklõdõk
megtekinthetik könyvtárunkban a Titanic c. filmet is.
A program idõpontja: április 20. 15 óra.
1995-ben az UNESCO a könyv napjává nyilvánította április
23-át katalán javaslatra. Április 23-án halt meg William Shakespeare és Miguel de Cervantes. Ez a nap a szerzõi jogok napja is.
A nap célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatására.
(Forrás: Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztõség)
E jeles napok alkalmából könyvtárunk akciót szervez
áprilisban!
Könyvtartozás rendezése késedelmi díj felszámolása nélkül!
Kérjük az Olvasóinkat, hogy a lejárt határidejû könyvek rendezése miatt feltétlenül keressék fel könyvtárunkat! Áprilisban eltekintünk a késedelmi díj fizetésétõl.
Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezetõ
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ÁMK HÍREK

Emlékezetes ünnepi megemlékezést sikerült összeállítanunk és
bemutatnunk iskolánk tanulóinak és Perkáta érdeklõdõ lakóinak. A mûsor a 3. osztályosok egy lelkes csapata és két felsõs tanuló, Somogyi Dávid és Lõrincz Tamás közremûködésével jött
létre. Rendhagyó módon kis csapatunk vállalta, hogy a huszárokkal együtt vonulnak végig a község utcáin. Öt állomáson álltunk meg, ahol versekkel, tánccal és huszár énekkel, Kossuth-nótával emlékeztünk az ünnepre. Jólesõ érzés volt, hogy
ezekre a helyszínekre sokan jöttek el és szeretettel vártak bennünket. Köszönjük az Iskolai Szülõi Munkaközösségnek, a
PÖPÉ-nek, a Régiséggyûjtõ Egyletnek, Nyugdíjasok Baráti Körének, a Perkáta SE-nek, a Faluüzemeltetésnek, a Széchenyi
pékségnek, Horváth Istvánnak, hogy megvendégeltek minket.
Lelkes csapatunk a délutáni községi megemlékezésen is részt
vett. Mûsorunk nagy sikert aratott, mely nagyban köszönhetõ
annak, hogy tanulóink átérezték a méltó megemlékezés fontosságát. Köszönjük a szülõk támogatását is.
Szereplõk: Kovács Esztella, László Lilla, Klujber Réka, Rosta
Kata, Pavlicsek Jázmin Zsanna, Hólik Dorina Fanni, Gyõri
Gyula, Gergely Gábor 3. a osztályos tanulók, Áldott Napsugár,
Bogó Nikollett, Polányi Nóra, Dócs Bence, Fülöp Tamás, Kovács Károly, Tompai Ádám, Vámosi Róbert, Koncz László,
Fegyverneki Szabolcs 3. b osztályos tanulók.
A díszlet elkészítésében Hegedüs Gabriella, a zenei anyag rendezésében Orbán Zsolt, az énekek betanításában Horváth
Dóra segített. Köszönjük.
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József Attila Nagyközségi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház hírei
Március 1-jén a kastélyban megnyitottuk a Civil Fotókiállítást,
ahol tizenkét civil szervezettel együttmûködve elkészítettük a
tablójukat és ezek elhelyezésre kerültek a Civil Teremben.

Március 8-án tartottuk a kastély könyvtártermében a „Csak
Hölgyeknek” programsorozatunk elsõ állomását. A program
nagy népszerûségnek örvendett, hasznos tanácsokkal gazdagodhattunk.
Tigerné Valika egy kimerítõ elõadást tartott, melyben az aktuális frizura divatról és a hajápolás házi praktikáiról tudhattunk
meg sokat.

Denke Antalné, Baricza Csilla, Horváthné Fischer Katalin

KIADÓ VAGY ELADÓ
A VÖLGYI VIRÁG
ÜZLETHELYISÉG!
ÉRDEKLÕDNI: 06 (30) 287 5160

Bogó Anikó táplálkozástanról, a sikerfogyókúrák hátulütõirõl
és a tartásjavító tornákról beszélt.
Zárásként Lászlóné Edit könyvtárvezetõ a témában egy nagyszerû könyvbemutatót tartott, jelezve, hogy készül a tárgyszó
katalógus mely segítségével az olvasóknak sokkal könnyebb
lesz egy adott témában irodalmat találni.
Március 15-én egy egész napos ünnepséget szerveztünk, melyrõl részletesebben az újság hátlapján olvashatnak.
Április hónapban a következõ rendezvényekkel várjuk Önt és
kedves családját a mûvelõdési házban:
Április 11-én 16 órától a költészet napjának megünneplése. A
hónapban vendégünk lesz Tompa Zsófia költõ.
Április 14-én 15 órától Papp Péter és Faragó János fotókiállításának megnyitója lesz.
Április 17-én 16 óra 30 perctõl „Csak Hölgyeknek” elõadássorozat második állomása. Bogóné Plasek Krisztina védõnõ tart
elõadást „A nõ egészsége a család egészsége” címmel, majd Somogyi Csilla kozmetikustól hallhatunk a tavaszi arcápolás házi
praktikáiról.
Április 28-án egy egész napos program a testvérvárosok világnapja és a magyar sport napja alkalmából (testvértelepülési kiállítás, focikupa, aerobik, „egy perc és nyersz”, virtuskodás, fõzõverseny, diszkó…)
Május 5-én 15 órakor Anfort Hilda festõmûvész kiállításának
megnyitójára kerül sor.
Bogó Anikó igazgatóhelyettes
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A szociális
központ hírei
Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ perkátai épülete a
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Adonyban és Perkátán” elnevezésû projekt keretében került felújításra. Németh Zsanettot
a családsegítõ szolgálat családgondozóját kérdeztem a szociális
intézmény mindennapjairól és jövõbeni terveikrõl.

B. A.: Hogy érzik magukat a felújított intézményben?
N. Zs.: Teljesen más egy ilyen helyen dolgozni, sokkal családiasabb a légkör. 2012 februárjában költöztünk vissza az intézménybe. A kliensek is meg vannak elégedve, szívesebben jönnek. Az idõseket továbbra is várjuk sok szeretettel! Mindazokat, akik egyedül érzik magukat, társaságra vágyna.
B. A.: Hány fõ dolgozik az intézményben?
N. ZS.: Két családgondozó van az intézményben, a felnõttekkel
én foglalkozom, Jónáné Palotai Judit pedig a kiskorúakkal. Három házigondozó dolgozik: Szekeres Andrásné (Kati néni), Takács Antalné (Éva néni) és Czirák Erika. Az intézményben egy
szociális asszisztens van, Csányi Andrea.
B. A.: Az intézménynek mik a kiemelt tevékenységei?
N. Zs.: Három kiemelt tevékenységünk van, a gyermekjóléti és
a családsegítõ szolgálat, valamint a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek testi, lelki,
egészségének, családjában történõ neveltetésének elõsegítése,
veszélyeztetettségének megelõzése, a veszélyeztetett megszüntetése valamint a gyermek családból való kiemelésének megelõzése- szülõi beleegyezéssel, kérelemmel, együttmûködéssel.
A Családsegítõ Szolgálat a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
vezetõ okok megelõzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megõrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylõ, illetve törvényes képviselõje
kérelmére, indítványára történik.
Szociális étkeztetés térítési díja 2012. évben:
Kiszállítási összege: 120 Ft

Idõsek Klubjának a térítési díja 2012. évben:

A jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás: A saját
otthonukban
élõ,
egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes
idõskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülõ krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás.
B. A.: Hogy érzik magukat a felújított intézményben?
N. Zs.: Teljesen más egy ilyen helyen dolgozni, sokkal családiasabb a légkör. 2012 februárjában költöztünk vissza az intézménybe. A kliensek is meg vannak elégedve, szívesebben
jönnek.
Az idõseket továbbra is várjuk sok szeretettel! Mindazokat,
akik egyedül érzik magukat, társaságra vágyna.
B. A.: Németh Zsanett elmondta, hogy a jövõben szeretnének
Perkátai Hírek hasábjain megjelenni, hasznos tanácsokkal ellátni az embereket, problémákra felhívni a figyelmüket és beszámolni a munkájukról. Köszönöm Zsanettnak az interjút.
Bogó Anikó
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KÖZÉLET

A polgárõrség hírei
Az elmúlt idõszakban sajnos Perkátán is elszaporodtak a gyújtogatások. Egyre több a kazaltûz, a lángoló legelõ. Kérjük a lakosságot, ha gyanúsat látnak, vagy már tüzet észlelnek, értesítsenek minket a 06 (30) 621 0387-es telefonszámon. A településen sokat járõrözünk, hamarosan gyalogosan is, de sajnos nem
lehetünk ott mindenhol. Ellenben, ha Önök felfigyelnek valamilyen nem szokványos dologra vagy cselekedetre, és keresnek
bennünket a fenti telefonszámon, akkor tudnak segíteni
bejelentéseikkel.
Természetesen más jellegû megkereséseiket is várjuk, minden
egyes tagunkhoz személyesen is fordulhatnak bizalommal.
Nem szabad hagyni, hogy a magántulajdont és a közvagyont felelõtlen emberek szándékosan rongálják vagy akár meg is semmisítsék! Keressenek bennünket, hogy segíthessünk megállítani az esztelen pusztítást!
A másik fontos dolog, amire szeretnénk felhívni a figyelmüket,
a jó idõ beköszöntével a gyermekek egyre több idõt töltenek
kint a szabadban, kérjük a kedves szülõket, hogy ne hagyják
õket az úttesten felügyelet nélkül játszani! Figyeljenek rájuk,
mert hamar bekövetkezhet a baj!
A 2011-es év közhasznúsági jelentését olvashatják itt az újságban. A tavalyi évben is vigyáztunk arra a vagyonra, amit elõdeink összegyûjtöttek és ránk bíztak.
Az általunk végzett munka elismeréseként egyre többen támogatják a polgárõrséget, a vállalkozók és magánszemélyek is, viszont hogy a hosszú távú terveinket megvalósíthassuk, és még
nagyobb számú jelenléttel biztosíthassuk a tisztességes perkátai
lakosok nyugalmát, újabb és újabb támogatókra lenne szükségünk. Kérjük, ha módjukban áll támogassák egyesületünket!
Köszönettel: Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület
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Szervusz drága Feri bácsi!
Nem rég ért bennünket a szomorú hír, hogy meghalt klubunk
köztiszteletben álló titkára, Varjú Ferenc, mindannyiunk Feri
bácsija, a klub „koszorús költõje”.
Fáradhatatlanul, mosolygós frissességgel élt közöttünk, munkálkodott a nyugdíjasok érdekképviseletén. Saját verseivel köszöntötte a klubtagokat névnapjukon, születésnapjukon, a hölgyeket nõnapon, anyák napján, amelyek mindig személyre
szóló kedvességek voltak.
Férfi társaival szívesen nótázgatott, meglepetés mûsorokat
szervezett. Hiányozni fognak a közös fõzõcskézések, szalonnasütések, amelyeken szakácstudományával jeleskedett.
Nem gondoltuk volna, hogy eljön, azaz idõ, amikor saját versével veszünk tõle végsõ búcsút.
Emlékét szívünkben örökké megõrizzük. Szervusz Feri bácsi,
nyugodjál békében!

Varjú Ferenc: Búcsú
Búcsúzunk Tõled drága jó barátunk,
Ravatalod elõtt megrendülten állunk.
Megszakadt, véget ért életednek útja,
Miért így, miért most, a Teremtõ tudja.
De csak tested ment el, szellemed itt maradt.
A nyugdíjas klubban hosszú évek alatt,
Oly sokat dolgoztál, olyan sokat tettél
Értünk, akiket õszintén szerettél.
…………..
Most pedig indulj el, hagyd el e világot,
Kérjük a jó Istent, adjon könnyû álmot.
Drága jó Barátunk, lelked fenn az égben,
Tested lenn a földben, nyugodjál békében!
(részlet)
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre

Szerkesztõségi közlemény
Kedves Olvasóink!
Márciusi számunkban több visszatekintés olvasható az elmúlt
hetek felemelõ pillanatairól. Lapunk kézhezvételekor már karnyújtásnyira a húsvét, mely évszázadok óta meghatározó tavaszi ünnepünk.
A nyomda ördöge még mindig nagyon aktív és minket is kitüntet figyelmével, sajnos rendszeresen beteszi kezét lapunk szerkesztési és nyomdai ügyeibe is. Igyekszünk túljárni az eszén, illetve kiküszöbölni a belõlünk fakadó hibázási lehetõségeket.
Továbbra is várjuk kéréseiket, meghívásaikat, ötleteiket, közérdekû híradásaikat, tudósításaikat falunkban megrendezett eseményekrõl!
Eddigi észrevételeiket köszönjük, igyekszünk konkrét és személyes válaszokat adni, illetve megfelelõ témáknak helyt adni a
lapban!
A Perkátai Hírek havi megjelenése a továbbiakban is rugalmas,
követi az élet rendezõ elveit: országos ünnepeinket és helyi
rendezvényeinket.
Ötleteiket is várjuk e-mail címünkön:
ujperkataihirek@gmail.com vagy a szerkesztõség tagjainak
eljuttatott anyagokkal vagy a Faluüzemeltetési irodába
leadott írásokkal.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2012. április 20.
El nem múló tisztelettel:
a szerkesztõség
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LOVAS HÍREK
Március a fedeles döntõk hónapja. Nagy
örömünkre Gubicza Anett a minõsítõ
versenyeken elért eredményeivel jogot
szerzett arra, hogy részt vegyen az Országos Fedettpályás Díjugrató Döntõn. A
verseny 3 napos (elõdöntõ, középdöntõ,
döntõ). Az idei évben a külföldi pályaépítõ, úgy gondolta, hogy megemeli a verseny színvonalát, és sikerült neki egy nagyon nehéz pályát építenie. Annak ellenére, hogy 120 cm-re volt kiírva a döntõ, 125
cm alatti akadályokat nemigen lehetett
találni a pályán. Ez nemcsak Anettnek
volt kihívás, hanem minden versenyzõnek. Ezért történt az, hogy mindössze 4
lovas tudott a 3. napon hibátlanul teljesíteni. A 3 nap hibapontjait összeadták, és
akinek a legkevesebb lett a végén, az
nyert. Megkértem Anettet, hogy õ is írjon
a versenyrõl, miként élte meg a 2012-es
Fedeles Döntõt: „Az idei fedeles szezon
utolsó állomása a fedeles döntõ volt. A 3
napos megmérettetésen lovam végig jól
teljesített, apró hibák akadályozták az
eredményes szereplést. Elsõ napon az

utolsó elõtti ugráson történt verõhiba,
második napon kihagytam egy ugrást is
egy plusz kört kellett lovagolnom, harmadik nap az összetett ugrást rontottuk el.
Mint minden döntõ, ez is magas színvonalú, a pályák nehezen lovagolhatóak voltak, a maximális koncentráltság, ló-lovas
együttmûködése elengedhetetlen volt. Az
idei fedeles szezont az eddigi legsikeresebb fedeles szezonomnak érzem az országos minõsítõ versenyeken, 120 cm-en
lovam mindig eredményesen végzett, illetve nemzetközi CSI** versenyen is sikerült értékes helyezéseket szereznem,
mindezeket úgy, hogy egy nagyon kemény
2 hónapos egyetemi vizsgaidõszakot is sikeresen teljesítettem.
Ezúton is szeretném megköszönni a sok
támogatást, amit a perkátai szurkolóktól
kaptam, nagyon jól esett, hogy az élõ közvetítéseknek köszönhetõen a versenyszámok után több helyrõl kaptam elismerõ sms-eket, e-maileket. Külön köszönet
Vigh Györgynek a lelkes munkájáért, tudósításaiért.” Mi pedig köszönjük Anett-

nek a szép eredményeket, és azt, hogy a
téli hónapokban is képviselte a Perkáta
SE-t.
Március 15-én, hagyományõrzõ lovasok,
részt vettünk az egész napos ünnepi megemlékezésen. A nap folyamán községünk
utcáit jártuk, felidézve a régmúltat. Köszönöm lovas társaimnak, hogy kitartottak egészen napestig. Köszönöm a felvonuló lovasok nevében, a község lakóinak,
hogy ilyen sokan megnéztek bennünket.
Nagyon jó érzés volt járni az utcákat, sokan kijöttek a házak elé, vagy az udvarból
integettek nekünk. Külön köszönet azoknak, akik az állomásokon étellel-itallal kínáltak minket. Voltak olyan utcák, ahova
sajnos nem jutottunk el. Ezen utca lakóitól elnézést kérünk, ha ezzel megbántottuk volna õket. Az idei évben is elõre meghatározott útvonalon haladtunk, és reméljük, jövõre még több utcába el tudjuk
vinni a régmúlt üzenetét.
Március 10. – Székesfehérvár: díjugrató
verseny
Gubicza Anett – A La Pouty, B/1c „100
cm-es” kategória (32 induló): 4 hibapont,
20. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110
cm-es” kategória (32 induló): 4 hibapont,
16. hely.
Március 16. – Budapest, Nemzeti Lovarda (Tattersall): Fedeles Díjugrató Döntõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, amatõr
elõdöntõ „115 cm” (43 induló): 4 hibapont, 28. hely.
Március 17. – Budapest, Nemzeti Lovarda (Tattersall): Fedeles Díjugrató Döntõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, amatõr
középdöntõ „115 cm” (41 induló): 8 hibapont, 38. hely.
Március 18. – Budapest, Nemzeti Lovarda (Tattersall): Fedeles Díjugrató Döntõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, amatõr
döntõ „120 cm” (34 induló): 8 hibapont. A
3 nap hibapontjait összeadták (4+8+8),
és ez alapján a 23. helyen végeztek.
Orbán Brigitta
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A Vöröskereszt
helyi szervezete
Házi betegápoló
és gondozó
képzést indít
Az emberek többsége már családi körben is egyre gyakrabban találkozik azzal az élethelyzettel, amikor idõs illetve beteg hozzátartójuk segítségre,
gondozásra szorul. Amennyiben a család számára nem megoldott, hogy intézményi formában vegye igénybe családtagja számára az ápolást, úgy nagy
segítséget nyújt egy olyan használható
tudás megszerzése, mellyel nem pusztán a közvetlen hozzátartozónak tud
segítõ jobbot nyújtani, hanem lehetõséget kínál akár új munkahely betöltésére. (Az idõsgondozás és betegellátás
lehetõséget nyújt egyéni munkavállalásra, miután jelenlegi adórendszerünk lehetõvé teszi a házi gondozást
adómentesen.)
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezet ennek okán, Házi betegápoló és
gondozó képzést indít, melynek összköltsége 39.000 forint (részletfizetési
lehetõség adott), mely összeg tartalmazza a vizsgadíjat, jegyzeteket, tankönyvet, a vizsga elvégzését követõen
pedig angol, német, francia és magyar
nyelvû tanúsítvány kiállítását is egyben.
A vizsgára jelentkezõk szakképzett tanárok bevonásával betegellátást, házi
gondozást, szociális ismereteket, baleset-megelõzést valamint elsõsegélynyújtást tanulhatnak.
A képzés elõnyei:
– többnyelvû tanúsítvány (esetleg külföldi munkavégzés)
– rugalmas oktatás (hétvégi, hétköznapi, vidéki kihelyezett)
– részletfizetési kedvezmény
– olyan alapképzés, mely rövidebb idõ
alatt, kevesebb anyagi ráfordítással
megszerezhetõ tudást biztosít.
Helyszín:
az oktatásokat a Városháza 8. emeletén mûködõ Vöröskereszt helyi tantermében illetve vizsgatermében tartják.
A tanfolyamra személyesen az említett irodában vagy a 06 (70) 933 8511-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Feth Katalin, vezetõ,
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete

KÖZÖSSÉG / HITÉLET
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az új evangelizáció évében figyelmünket
koncentráljuk az üzenetre:
„Megkeresni az embert ott, ahol van, és
megajándékozni õt a hit örömével.”
Mindenféle evangelizációs tevékenység
csak imádságos lelkülettel és imádságos
háttérrel lehet eredményes. Aki az imádság által Istennel személyes kapcsolatban
áll, az állandó késztetést érez arra, hogy
hitét másokkal is megossza, hogy másokat is elvigyen Jézushoz.
Az adóbevallásoknál kérjük a felajánlható
1 %-kal támogassák a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07).
Egyházközségünknek
fontos forrása az alapítványi támogatás,
mert a felajánlott összegeket templomunk
felújítására fordítjuk. A másik felajánlható
1 %-kal pedig kérjük, hogy a Magyar Katolikus Egyházat támogassák! Felajánlásaikat elõre is köszönjük!
2012-ben az egyházi hozzájárulások öszszege az alábbi: dolgozó felnõttnek 3500
Ft/év, nem aktív felnõttnek (nyugdíjas,
munkanélküli) 2500 Ft/év. Természetesen lehet önkéntes vállalással ezeknél
magasabb összegekkel is támogatni helyi
egyházunkat, mely adományokat hálásan
fogadunk. Hamarosan eljuttatjuk minden háztartásba a befizetést segítõ sárga
csekkeket. Támogatásukat elõre is köszönjük!
Március 18-án, a reggeli szentmisén
Szent József ünnepéhez kapcsolódva tartottuk meg a tavaly elkezdett hagyományteremtõ APÁK napját, melyen a
szentmisére járó gyermekek kedves kis
mûsorral köszöntötték az édesapákat, a
nagyapákat, a nevelõapákat, akiket plébános atya ünnepélyes áldásban is részesített.
Mai szétesett világunkban a jó édesapákat is fontos ünnepelnünk, hiszen nélkülük éppolyan árva egy család, mint édesanya nélkül.
Március utolsó szerdáján nagyböjti lelkigyakorlatot tartott templomunkban Szabó Gyula adonyi plébános atya.

A következõ idõszak várható
miserendje:
Április 1-jén virágvasárnap Jézus ünnepélyes bevonulását elevenítjük fel.
A Nagyhét április 2-án kezdõdik, melynek kiemelt liturgikus eseményei templomunkban az alábbiak:
Április 5-én 18 órakor lesz nagycsütörtöki szentmise az utolsó vacsora emlékére.
Április 6-án nagypénteken, Urunk szenvedésének és kereszthalálának napján 18
órakor kezdõdnek a szertartások.
A nagyszombati szertartás április 7-én 19
órakor kezdõdik tûzszenteléssel, vízszenteléssel, kereszteléssel, majd szentmise
és feltámadási körmenet.
Április 8-án húsvétvasárnap és 9-én húsvéthétfõn 8 órakor kezdõdnek az ünnepi
szentmisék.
„Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsõülésének mûvét Krisztus fõképp az õ húsvéti titka által vitte
végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet feltámadásával újjászerezette. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja
az egész egyházi év tetõpontjaként tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont a
köznapok fölött, úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben.”
Április 15-én az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.
„Krisztus feltámadott, Üljük meg e napot
Szent örvendezésekkel
Minden hívõ ember Alleluját zengjen.
Istennek dicsõség, Imádja Õt föld és ég,
S halált rontó szent Fiát,
Bûneink váltságát, az ártatlan Bárányt.
Gyõzelmes Jézusunk,
tündöklõ szép napunk,
Világosítsd szívünket, erõsítsen minket
Szent feltámadásod.
Szentséges áldozat, élõket, holtakat,
Megsegítõ irgalom, feltámadás, élet,
Jézus hála néked.”
Alleluja!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Húshibrid rántanivaló
csirke megrendelhetõ!

SZÁNTÓFÖLDET

ÉLÕ: 460 Ft/kg
FRISSEN VÁGOTT: 790 Ft/kg

BÉRLEK
VAGY
VÁSÁROLOK!

Házhoz szállítás mindkét esetben
megoldható!
A megrendeléseket várjuk a
06 (30) 432 5757-es telefonszámon!

06 (30) 232 5337
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KÍNA KINCSEI 40.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

NUSU:
a kínai nõk titkos nyelve
Kínában is sok-sok évszázadon keresztül
az apajogú társadalmi berendezkedés
dominált. Így csak a férfiak tanulhattak
meg írni-olvasni, amit a kínai asszonyok
nem viseltek túlságosan jól, és kialakították a maguk saját, egyedi titkos nyelvét és
írásmódját: a nusut.
A nyelvnek több száz éves múltja van,
pontos kezdete ismeretlen. Kína Hunan
tartomány Jiangyong megyéjében használták leginkább ezt a titkos „kódrendszert”, mely anyáról lányára, nagymamáról unokára szállt át. Az írást barátnõk is
megismertethették egymással, de fiút,
férfit sohasem vontak be a titokba. Így
született a nusu, „a nõk írása”. „A lányok
összegyûltek, énekeltek, beszélgettek, így
tanulták meg egymástól” – mesélte a
nyelv továbbélésérõl a 98 éves Yang
Huanyi, egy Pumei faluban élõ özvegyasszony. Õ a nusu használói közül talán
az utolsó, aki tökéletesen olvasott és írt
ezen a nyelven (sajnos már elhunyt).
A kínai írással foglalkozó tudósok le vannak nyûgözve, hiszen az írás egyedülálló a
világon. Felfedezése az 1980-as években
történt, amikor egy Zhou Shuoyi nevû
asszony meglátogatta pekingi rokonait,
és valami olyasféle nyelven kezdett énekelni és olyan írást használt, amelyet a rokonok képtelenek voltak megérteni. A
rokonság továbbadta az információt a tudósoknak, és ezután kezdõdött meg a
„nyomozás” a titkos nyelv után. A nyelv

elsõ ismert felszínre kerülése közel száz
éve történt, amikor az asszony egyik felmenõje, egy hat generációval ezelõtt élõ
„õsanyja” írt egy verset „Neveld a lányokat” címmel. E költeményt adták tovább
a helybeliek, generációról generációra,
és közben lefordították nusura is. Egyik
nagynéni ezt hozta el az 1920-as években
Zhou édesapjának, mint valami különlegességet. Zhou apja, aki egy iskolai tanárként dolgozott, ledöbbent az írástól. Mivel õ nem értette a szöveget, lányát bízta
meg a kutatással, értelmezéssel. Zhou
késõbb, amikor Jiangyong megyei hivatal
kulturális osztályán dolgozott az ötvenes
években, felfedezett egy parasztasszonyokból álló csoportot, akik még használták
a nusut. Minthogy Zhou is a tuhua
nyelvjárást beszélte, megértett valamit a
nusuból, és annak jelentõségébõl.
„A nusu jobbá tette a régi nõi létet, mert
így ki tudták fejezni magukat.” – nyilatkozták az érintettek. Nõk generációi írták naplóikat „nusuval”, és néhány megmaradt régi újság is egyedülálló betekintést nyújt ebbe a különleges (szub) kultúrába. A titkosírás olyannyira titokban
maradt, hogy a hatvanas években emiatt
kémnek nyilváníthattak valakit! Egy kínai-amerikai írónõ regényt írt a titkos
nyelvrõl, melyet csak lányok és asszonyok
ismerhettek. A régi Kínában már hétéves
korukban lekötötték a lányok lábát, akik
így csak tipegni tudtak. Nem volt alkal-

Anyák napi megújulás
Az édesanyák részére egy átváltoztató programot indítunk.
Várjuk mindazok jelentkezését,
akik szeretnének anyák napjára új formában tündökölni!

Az új frizuráról gondoskodik: Tigerné Valika fodrász,
az arcápolásról és sminkrõl: Somogyi Csilla kozmetikus,
a kéz- és körömápolásról: Bereczki Csilla mûköröm építõ,
öltözködési tanácsokat ad, ruhát készít: Horváth Dóra.

Jelentkezési határidõ: 2012. április 17.
A jelentkezõk a mûvelõdési házban
Bogó Anikónál, Juhász Ildikónál és Lászlóné Szabó Editnél
személyesen jelentkezhetnek, mindössze egy fotót
szeretnénk kérni, amely elkészítésében szívesen segítünk!

Nusu és mandarin írásjegyek
muk sok mozgásra, mert egybõl beköltöztek a lányszobába, és onnan a férj házának asszonyszobájába. A lányszobában
életre szóló barátságok, sõt szerelmek
szövõdtek. Ám a sors kegyetlen: a fogadott nõvéreknek is férjhez kellett menniük! A nõk döntõ többsége engedelmesen
követte hites urát a házasságba. De nem
feledkezett meg fogadott nõvéreirõl sem!
Velük levelezett asszonynyelven, vagyis
nusu titkosírással. Szükségük volt a lelki
életre, ám nem tudtak kínaiul írni, s ezért
kerestek más kifejezésmódot. A nõk
gyakran – papír híján – memorizálták a
szövegeket, tenyerükre írva a sorokat.
Életmód-történészek szerint ez a titkos
nõi világ, ahová avatatlan férfiak nem
voltak képesek behatolni, ez mentette
meg õket a hétköznapok korántsem mindig vonzó világától az õsi Kínában.
A nusu kifejlõdése valószínûleg összefüggött azzal, hogy Hunan környékén nagy
hagyományai voltak az egymásnak „fogadalmat tevõ nõvérek” irányzatának, ami
azt jelentette, hogy a falusi lányok örök
barátságot és hûséget esküdtek egymásnak. A szoros barátság, testvériesség a
munkára, a közösségi életre is kiterjedt.
A nõk testvéri közösségét a házasság szakította meg. Az esküvõ utáni harmadik
napon azonban ismét belépett a nõk életébe a nusu. Ekkor kapták meg a „Harmadik Napi Könyvet”, amelyben az újdonsült asszonynak korábbi társai és
édesanyja kifejezik, mennyire fájlalják,
hogy elvesztették õt, mint barátjukat és
lányukat, és egyben házassági jókívánságokat is tartalmaz. Ezt a szöveget a võlegény nem tudta elolvasni, hiszen nusuval
írták. A könyv elején a kívánságok voltak,
a többi lapon viszont az immár asszonyként élõ nõ jegyezhette fel saját tapasztalatait, érzéseit.
A nusu fentrõl lefelé rendezett, a kínaira
emlékezetõ írásjelekbõl áll. Az oszlopokat jobbról balra haladva kellett olvasni.
A kínai írásjelek egy részét megnyújtották vagy megváltoztatták. További különbség, hogy a betûk hangokat jelölnek,
tehát alapvetõen eltér a kínaitól, amelynek a jegyei inkább fogalmak megfelelõi.
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HIRDETÉSEK

A HAMI BÜFÉBEN
várjuk szeretettel kedves vendégeinket!
Továbbra is a Marcipán Cukrászda
fõzött fagylaltját és süteményeit áruljuk.
Tortarendelést felveszünk.
Hamburgert, pizzát, helyben sütött
Fornetti termékeket és üdítõt árusítunk.
Kibõvült ajánlatunk:
szeszesital árusítása és kimérése, az iskolai tanítási idõn kívül!
Rendelést a következõ számokon veszünk fel:

Mobil: 06 (30) 291 3507, tel.: 06 (25) 630 061

Virágkertészetünkben
szeretettel várjuk a kedves vásárlóinkat!
Muskátli és egynyári virágpalánták
már 100 forinttól kaphatók!
Paprika, paradicsompalántát
is vásárolhatnak kedvezõ áron.
8 órától 18 óráig várja Önöket a
Balázs Virágkertészetben
2431 Perkáta, Rózsa Ferenc u. 76.
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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 nála rendeljék
meg. Szombati és vasárnapi
szerzõdéskötésnél a tulajdoni
lap stb. igényüket legkésõbb
pénteken 10 óráig jelentsék be
a fenti telefonszámon. Kéri egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek
mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a
tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való feltüntetését szintén nála szíveskedjenek megrendelni, hogy e
munkák elvégzésénél segítséget tudjon nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd
06 30 639 2893

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
20 éve a lakosság szolgálatában
Éjjel-nappali ügyelet: 25-271-080, 25-450-157,
25-507-720, 06-30-6071-310, 06-30-9621-764
Cím: Perkáta, Dózsa György u. 14., Varga László
* Teljes körû temetkezési szolgáltatás
* Kérésre házhoz megyünk
a temetés felvételére
* Anyakönyveztetés
* Temetkezési kellékek
(koporsós, urnás)
* Halottszállítás
(külföldre és külföldrõl is)
* Hamvasztás

* Urnaszállítás
* Sírásás, hantolás
* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés
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Perkátán az 1848. március 15-i eseményekre, a forradalomra és
a szabadságharcra egy egész napos programmal emlékeztünk,
ünnepeltünk.
Elõször a Faluháznál tekinthettük meg a Hunyadi Mátyás Általános Iskola harmadik osztályos diákjainak a mûsorát. Nekik és
felkészítõ tanáraiknak Baricza Csillának, Denke Antalné Jutkának, Fülöp Irénnek és Horváthné Fischer Katalinnak
köszönjük a színvonalas elõadásokat.

diákjai színvonalas mûsorát láthattuk. A Faluházban a Szózattal lezártuk a mûsort és már hagyományt teremtve a fáklyákkal
elindultunk a Kossuth-szoborhoz.
Dukai Péter és a Szivárvány Óvoda nagycsoportosai elmondták
közösen a Nemzeti dalt. Köszönjük Kovács Tibornénak és az
óvónõknek a lehetõséget, valamint a szülõknek, hogy a késõi
órában elkísérték a gyermekeket.
A huszárok Horváth István vezetésével mentek körbe a falu
nagy részén. Makai Gábor hintóval, Dunai János és Vaskó Csaba kocsival vitte a szereplõket. Lovasaink: Orbán Brigitta,
Makai Kevin, Takács Róbert, Horváth Fanni, Kukucska Fanni,
Horváth István, Vacsi Károly, Szabó László, Vagyóczki Krisztián, Vagyóczki Fanni, Horváth Evelin és Pulay Nóra.

A délelõtti programban a felvonulást végig biztosította a rendõrség és a polgárõrség, az esti fáklyás felvonulás és a koszorúzás
zavartalan lebonyolításában is részt vettek. Köszönjük nekik az
egész napos jelenlétet, segítséget. Az öt állomáson a diákokat és
a lovasokat civil szervezetek várták pogácsával, palacsintával,
csokival, teával, üdítõvel, szendvicsekkel. Köszönjük az Iskolai
Szülõi Munkaközösségnek, a PÖPÉ-nek, a Régiséggyûjtõ Egyletnek, Nyugdíjasok Baráti Körének, a Perkáta SE-nek és a Faluüzemeltetésnek, hogy az állomásokon fogadták az ünneplõket. Köszönjük a Széchenyi pékségnek és Horváth Istvánnak a
felajánlásokat a szendvicsekhez.
A Sárbogárdi Fúvószenekar az állomásokon gondoskodott az
ünnepi hangulatról.
A Faluházban Szilasy László igazgató úr köszöntötte az ünneplõket, majd Somogyi Balázs ünnepi bevezetõjét hallhattuk. A
Mezõfalvi Néptáncegyüttes két blokkban adta elõ táncösszeállítását, s közben Horváth Béla tanár úr ünnepi beszédét hallhattuk. Március 15-ét egy kicsit más perspektívából mutatta meg,
majd a Hunyadi Mátyás Általános Iskola harmadik osztályos

A nap zárásaként pedig az önkormányzat, az ÁMK és tizenegy
civil szervezet elhelyezte a koszorúját a Kossuth-szobornál. Az
önkormányzat és a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános
Mûvelõdési Központ nevében szeretném megköszönni az
egész napos ünnepségen résztvevõk és segítõk munkáját!
Bogó Anikó
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