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2012 – A SÁRKÁNY ÉVE2012 – A SÁRKÁNY ÉVE
2012. január 23-án beköszöntött a kínai újév is, mely a kínai
asztrológia szerint a sárkány éve. A keleti filozófia szerint a sár-
kány sokkal pozitívabb figura, mint nálunk az európai kultúr-
körben. Erõsen szellemi lény, mely igen domináns: segítõ,
irányító és sikerorientált.

Mit mond a jövendölés az elõttünk álló idõszakról?

A sárkány tele van erõvel, bátorsággal és energiával, ami gya-
korta hiányzott a 2011-es évbõl.

A sárkány éve jó üzleteket, kiváló házasságokat, fellendülõ gaz-
dasági lehetõségeket tartogat: új projektek, kihívások érkezhet-
nek életünkbe. Szembe kell néznünk a jóval és a rosszal egy-
aránt, még akkor is, amikor a megfutamodás jobbnak tûnne. A
sárkány évében igazán megvalósíthatjuk nagy álmainkat.

A sárkány évére a kínaiak az öt áldás üzenetét alkalmazzák, re-
mélve, hogy a katasztrófák helyett áttörések, fejlesztések lesz-
nek jellemzõek. Az öt áldás a következõ: harmónia, erény,
gazdagság, beteljesedés, hosszú élet. Mind igazi, örök, egyete-
mes emberi érték.

Nem véletlen, hogy Kínában kiemelkedõen sokan tervezik erre
az évre a gyermekáldást, hiszen a sárkány-szülött tulajdonságai
között szerepel a jókora adag önbizalom, a szerencse, a hatal-
mas életenergia, a kitartóképesség, a küzdeni tudás, az akarat-
erõ és a sikervágy is. Vezetésre, irányításra teremtett egyéniség-
nek tartják e jegy szülötteit, akik nagylelkûek és a szeretett tár-
saikhoz igen hûséges és ragaszkodó emberek.
Rajta hát, magyarok, hiszen 2013. február 9-ig a sárkány évében
élünk!

Gondolatok év elején…
Elmúltak az ünnepek. Kialudtak fenyõfáinkon a karácsonyi
fények, elillantak a megható kisded-köszöntõ orgonafoszlá-
nyok, elfogyott a bejgli és a szaloncukor, megszûntek az
sms-jókívánságokat jelzõ csipogások telefonjainkon. Mintha
a csend egyszerre vált volna ürességgé! Mintha a dolgos köz-
napok rohanásaiban újból elveszett volna a legfontosabb...
Pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak karácsonykor
létezhet a csoda! A szeretet nem csupán az ünnepek sajátossá-
ga! Hétköznapjainkban sem nélkülözhetjük erõt adó hatásait!
Tegyünk érte, hogy mindig körülöttünk maradjon a lelki béke
és a boldogság! Ezek nem külsõ dolgoktól függenek, hanem
bensõ szabadságunktól! Vegyük észre piciny jeleit: társunk
mosolyában, gyermekeink csillogó szemeiben, kollégáink te-
kintetében, a jó szomszédok figyelmes köszönésében, ottho-
nunk rendjében, a napi élet-zajokban, a téli napsütésben, a lá-
gyan szállingózó hópelyhekben, a vastag téli bundát növesz-
tett kutyusunk simogatást kérõ ugrálásában ...
Farsang idõszakában örüljünk a télnek: ha szép havas, akkor
azért, ha enyhe és kíméli fûtésszámlánkat, akkor azért. Min-
dig meg lehet találni a történések pozitív oldalát. Érdemes!
Tegyük meg idén is a tõlünk telhetõt: dolgozzunk erõnk sze-
rint, szeressünk erõnk felett, bízzunk a gondviselés bölcs szán-
dékaiban és világunk bajai kívül rekednek életünk lényeges
részein!
A béke, a jóság és a szeretet Istene adjon mindenkinek boldog
új esztendõt!

Pavlicsek Zsolt

Téli ünnepek Perkátán
Karácsony és Boldogasszony hava mozgalmas, szép ünnepeket
varázsolt Perkátára.

December 23-án önkormányzatunk, iskolánk, egyházközsé-
günk és a civil erõk összefogásával másodszor jött létre a temp-
lomudvarban és a templomban a Perkáta Karácsonya rendez-
vény. December 24-én az egyházközség hittanosaink pásztorjá-
téka dobogtatta meg a Megváltó Kisjézust várók szíveit. Január
20-án és 23-án pedig a magyar kultúra tiszteletére rendezett ve-
télkedõn szerepelhettek tanulóink, illetve az irodalmi-zenés
mûsort élvezhették a jelenlévõk. A négy esemény színvonalas
tartalmából az derült ki ismét, hogy bõvelkedünk helyi értékek-
ben, tehetségekben gyerekek, ifjak és szépkorúak tekintetében
egyaránt. Ajánlom olvasóink figyelmébe e lapszámunkban ol-
vasható tájékoztató anyagokat. P. Zs.

A magyar kultúra napján – A várakozó kis elõadók
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Beszámoló a 2011. december 21-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2011. december 21-i képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (So-
mogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Szilasy László, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Szõke Imre
Andor) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 3
igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem tá-
mogatta azt a javaslatot, hogy nyolcadik napirendi pontként
szerepeljen az önkormányzati lakások lakbérének mértékérõl
szóló rendelet módosítása.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 0
igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy nem fogadja el a Vertikál Zrt. 2012. évre vonatko-
zó, a település közigazgatási területén végzett lakossági szilárd
hulladékgyûjtési, szállítási és elhelyezési díjajánlatát.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta a Földhasználati Jogot Létesítõ Megállapodás tervezetet az
Adonyi Regionális Hulladéklerakó 2. ütem megvalósítására vo-
natkozóan.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy módosítja Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2011. évi közbeszerzési tervét.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 7/2011.

(III. 9.) BM rendelet alapján kiírt, a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola részleges felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlat-
tételi felhívását és dokumentációját elfogadta és elrendelte az
ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi szervezetek részé-
re:
RL-BAU Kft. (1111 Budapest, Lágymányosi út 5., ügyvezetõ:
Rajcsányi László), UJTECHNOLÓGIA ft. (1038 Budapest,
Hollósi Korvin L. u. 10., ügyvezetõ: Petõ György), PROMTEL
Kft. (2096 Üröm, Boglárka u. 3., ügyvezetõ: Sinka Miklós)
A Bíráló Bizottság tagjai Dr. Lakos László jegyzõ, Szilasy Lász-
ló ÁMK intézményvezetõ, Rajcsányi László József képviselõ,
Kovács Melinda gazdálkodási vezetõ és dr. Vágner Elza ügy-
véd. A képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgár-
mestert, hogy a megbízási szerzõdést az elõterjesztés részét ké-
pezõ ajánlat szerinti tartalommal megkösse.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Hunya-
di Mátyás Általános Iskola részletes felújítására vonatkozó köz-
beszerzési eljárás lebonyolításával a Faragó és Vágner Ügyvédi
Irodát bízta meg dr. Vágner Elza ügyvéd ügyintézésével.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2012. évi I.
félévi üléstervében szereplõ 2012. január 25-i képviselõ-testüle-
ti ülés harmadik napirendi pontjaként felvette az önkormány-
zati lakások lakbérének mértékérõl szóló rendelet módosítását.

Szerkesztõségi közlemény
Kedves Olvasóink!

Januári lapszámunkkal meglehetõsen megvártuk a hónap
végét, hiszen annyi minden érdekes történt, amirõl szeret-
tünk volna nem túl nagy késéssel, idejében beszámolni.
Továbbra is örömmel fogadunk és adunk megjelenést min-
den érdemi írásnak. Várjuk javaslataikat, hogy kiknek az éle-
térõl, tevékenységérõl olvasnának szívesen. Várjuk a per-
kátai egyesületek, civil szervezetek programajánlóit nyílt
rendezvényeikrõl és tudósításaikat a jól megvalósult progra-
mokról. Szükség esetén segítünk sajtó alá rendezni a híradá-
sokat!
Ötleteiket is várjuk e-mail címünkön: ujperkataihirek@
gmail.com vagy a szerkesztõség tagjainak eljuttatott anya-
gokkal vagy a Faluüzemeltetési irodába leadott írásokkal.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2012. február 20.
Megjelenéseink rugalmasan fognak igazodni az országos, ál-
lami ünnepekhez és a helyi rendezvényekhez.

Szerkesztõség

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A József Attila Nagyközségi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház

nyitva tartása
2012. január 23-tól

megváltozott!

József Attila Nagyközségi Könyvtár
nyitva tartása

Hétfõ: 13.00-17.00 óráig
Kedd: 9.00-12.00, 13.00-17.00 óráig
Szerda: 9.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Csütörtök: 9.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Péntek: 14.00-18.00 óráig
Szombat: 9.00-11.00 óráig minden páratlan héten
Vasárnap: zárva
A könyvtár új nyitva tartása érvényes: 2012. január 23-ától

Elérhetõségeink:

Bogó Anikó közmûvelõdési igazgatóhelyettes:
Tel.: 06 (25) 522-320

E-mail: muvhaz@amk-perkata.sulinet.hu
Honlap: muvhazperkata.5mp.eu

Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezetõ:
Tel./fax: 06 (25) 522-321

E-mail: konyvtar@vk-perkata.bibl.hu

Perkátáért Közalapítvány
A Perkátáért Közalapítvány életében változás történt, az
idei évtõl új kuratóriuma lett. A kuratórium tagjai Rajcsányi
László, Szilasy László, Pavlicsek Nándor, a titkár Dózsáné
dr. Sasvári Ildikó és az elnök Bogó Anikó. A közalapítvány
alapító okiratának módosítása folyamatban van. Célunk
hogy a munkánkról folyamatosan tájékoztassuk önöket itt a
Perkátai Hírekben.

Bogó Anikó
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ÉLHETÕBB PERKÁTÁÉRT
Az elmúlt hetekben új kezdeményezéshez csatlakoztak néhányan, akik szûkebb, s tá-
gabb környezetüket valamivel kultúráltabbnak szeretnék látni, és ezen ügy érdeké-
ben tenni is hajlandók.
Épp csak elindultunk, s máris nyolcan vagyunk. Célunk a környezettudatos élet és a
felelõs állattartás lehetõ legszélesebb körû megismertetése, és megvalósítása. Ma-
dárbarátok, kutya és cicapártiak, lovasok, valamint az épített és természeti környe-
zet kultúráját preferáló vegyes összetételû csoportként ezúton is hívjuk sorainkba a
jóérzésû perkátaiakat.
Aktivistaként tevékeny szerepet vállalókat, és a háttérben szimpatizánsként segítõ-
ket egyaránt várunk.
Összejöveteleinket minden hónap utolsó péntekjén 16 órakor kezdjük a Mûvelõdési
Központban. Szívesen látunk mindenkit, aki fontosnak érzi, hogy lakóhelye szebb,
jobb, élhetõbb legyen nem csupán az emberek, de a szorosan hozzájuk tartozó állatok
számára is.
Egyben felhívjuk a figyelmet a rossz sorban tartott állatok helyzetének javítását célzó
munka fontosságára, melyhez elengedhetetlen, hogy aki ilyet tapasztal, jelezze. Ide-
iglenes e-mail címünk: anno2007@freemail.hu Idevárjuk az észrevételeket, jelzése-
ket.

Szabó Terézia

Eltaszítva
A hosszú, szürke árnyalatokban gazdag,
ám egzisztenciálisan jól kamatozó házas-
ságra egyre sötétebb árnyakat vetett a
férj mind gyakoribb estébe, majd éjszaká-
ba nyúló munkahelyi elfoglaltsága.
Ám egyszer csak nyilvánvalóvá vált, nem
munka az, hanem szerelem.
Panaszáradat, szemrehányások, számon-
kérések, késõbb visszafogott, majd han-
gos veszekedések, aztán már az se.
Elváltak. Olyan csendben és annyira jel-
legtelenül, mint amilyen házasságuk volt.
A férfi elköltözött, õ pedig egyedül ma-
radt a nagy házban hûséges házõrzõjével
Spurival és akkoriban még kölyök Mirci
cicával.
Mirci látható élvezettel fedezte fel, és
vette birtokba a gondozott kertet és a ház
melletti kamrát. Udvari macskaként játé-
kos-pajkos szorgalommal gyakorolta
majdani feladatait, ám a tél közeledtével
egyre több idõt töltött a házban.
Az asszony nem bánta. Dehogy bánta,
hisz a hozzábújó, dorombolva simogatást
csalogató macska narkotikumként oldot-
ta a magányossá lett esték sajgásait. Igen-
csak összemelegedtek, közös szertartása-
ik alakultak ki, miközben Mirci egyre em-
beribb lett. Csalhatatlan ösztönével kiis-
merte gazdasszonya szokásait, apróbb-
nagyobb szeszélyeit, s készségesen igazo-
dott hozzájuk. Reggel vele kezdõdött a
nap, délután a kapu elõtti fára telepedve
kitartóan várta, hogy elsõként üdvözölve
gazdáját naponta éreztesse: de jó, hogy
hazajöttél. Esténként andalító dorombo-
lásával õ hozta közel a szendergést, majd
az ágy végébe kucorodva távol tartotta a
magány éjszakai démonait.
Teltek az évek, szürke egyhangúságban
egyik keserves a másik után, mígnem cso-
da történt. Mert csoda volt az a másodvi-
rágzás, az oly rég sóvárgott szerelem.
A szerelem érett korban is kifordítja az
embert addigi megszokott életébõl. Ér-
telmet ad a fõzésnek, a szemet gyönyör-

ködtetõ terítésnek; virágok a vázába; hi-
szen ki is kell festeni; igen átrendezzük az
egész házat, és új bútort is veszünk a régi
macska szaggatta helyett, amit már nem
karmolászhat össze az a dög; különben is
minek van itt bent, és mi a francnak ugrik
fel még akkor is, amikor a legkevésbé sem
hiányzik…
Az összeférhetetlenség egyre vészterhe-
sebb lett, menni kell nem kérdés, hogy ki-
nek. Egy nyugdíjas néni csendes házikója
ideális megoldásnak tûnt. Macska a do-
bozba, doboz a kocsiba, irány a falu vége;
ne aggódjon kedveském, nálam jó helye
lesz, pár napra becsukom, aztán hamar
összeszokunk.
Az ötödik nap hajnalán Mirci éktelen
nyirvákolással panaszolta az elmúlt na-
pok megpróbáltatásait, de leginkább azt:
végre hazatalált, és szeretne bemenni a
helyére.
De már nem volt helye.
Odabenn bosszús dörmögés.
– Nem megmondtam, hogy messzebbre
kell vinni? Ahonnan sose talál vissza.
Pár másodperc múlva nyílt az ajtó, a cica
elnyújtott nyávogással boldogan tudatta:
valami baj történt, ami miatt messze vol-
tam, ahonnan alig tudtam megszökni.
Mindenfelé kerestelek mire hazatalál-
tam, és most végtelenül örülök, hogy itt-
hon lehetek.
Az asszony felvette, sajnálkozva megsi-
mogatta, csendes szóval nyugtatgatta,
majd a fedeles kosárba tette. Mirci nem
értette mire való lecsukni annak tetejét?
Egy darabig értetlenül üldögélt, ám ami-
kor elfogta a néhány nappal azelõtti féle-
lem, dühödten kaparászva próbálta ki-
nyitni zárkáját – hiába.
Röviddel késõbb helyére kattant az indí-
tókulcs, s a hajnali derengést egy autó
fénycsóvája szelte ketté…

Szabó Terézia

A perkátai
polgárõrség hírei

Tagságunk folyamatosan és önzetlenül
végzi a törvény által biztosított feladato-
kat, szabadidõnket és gyakran saját autó-
inkat is díjtalanul használva a közösség
céljaira. Amikor mások pihennek, alsza-
nak, szórakoznak, mi igyekszünk tenni a
jobb közállapotokért. Öntevékeny össze-
fogással többre megyünk, mintha csak
másoktól várjuk a problémák megoldá-
sát! Fõként az állandó figyelõszolgála-
tokkal és rendezvénybiztosításokkal tu-
dunk segíteni, mint december 7-én a
francia turkánál, december 23-án a Per-
káta Karácsonya rendezvénynél és a de-
cember 24-ei éjféli misénél. Erõnk sze-
rint tanítási idõben reggelenként az isko-
lánál is biztosítunk a balesetveszély csök-
kentése érdekében.
Egyesületünk 2011. novemberi gyûlésén
köszöntöttük a tiszteletbeli taggá válasz-
tott alpolgármesterünket, falunk fõ-
gyógyszerészét. Dr Tóth Ferenc úr a per-
kátai polgárõrség folyamatos és magas
szintû erkölcsi és anyagi támogatásáért
kapta meg elismerõ köszönetünket.
Köszönetünket fejezzük ki támogatóink-
nak és türelmes családtagjainknak – fõ-
ként feleségeinknek –, hogy hozzájárul-
nak e társadalmi feladatunk eredményes
gyakorlásához!
Egyesületünk pénzügyi gazdálkodása fo-
lyamatosan takarékos felhasználást mu-
tat. A tagság tagdíj-befizetései mellett az
önkormányzati támogatás és az önzetlen
felajánlások, szponzorok befizetései se-
gítik mûködésünket. Bízunk benne, hogy
támogatóink idén is segítik ezt a fontos
közcélt!
Az adóbevallások idõszakában az 1 %
adófelajánlásokkal minden adózó segíthet,
hiszen a Perkátai Polgárõrség Közhasz-
nú Egyesület részére is rendelkezhetünk,
melynek adószáma 18494857-1-07. Tá-
mogatásaikat elõre is köszönjük!
2012-ben is mindent megteszünk azért,
hogy falunk becsületes, törvénytisztelõ,
békés állampolgárainak ne kelljen sze-
mélyes vagy anyagi sérelmeket elszen-
vedniük a törvényeket nem tisztelõ bûn-
elkövetõktõl.
Bûneset észlelésekor keresse mindenki a
rendõrséget a 107-es telefonszámon, és
értesítse a polgárõrséget a 06 (30) 6210
387-es telefonszámon.
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Vetélkedõ a magyar kultúra tiszteletére
A magyar kultúra napja alkalmából január 20-án pénteken
könyvtári vetélkedõn vettek részt az alsó tagozatos tanulók. A
gyermekirodalom, a zene és a mûvészet témakörébõl összeállí-
tott feladatokat, rejtvényeket 4 fõs csapatokban oldották meg a
gyerekek. Verseket, mondókákat elevenítettünk fel.
Kiemelkedõen szerepelt a 3. a osztály csapata. Szép eredménye-
ket ért el a 2. b és a 4. b osztály is.
Köszönöm minden résztvevõ tanuló aktív munkáját!

Név szerint:

2. a: Csák Nikoletta 2. b: Raab Jennifer
Kiszl Csaba Vagyóczki Fanni
László Berci Hethési Noémi
Jánoshalmi Attila Gabella Adrienn

3. a: László Lilla 3. b: Bogó Nikoletta
Kovács Esztella Polányi Nóra
Badi Bianka Kovács Károly
Kádár Tamara Kiss Viktor

4. a: Horváth Szilvia 4. b: Csuka Mónika
Bokros Olivér Zsilovits Odett
Viczkó Szabolcs Vasinka Dávid

Csuka László

Lászlóné Szabó Edit könyvtáros

A magyar kultúra napjának  méltó
megünneplése

Mûvelõdési házunk emeleti kiállítóterme és zongoraterme zsú-
folásig megtelt január 23-án a 17 órai kezdésre. Szilasy László
igazgató úr az ünnepelni vágyó embereknek nem kis örömmel
jelentette be, hogy „hála Istennek, kinõtte e termet az érdeklõ-
dés”, ezután még nagyobb befogadóképességû helyre kell szer-
vezni az ilyen szép rendezvényeket. Kicsinyek és nagyok, nyugdí-
jasok és ifjak, versmondók és zeneiskolások adtak igényes, szín-
vonalas zenei-irodalmi mûsort az érdeklõdõknek. A fellépõk is-
kolánk zeneiskolás növendékei, versmondó diákjai és a Nyugdí-
jasok Baráti Körének két kiváló versmondója. Igazgató úr szava-
it idézve: „Aki jelen volt, érezhette, hogy a mûvészet, a kultúra alko-
tói, de elsõsorban közvetítõi, generációkat összefogó cselekvésekre
képesek. Örömteli érzés foghatott el mindenkit, amikor a kisgyer-
mektõl, az idõskorúig mind egy cél érdekében vettek részt a magyar
kultúra napján. Az egyetemes és a magyar mûvészeti alkotások be-
mutatásán keresztül emlékeztessenek bennünket arra, hogy fontos
a mindennapi életünkben is megállni egy-egy pillanatra, s átadni
magunkat a mûvészet világának.
Köszönöm valamennyi szereplõnek, felkészítõ pedagógusok-
nak, hogy településünkön sikerült méltóképpen megünnepel-
nünk a magyar kultúra napját!”

Íme a fellépõk névsora, akiknek ezt az estét köszönhettük:

Zám Jánosné vers, Gabella Nikolett furulya, Gabella Adrienn
furulya, Hethési Kitti vers, Várhegyi Annamária zongora, Fórizs
Antonella vers, Vagyóczki Fanni (Homa Edit tanárnõ zongora-
kíséretével) furulya, Mészáros Dominik vers, Kovács Esztella és
Homa Edit duó furulya, László Lilla furulya, Bartos Eliza zon-
gora, Bozsák Brigitta zongora, Pavlicsek Jázmin zongora, Kiszl
Abigél fuvola, Bolvári Dorina vers, Gergely Gréta fuvola, Ko-
vács Attila vers, Pavlicsek Dániel Zsolt: zongora, Szabó Berna-
dett vers, Bogó Ákos zongora, Kõszegi Györgyné (Juliska néni)
vers, Pavlicsek Patrik zongora.

A bal oldali alsó képen: A legnagyobb zongorista növendékek zon-
goratanárukkal (Balról: Pavlicsek Patrik, Bogó Ákos, Székely Zol-
tán tanár úr, Pavlicsek Dániel Zsolt)

Juliska néni versmondás közben
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Egyház–hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

2012 az új evangelizáció éve, melynek mottója és célja: „Megke-
resni az embert ott, ahol van, és megajándékozni õt a hit örömével.”
Nem könnyû esztendõt hagytunk magunk mögött. Minden
gond ellenére – vagy éppen azok megtapasztalása miatt – hívõ
emberként hálás szívvel mondunk köszönetet Istennek, hogy
felül tudtunk kerekedni a legtöbb nehézségen. Bajaink okát ke-
resve megállapítható, hogy sok ember kapzsisága vezetett oda,
hogy ma jó néhány embertársunknak napi problémát jelent, ho-
gyan biztosítsa szerettei és önmaga megélhetését. A gazdaság
válsága mögött egy sokkal súlyosabb probléma rejlik, egy óriási
erkölcsi válság, amely a hit válságából ered. Ezért ebben a sors-
döntõ idõben az egyháznak – bár látszólag sokak részérõl eluta-
sításban van része – rendkívül nagy feladata van. A krisztusi
evangélium alapján kell egy reményteli jövõt felmutatnunk a
megfásult, elbizonytalanodott és elistentelenedett világnak.

Visszatekintõ

December 23-án délután Perkáta Karácsonya rendezvényt tar-
tottunk a templomudvarban és a templomban, melyen fellép-
tek a 2. osztályos iskolások, a perkátai nyugdíjasok Rozmaring
kórusa, egyházközségi kórusunk, hittanosaink és kántortanu-
lónk is. (Lásd a lap más cikkében részletesen.)
December 24-én délután 3 órai kezdettel tartottuk templo-
munkban hittanos, szentmisére járó gyerekeink elõadásban a
szokásos pásztorjátékunkat, amelyet a gyermekeknek juttatott
karácsonyi ajándékosztás követett.
Köszönjük a két rendezvénynél önkormányzatunk támogatását
és minden civil szervezet, magánszemély segítségét az elõkészí-
tésekben, a rendezésnél, a felajánlásokban és a szereplõk felké-
szítésében! Isten megjutalmazza az önzetlen segítõket!
Január 17-én az ökumenikus imahét keretében görög katolikus
testvéreinkkel vettünk részt templomunkban közös istentiszte-
leten, melyen Magyar László lelkész úr volt a vendég lelkipász-
tor.

2011 rövid összegzése

21 keresztelésünk és 26 temetésünk volt. Sajnálatosan kevés
mindkét szám, hiszen nem ennyi gyermek született és – sajnos –
nem ennyi személy halt meg Perkátán tavaly. Szomorú, hogy so-
kan már életünk kezdetére és végére sem kérik az egyház áldá-

sát, jelenlétét, szentségét. Ugyancsak sajnálatos, hogy egyetlen
egyházi esküvõnek sem örvendhettünk, bár üdítõ kivételként
ünnepelhettük Toldi Hajnikát és férjét, Petit. Az elmúlt év leg-
fõbb segítõi a hitoktatók, a világi lelkipásztori segítõk, a képvi-
selõtestületi tagok, a karitász önkéntesek, templomunk kórusa,
buzgó hittanosaink, aktív ministránsaink, Prohászka Imaszö-
vetségünk tagjai és a Rózsafüzér Társulat tagjai voltak. Nemze-
tünk megújulásáért minden hónap végén közösen imádkoz-
tunk. Az önkormányzat egész évben jó segítõnk volt, támogat-
ták céljainkat személyes segítségekkel és anyagi eszközökkel
egyaránt. Fiataljaink, nagyobb hittanosaink októberben a 72
órás önkéntes akcióban voltak kiemelkedõek. Karitászunk
rendszeresen gyûjtött és osztott ruhákat, cipõket. EU-s élelmi-
szersegélyt két alkalommal tudtunk osztani több mint 100 sze-
mélynek, illetve családnak.

Elõrenézõ

Nyakunkon az adóbevallások határideje. Az adóbevallásoknál
a felajánlható 1 %-kal támogathatják a perkátai Kisboldog-
asszony Alapítványunkat (adószáma: 19098409-1-07). Helyi
egyházunknak nagyon fontos forrása az alapítványi bevétel, mi-
vel ezen összegeket templomunk felújítására fordítunk. 2011-
ben mintegy 230 ezer Ft felajánlás érkezett, mely nagy segítség
az egyre dráguló világban.
A másik felajánlható 1 %-kal pedig kérjük a Magyar Katolikus
Egyházat támogassák! Felajánlásaikat elõre is köszönjük!
2012-ben a hívek egyházközségi hozzájárulása („egyházi adó”)
az alábbi: dolgozó felnõtt: 3500 Ft/év, nem aktív felnõtt ( nyug-
díjas, munkanélküli): 2500 Ft/év. Természetesen magasabb be-
fizetést is lehet vállalni, melyeket hálás köszönettel fogadunk!
Február 22-én hamvazószerdával megkezdõdik a nagyböjt idõ-
szaka. A hathetes belsõ elcsendesedés lelkileg szeretne ben-
nünket ráhangolni húsvét szent titkára. Hagyjuk magunk mö-
gött erre az idõre a hangos örömöket (talán nem nehéz ezekben
a nehéz idõkben.) és próbáljuk meghallani lelkünkben Iste-
nünk megszólító hívását! A testi böjtölés idõszaka hamvazó-
szerdától húsvét ünnepének kezdetéig tart, melyben pénteken-
ként hústilalom van 14 éves kortól mindenkinek. Hamvazószer-
dán és nagypénteken szigorú böjtöt kell tartani 60 éves kor
alatt, ami a hústól való tartózkodás mellett a napi háromszori
étkezést engedi egyszeri jóllakással. Érdemes akaraterõnket,
kitartóképességünket edzenünk a mai elpuhult, nyafogó világ-
ban.
A Mindenható adjon erõt minden jószándékú, Istenfélõ kere-
sõnek az õ megtalálásához!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

FELHÍVÁS KÖZÖS UTAZÁSOKRA
Perkátáról csoportként induló, kedvezõ költségû utazásokat szervezünk 2012 tavaszára és õszére, az alábbi célokhoz.

1. Zarándoklat „Jézus nyomában a Szentföldön” címen Izraelben az evangéliumi helyek meglátogatása (Betlehemtõl Jeruzsá-
lemig, a Genezáreti-tótól a Holt-tengerig), kirándulással a jordániai Petrába.

2. Hálaadó zarándoklat „A Szûzanya jelenései Európában” címmel Lourdes, Garabandal, Santiago de Compostela és Fatima
kegyhelyeinek megismerése több érdekes helyszín programba iktatásával (Padova, Pisa, Avignon, Porto, Lisszabon).

3. Kína kincsei: Peking és környékének csodái –igény szerinti programbõvítéssel Kína egész területére.

Részletes tájékoztatás 2012. február 17-én 17 órai kezdettel lesz a mûvelõdési házban.

A bemutató, élménybeszámoló jellegû elõadáson való részvétel semmire nem kötelez. A komoly érdeklõdõkkel a tájékoztató
után egyeztetjük az utazási lehetõségek részleteit a költségekrõl és a lehetséges idõpontokról.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár Pavlicsek Zsolt szervezõ!
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központ hírei

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu

Telefon: 06 (25) 522-350

Decemberi események
A december felnõttnek, gyermeknek egyaránt három fontos
eseményt jelent: a Mikulást, a karácsonyt és az új év eljöttét. A
tanulás-tanítás mellett, iskolánkban is a december e három
ünnep köré csoportosult.

A Mikulás, hagyományosan, intézményünkben a francia test-
vértelepüléshez Saint Maximin-hoz kapcsolódik, hiszen évrõl
évre a francia emberek ajándékát kapják meg a perkátai óvodás
és iskolás gyermekek. A hagyományt tovább folytatva Perkáta
önkormányzata is minden óvodás és iskolás gyermek számára
Mikulást ajándékozott az ide évben is.

A karácsony szintén hagyományos ünnepünk, hiszen minden
évben megünnepeljük Jézus születése napját. Az alsó tagozat
diákjai Tóth Ferencné és Basticz Józsefné tanítónõk vezetésé-
vel színvonalas mûsorral köszöntötték a szeretet ünnepét. A
felsõ tagozat a felújított tornatermet, mint karácsonyi ajándé-
kot, ünnepelte játékos sportversenyekkel.
Az új év, pedig a téli szünetet jelentette, s a 2011/2012-es tanév
elsõ félévének zárását, a második félév kezdetét jelenti.
December hónapban
az alsó tagozat diákjai
elevenítették fel a Lu-
ca-nap hagyományait.
A 3.b osztály tanulói
emlékezetes elõadá-
son mutatták be a Lu-
ca-naphoz kapcsolódó
népszokásokat, népi
hagyományokat, hie-
delmeket. Az elõadást
követõen Luca-napi
vásáron karácsonyi dí-
szeket, süteményeket
vásárolhattak a megje-
lentek.

Perkáta karácsonya ünnepségen diákjaink, a szabadtéri elõ-
adásra módosított, mûsorral vettek részt.
Decemberi hónapban sikerült befejezni a tornaterem felújítá-
sát, melyet a 7/2011 (III. 9.) BM rendelet alapján megnyert pá-
lyázatnak köszönhetünk. A pályázat bruttó 6 millió forint érték-
ben támogatta a beruházást.
December hónapban személyi változások is történtek az intéz-
ményben. Mosonyi György közmûvelõdési igazgatóhelyettes
(könyvtárvezetõ), kérte nyugdíjazását. A kérelmet Somogyi
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Balázs polgármester úrral egyeztetve elfogadtam. Mosonyi
György 2011. december 31-dikével nyugdíjba vonult. Helyét a
közmûvelõdésben és a könyvtárban két szakemberrel sikerült
betölteni. Bogó Anikó közmûvelõdési igazgatóhelyettesként a
József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Ház intéz-
ményegység munkáját irányítja 2012 januárjától. Lászlóné Sza-
bó Edit tanítónõ/könyvtáros a könyvtári feladatokat látja el. Így
régi elképzelés valósult meg: két szakember látja el a két
területhez (közmûvelõdés, könyvtár) kapcsolódó feladatokat.

Mosonyi Gyurinak a perkátai könyvtár volt az egyetlen munka-
helye élete során. 1971. július 16-ától dolgozott a könyvtárban.
1975-ben hagyta el egy kisidõre munkahelyét, mikor bevonult
katonai szolgálatra. 1977-tól gyakorlatilag vezetõ beosztásban,
hol mint könyvtárvezetõ, hol mint mûvelõdési ház vezetõjeként
végezte munkáját.
Mosonyi György több mint 40 évig vezette a könyvtárat.
Kívánok nyugodt, de tevékeny nyugdíjas éveket számára, s kö-
szönöm, hogy az átmeneti idõben segíti a fiatal kolléganõk
munkáját, segít abban, hogy a mûvelõdési ház és könyvtár mû-
ködése zavartalan legyen!

Szilasy László ÁMK igazgató

Bogó Anikó bemutatkozik
Néhány szót szeretnék írni tanul-
mányaimról, eddigi munkáimról és
perkátai civil tevékenységeimrõl.
Perkátán végeztem az általános is-
kolát és jó szívvel emlékszem vissza
pedagógusaimra, akik közül töb-
ben még mindig itt tanítanak. Gim-
náziumi éveim a Bánki Donát Gim-
názium és Szakközépiskolában töl-
töttem.
Elsõ egyetemi diplomáimat 2009-
ben a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen szereztem meg filozó-
fia, történelem és pedagógia szako-
kon. 2011-ben a KKDSZ-nél (Köz-
gyûjteményi és Közmûvelõdési
Dolgozók Szakszervezete) szerez-

tem kulturális menedzser diplomát. Számítástechnikai szoft-
verüzemeltetõ szakképesítést 2004-ben, aerobik szakágon
sportedzõi képzettséget 2011-ben szereztem. Latin és német
nyelvbõl középfokú, angol nyelvbõl pedig alapfokú nyelvvizsgá-
val rendelkezem.
Két évig a Magyar Országgyûlés alkalmazásában politikai mun-
katársként dolgoztam és már ez idõ alatt a Bánki Donát Gimná-
zium és Szakközépiskolában tanítottam filozófiát – itt jelenleg
is dolgozom. A 2011/12-es tanévtõl a fõállású munkahelyem a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakis-
kola lett, ahol történelem és etika tanárként dolgoztam. Ezt a
pedagógiai feladatot váltja fel most perkátai munkavállalásom.
Fontosnak tartom, hogy Perkátához való kötõdésemrõl is írjak
néhány szót. 2005-ben a Polgári Kör tagja lettem, mert a közös-
ségért tenni akarásomat itt tudtam leginkább kibontakoztatni
szívesen segédkezve a kisebb-nagyobb helyi rendezvények szer-
vezésében és lebonyolításban. Egyetemi éveim alatt kezdtem
aerobikozni és elõször csak a nyári idõszakban, jelenleg pedig
már heti rendszerességgel tartok órákat. A helyi Virtus Csapat
megszervezésében és mûködtetésében is sok feladatot láttam
el, az utóbbi két évben területi elõdöntõt (2010) és országos
nagydöntõt (2011) sikerült Perkátán lebonyolítanunk.
2010 óta a Római Katolikus Egyházközség képviselõje vagyok,
2011-ben a Perkátáért Közalapítvány elnöke lettem és a Per-
kátai Hírek szerkesztõbizottságának tagja vagyok. Mindig fon-
tosnak tartottam, hogy itt Perkátán élhetek, egy olyan közös-
ségben, amelyben igazán jól érezhetem magam. Igyekeztem a
helyi mûvelõdéshez, kultúrához, sporthoz a magam erejébõl is
hozzátenni és Perkáta hírnevét öregbíteni.
Hatalmas lehetõséget kaptam annak bizonyítására, hogy fa-
lunkban is lehet pezsgõ kulturális életet szervezni.
Köszönöm a bizalmat, hogy a helyi mûvelõdés, kultúra, helytör-
ténet felélénkítésével foglalkozhatok, mint Perkáta kulturális
menedzsere. Igyekszem eddig megszerzett tapasztalataimat,
tudásomat kamatoztatni és a perkátai kulturális és közösségi
életben új alternatívákat felkínálni fiataloknak, középkorúak-
nak és a szépkorúaknak egyaránt. Terveim közt szerepel, hogy
Perkáta határain túllépve is kitûnõ dolgokat alkothassunk.
Az ÁMK igazgatójának és Perkáta Nagyközség vezetõinek kö-
szönöm a felém irányuló bizalmát, igyekszem a legjobb irányba
elõmozdítani és fejleszteni Perkáta kulturális életét.
Nyitott szívvel várom a civil érdeklõdõk programigényeit, ön-
szervezõdõ szándékait, keressenek bátran!

Bogó Anikó

Lászlóné Szabó Edit bemutatkozása
22 éve élek Perkátán. Két gyerme-
kem van. Nikolett érettségire ké-
szül a dunaújvárosi kereskedelmi
iskolában. Lilla a helyi általános is-
kola 3. osztályos tanulója, aki na-
gyon szép sikereket ér el a tanulás-
ban. Férjem fajátékokat készítõ
vállalkozó.
Középiskolai tanulmányaimat
Székesfehérváron, az egészség-
ügyi szakközépiskolában végez-
tem el.
Érettségi után a gyõri Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõis-
kolán, az általános iskolai tanítói és közmûvelõdési szakon ta-
nultam tovább.
1990-ben szereztem meg a diplomámat.
Pályakezdõ korom óta tanítok a perkátai Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskolában.
2007-ben Európa Uniós pályázatírói és projektszervezõi gya-
korlati képzésen vettem részt Perkátán.
A második diplomámat 2008-ban, az Eötvös József Fõiskolán
szereztem meg informatikus könyvtáros szakon. Tanulmánya-
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im során elvégeztem a gyermek- és iskolai könyvtáros szakirá-
nyú fakultációt is.
Mindig figyelemmel kísértem községünk kulturális életét. Pe-
dagógusként aktívan is részt vettem a gyermekekkel több
rendezvényen is.
A népi játszóház és foglalkozásvezetõi képesítésemmel, vala-
mint a készségtantárgyak tanításával jártasságot szereztem a
szabadidõ hasznos eltöltésének megszervezésében és
lebonyolításában.
Ünnepi mûsorokat állítottam össze, s hagyományõrzõ progra-
mokat szerveztem.
Gyermekkönyvtári foglalkozásokat tartottam. Irodalmi „Cim-
bora” szakkört vezettem.
Fontosnak tartom az olvasás megszerettetését, a könyvekkel
való „jó barátság” kialakítását.
„Alkossunk együtt a szabadidõnkben!” c. TÁMOP-3.2.11/10-
1-2010-0099 pályázatnak én is nyertese lettem az iskolánkban.
Így vezethettem a könyvtári rendhagyó órát, Cimbora szakkör
néven.
Hagyományaink iránti érdeklõdésembõl adódóan kutatómun-
kát végeztem lakóhelyemen. Az összeállított munkám címe:
„Az egyházi év néprajza Perkátán”
Szeretném megköszönni az ÁMK igazgatójának, Szilasy Lász-
lónak és a Perkáta Nagyközség vezetõinek a felém irányuló bi-
zalmát.
Köszönöm a lehetõséget, hogy könyvtárosként a helyi mûvelõ-
dést és kultúrát szolgálhatom.
A tudásom, a szakma szeretete és a közösségért való tenni aka-
rásom alapján felkészültnek érzem magam a könyvtáros hiva-
tásra. Szívesen foglalkozok gyermekekkel és felnõttekkel egy-
aránt.
Munkámmal a községünk szellemi életének gazdagítását is fo-
gom segíteni.
Igyekszem minden korosztály számára, az érdeklõdésüknek
megfelelõ, színvonalas könyvtári programokat felkínálni.
Szeretnék aktív szerepet vállalni és együttmûködni a könyvtár
fejlesztését megcélzó pályázatokban és programokban.

Lászlóné Szabó Edit

Karácsony az iskolában?
Kérdés ez, hiszen karácsonykor már üres az iskola. Kérdés azért
is, mert a karácsony egyházi és családi ünnep. Mégis, van iskolai
karácsony is. Hiszen feladatunk az is, hogy tanítsuk a karácsony
lényegét. Neveljük a gyerekeket az ünnep fontosságára, jelen-
tõségére. Megérezzék azt, hogy a szépen eltöltött ünnepnap fel-
üdíti a lelket, nyugalmat és békét nyújt. Erõt ad a hétköznapok
feladatainak elvégzéséhez.

Osztályommal ádvent elsõ vasárnapjától minden nap meggyúj-
tottuk a gyertyát az ádventi koszorúnkon. Énekeltünk néhány
karácsonyi éneket. Kihúztuk az adventi naptárunkból egy-egy
nevet, aki aznap kis édességet kapott. Közben megismerkedtek
a gyerekek a karácsonyi történettel: Mária és József szállás ke-
resésével, az angyalok megjelenésével a pásztoroknál, s a há-
rom napkeleti bölcs megérkezésével.
– Miért éppen a pásztornak jelentek meg az angyalok? – kér-
dezte Bence.
– Talán azért, hogy megértsük: a legegyszerûbb embernek is
meg kell tudnia, Jézus megszületett.
Hagyományainkhoz híven idén mi készítettük a karácsonyi mû-
sort az alsó tagozatosoknak. Pásztorjátékot választottam osztá-
lyom számára kolléganõmmel, Gyöngyösi Edittel. Már elõre
tudtam, hogy a szereposztás nem lesz könnyû feladat. A három
királyra azonnal akadt jelentkezõ: Tomor Roland, Szombat
Mihály és Kis József személyében. A lányok közül könnyen vá-
lasztottam ki Bogó Adriennt, Gabella Adriennt, Hethési Noé-
mit és Mosonyi Daniellát angyalnak. Máriát és Józsefet Pusztai
Dorina és Szócska Benjámin vállalta el. A pásztorok szerepé-
hez azonban már nem maradt elég fiú az osztályból. Így Edit
néni rábeszélésére Vagyóczki Fanni, Héber Dóra, Raab
Dzsenifer beállt Áldott Bence és Rónás Patrik mellé pásztor-
nak. Köszönöm a lányoknak, hogy eljátszották ezt a szerepet!
Kiss Anasztázia, Kiss Tímea, Gecseg Dávid, Tomor András pe-
dig verset mondott.
A 2. a-sokat Basticzné Marika készítette az ünnepre. A lányok
verseket és hópehely-táncot tanultak, a fiúk pedig A kis bicebó-
ca történetét játszották el, tanúbizonyságot adva az önzetlen
szeretetrõl. A próbák és a gyerekek szorgalma meghozta az
eredményt: december 20-án a Faluházban az alsó tagozatosok,
a meghívott vendégek és az érdeklõdõ szülõk tekinthették meg
a szép mûsort.
December 23-án a Perkáta Karácsonyon is felléptek a gyere-
kek, ahol a hóember-tánctól a meghitt karácsonyig vezettek a
közösen mondott versek, dalok. A 2. osztályosok nagyon örül-
tek a bögréknek, csokiknak, és a meleg tea is jólesett mindenki-
nek. Vidáman mentek haza szüleikkel, hogy másnap kezdetét
vehesse az „igazi” karácsony.

Tóthné Bence Ágnes Tanítónõ

Sajnálatos rendezés – szomorú ezüstérem

Decemberben két alkalommal is Ercsiben szerepelt a Hunyadi
Mátyás iskola IV. korcsoportos labdarúgócsapata. Elõbb a
futsai (teremfoci speciális változata) körzeti selejtezõin vett
részt csapatunk. Az elsõ mérkõzést a Ráckeresztúr ellen ját-
szották diákjaink, és egy perc esélyt sem adtak az ellenfélnek.
Remek elsõ félidõt produkálva szerezték meg a három pontot.
A gólokon Szabó Milán, Mészáros Máté 2, és Oláh Barnabás
osztozott. Még ennél is simább lett az Adony elleni párharc: ek-
kor Mészáros Máté 3, Badi Kristóf, Szabó Milán és Simon Atti-
la volt eredményes. A házigazdák ellen sokáig vezettünk Mé-
száros Máté góljával, ám a végére fordított az Ercsi. Ez a vere-
ség azonban nem akadályozta meg a gárdát, hogy a körzeti dön-
tõbe jusson.
A finálét is Ercsi rendezte, ám ez s a torna sajnálatos módon
nem a labdarúgásról szólt… Már az érdekes volt, hogy koráb-
ban a döntõkre semleges, hivatásos játékvezetõket küldött a di-
áksport szövetség. Az elõdöntõben nem volt gond, iskolánk csa-
pata nagyszerû formát mutatva lelépte a Nagyvenyim együtte-
sét. A gólfesztiválból Mészáros Máté 3, Badi Kristóf 2, Gálosi
Attila, Szabó Milán, Simon Attila vette ki a részét. Ami ezután
következett, annak semmi köze nem volt a sporthoz, a diák-
sporthoz meg végképp nem. A döntõben néhány perc alatt ki-
derült, hogy semmi esélyt nem kap csapatunk a gyõzelemre!
Elõször csak jeleztem a játékvezetõnek egy veszélyes megmoz-
dulásnál (Amit „természetesen” nem fújt le!), hogy nem fogom
megvárni, amíg valamelyik gyerek megsérül. Alig öt perc játék
telt el: a labda jóval elhagyta az oldalvonalat, csapatunk meg-
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Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit,
hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai polgár-
mesteri hivatalban tartja minden hétfõn 16
órától. Szerzõdéseket a hét minden napján köt
(szombaton és vasárnap is). Perkátán, a meg-
rendelõ lakásán elõzetes egyeztetés alapján:
06 30 639 2893.

Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõ-
déskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, tér-
képeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon
nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi
szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényü-
ket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be
a fenti telefonszámon. Kéri egyben ügyfeleit,
hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, te-
lekalakítást, tulajdonközösség alapítását, tár-
sasház kialakítását, felépült családi lakóhá-
zaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartá-
si térképen való feltüntetését szintén nála szí-
veskedjenek megrendelni, hogy e munkák el-
végzésénél segítséget tudjon nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd
06 30 639 2893

Havonta ezreket költ
azért, hogy

egészségtelenül éljen!

JANUÁR 1-JÉTÕL
TILOS

A DOHÁNYZÁS
A törvény új szigorítása elsõ hallásra akár
radikálisnak is nevezhetõ, de a magyar
emberek dohányzási szokásait és a do-
hányzás miatt kialakuló betegségeket fi-
gyelembe véve indokolt és szükségszerû
lépés volt. A dohányfüst rákkeltõ a pasz-
szív dohányosok számára is. A gyerme-
kek tüdejét súlyosan károsítja.
De pontosan milyen szigorításokat kell
észben tartani? A törvény értelmében ti-
los a dohányzás a közforgalmú intézmé-
nyek és a munkahelyek zárt légterû helyi-
ségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhe-
lyeken, a tömegközlekedési eszközökön
és a megállóikban, a játszótereken és öt
méteres környezetükben. A helyi önkor-
mányzatok mindemellett további közte-
rületen is megtilthatják a dohányzást.
A jövõben szabadtéren sem jelölhetõ ki
dohányzásra alkalmas terület a közokta-
tási intézményeknél, gyermekjóléti-gyer-
mekvédelmi intézményeknél, egészség-
ügyi szolgáltatóknál.
Dohányzóhelyet csak szabad levegõn, a
bejárattól legalább öt méterre lehet kije-
lölni, kivéve azoknál a vendéglátóegysé-
geknél, ahol erre csak a bejáratnál van le-
hetõség.
Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai
és a közterület felügyelõk figyelmezteté-
seit komolyan kell venni. Tavasztól ma-
gánszemélyek esetében akár 50 ezer fo-
rintos, intézmények esetében pedig 2,5
millió forintos bírságot is kiszabhatnak,
ha nem tartják be a szigorított törvényt.
Magyarországon ma 10 emberbõl négy
dohányzik és ennek következményeként
18 percenként meghal egy honfitársunk.
A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy
minél többet bírságoljanak, hanem, hogy
a tiltás miatt még többen leszokjanak a ci-
girõl. Ez egy jó alkalom arra, hogy meg-
szabaduljanak káros szenvedélyüktõl!
Határozzák el magukat és forduljanak
segítségért a háziorvosukhoz, vagy keres-
sék fel a www.leteszemacigit.hu webol-
dalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

állt, mert nekünk kellett volna oldalról
berúgással újra a játékba hozni a labdát.
Általános meglepetésre a játékvezetõ to-
vább engedte az akciót, majd üres kapura
gólt lõtt az Ercsi. A nyilvánvaló csalás
után lehívtam csapatomat, nem folytat-
tuk a döntõt. Az esetnek remélhetõen a
diáksport szövetség értekezletén folyta-
tása lesz.

Diákolimpia,
IV. korcsoport – teremlabdarúgás

Északi körzet
(Ercsi, 2011. december 8.)

Ráckeresztúr–Perkáta 0-4 (0-4)
Perkáta–Adony 6-0 (3-0)
Perkáta–Ercsi 1-2 (1-1)
Végeredmény: 1. Ercsi 9 pont, 2. Perkáta
6, 3. Adony 3, 4. Ráckeresztúr 0.
A Németh György, Gálosi Attila, Badi
Kristóf, Mészáros Máté, Szabó Milán,
Szûcs Flórián, Csicsó Alex, Simon Attila,
Galkó László, Oláh Barnabás, Szûcs
Martin összeállítású csapat a körzeti dön-
tõbe jutott!

Diákolimpia,
IV. korcsoport – teremlabdarúgás

Körzeti döntõ
(Ercsi, 2011. december 13.)

Elõdöntõk:
Nagyvenyim–Perkáta 1-9 (0-5)
Ercsi–Baracs 5-2 (2-2)

III. helyért:
Baracs–Nagyvenyim 6-3 (2-2)

Döntõ:
Ercsi–Perkáta (félbeszakadt)
Végeredmény: 1. Ercsi, 2. Perkáta, 3. Ba-
racs, 4. Nagyvenyim.

Benke Zoltán Tanár

Kapócs Mihály

Hóviharban
Vészmadár ül néma tájon,

A faág sem rezdül,
Fergetegnek futárai
Jönnek Napkeletrõl.

Szétszakítják ködfátyolát
A viharváró csöndnek,

Vadludaknak lándzsás hadi
Nyugatnak sietnek.

Majd a varjak kósza népe
Kavarog az égen,

Menekülni védett helyre,
Ez nekik sem szégyen.

Esti homály ül a tájra
Délidõben járva,

Aki él és mozogni tud,
Térjen hajlékába.

Szétrobbantja hókötelét
Az északi szellõ,

Lavinaként zúdul közénk,
Hogy felsír az Erdõ.

Óriási pelyhekben hull
a viharnak könnye,

Siratja a régmúlt tavaszt,
Amikor még lágyan lengve,

Aranyesõt szórt az emberekre.

Egész éjjel szakadatlan
záporozik a hó,

Reggelre már mindent belep,
Olyan lesz a bûnös világ,

Mint gyónás után a megtisztult tarló.

Mintha tényleg egycsapásra
Minden megváltozna,

A rohanó élet árja
Gát közé szorulna.

Hogyha jobban körülnéznénk
azt is észrevennénk,

Hogy közöttünk van a remény,
Felcsillan egy homálylepte

Régi kedves emlék.

Másnap mégis amikorra
Csapás lesz a hóban,

Egycsapásra elfeledjük,
Messze ûzzük ami bennünk józan.

Elindul a mókuskerék
Kiszállni nem lehet

Mint zivatar szellõk szárnyán
Fejünk felett elrohan az élet !

Szántóföldet bérlek
vagy vásárolok!

06 (30) 232 5337
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Lovas hírek
2011-es év évadzáró versenyét december
17-én, a díjugrató szakág rendezte meg
Székesfehérváron. A megmérettetés na-
gyon jó hangulatban zajlott. Gubicza
Anett Bokros Boncával B/2 „110 cm-es”
kategóriában 30 indulóból a 7. helyen
végzett. 1 hónap pihenõ következett a lo-
vassportban. 2012 elsõ versenyét pedig a
fogathajtók rendezik meg, melynek ered-
ményét a következõ számban tudom köz-
zétenni.
Lovassportban nagyon sikeres évet tud-

hatunk magunk mögött. Három szakág-
ban is képviseltük községünket. A Gyer-
mek és Pónilovasok Országos Szövetsé-
génél Horváth Fanni Bokrétával és
Fridával, Kukucska Fanni Fridával állt
starthoz ügyességi versenyszámokban. A
lányok arany esõvel kápráztattak el min-
ket. A Magyar Lovas Szövetségnél díjug-
ratásban Gubicza Anett A La Poutyval,
Bokros Boncával, és Fakos Vikivel, Pav-
licsek Lilla Krisztinnel, Rosta Renáta
Fannival és Herminával, Tokodi Nikolett

Maximussal versenyzett. A maguk kate-
góriájában példás versenyzéssel öregbí-
tették Perkáta jó hírét. Összesen 54 ver-
senynapon, 118 startot tudhatnak maguk
mögött. Az Országos Bajnokságon is
képviseltük a Perkáta SE-t. Gubicza
Anettnek, és a Fejér Megyei Díjugrató

Szövetségnek már az is hatalmas siker
volt, hogy Anett bejutott az OB-ra. Eb-
ben a szakágban nemzetközi versenyre is
eljutott, ahol Magyarország színeiben
versengett. Rosta Renáta Fannival 1 ka-
tegóriát feljebb lépett. Pavlicsek Lilla és

Tokodi Nikolett új lovaikkal szép ered-
ményeket értek el. Fogathajtásban Hor-
váth Árpád, ifj. Horváth Árpád, és Dózsa
Tamás Pluto Fülessel, Szenyorral, Boni-
fáccal, Fülöppel, Bongóval, és Bessyvel
versengtek. A szabadtéri versenyeken B
kategóriában élvezetes teljesítményeket

láthattunk tõlük. A 3 napos versenyek
maximális felkészültséget követelnek
meg a versenyzõktõl, ezt a perkátaiak ki-
tûnõen teljesítették, így eljutottak a Ma-
gyar Köztársaság Országos Fogathajtó
Bajnokságára. A fedeles bajnokság 2012
márciusáig tart. Az 1. fordulón nagyon jól
szerepeltek ifjaink. 2011-ben is részt vet-
tünk községi rendezvényeken, és próbál-
tuk színesebbé tenni azokat. Láthattak
minket huszár ruhában március 15-én,
vagy a virtus vetélkedõ megnyitóján, csi-
kós ruhában a szüreti felvonulásokon,
Márton napi felvonuláson Márton lova-
saiként, vagy civilben a községi rendezvé-
nyeken, amikor is lovagoltattunk. A
2011-es évben a perkátai verseny rende-
zésére kaptunk pénzt Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzatától, melyrõl a Per-
kátai Hírek júliusi számában már részle-
tesen beszámoltam. Egyéb, más pénz-
összegbeli támogatást nem kaptunk.
Minden egyes versenyt, startot, egyéb ki-
adást, saját maguk fizették a versenyzõk,
illetve szüleik. A 2011-es Perkáta SE tag-
díjakat is mi magunk fizettük. (Az elõzõ
években ezt még megkaptuk támogatás-
ként.) Már olvashatták a Perkátai Hírek
novemberi számában, hogy az önkor-
mányzat adott egy területet a vízház mel-
lett, amelyet lovas pályává alakíthatunk.
Köszönjük azoknak, akik eljöttek a verse-
nyekre, és együtt izgultak velünk, köszön-
jük a sok-sok kétkezi segítséget, mely nél-
kül nem valósíthattuk volna meg sem a
perkátai versenyt, sem a lovas pálya terü-
letének rendezését! A 2012-es évben to-
vább folytatjuk munkánkat. Sikeres ver-
senyzést kívánok minden versenyzõtár-
samnak!

Orbán Brigitta

KÍNA KLUB PERKÁTÁN február 17-én
A 12 éves kortól várjuk a perkátai fiatalokat és felnõtteket aktív ismeretszerzésre,
lehetõséget kínálva Kína kultúrájának jobb megismerésére, bekapcsolódásra a
testvértelepülési cserekapcsolatban való tevékeny részvételre és a kölcsönös ifjúsá-
gi cserelátogatások beindítására. Perkátáról olyan fiatalokat szeretnénk kínai láto-
gatásra küldeni, akik méltóképpen képviselik településünket. Fõbb szempontja-
ink: érdekli a kínai kultúra, helyileg tesz is érte (pl. bekapcsolódik a Kína Klub éle-
tébe), tanulmányi, sport vagy egyéb eredményeivel is érdemessé válik, alkalmas az
aktív kommunikációra (kínai nyelv vagy a közvetítõ angol nyelv minimális társalgá-
si szintû ismerete).
Február 17-én 17.30-kor a mûvelõdési házban indul foglalkozássorozat. Jelent-
kezni lehet a leopard.box@gmail.com címen vagy személyesen Pavlicsek Zsolt
klubvezetõnél.
Várunk minden érdeklõdõt egy kellemes fényképes, élménybeszámolós elsõ talál-
kozásra!
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KÍNA KINCSEI 38.

Kérdések és válaszok Kínáról 3.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Folytatjuk a „kényes kérdések” körüljárását Kína kapcsán. A szerkesz-
tõség elérhetõségén várjuk a további érdemi kérdéseket a témáról.
7. Sokak szerint nincs szükség a kínai tõkére, mert ezzel a kelet csatlósai le-
szünk. Elég lenne megállítani a nyugati multikat, és a kizsákmányolás meg-
szûnne.
Nyilván nem jó sehol sem csatlósként jelen lennünk, ezt el is kell kerül-
nünk. Kína felé a jelenlegi túlzott nyugat-függés helyett kell jobban nyit-
nunk, nyilván a kölcsönös elõnyök alapján, melyre a kínaiak fogadóké-
szek.
8. Várható-e bármi jó a kínai árudömpingtõl?
A kínai áruk piaci térhódítását még a nagy nyugati államok sem tudták ki-
védeni, így mi sem nagyon tudjuk megakadályozni. Okos tárgyalásokkal,
megállapodásokkal piacokat kell találnunk Kínában a magyar termékek-
nek és ezekkel ellensúlyozni a kínai árucikkek jelenlétét. Ráadásul tény,
hogy Kína ma már nem csupán az olcsó, gyengébb minõségû áruk piacait
uralja, hanem márkás, felsõkategóriás termékeivel is egyre inkább megje-
lenik és fokozatosan átveszi ezen piacokat is.
9. Perkáta jelenlegi vezetése 2006-ig ellenzékbõl nagyon kritikusan bírálta a
kínai kapcsolatokat, miért változott meg gyökeresen a hozzáállásuk?
Ez a kérdés gyakran felmerül, akárhányszor válaszolunk rá nyíltan és egy-
értelmûen, mindig akadnak fanyalgó ellendrukkerek, félremagyarázók,
szándékos zavarkeltõk a jószándékú érdeklõdõk mellett …
Alapszemléletünk nem változott: a csupán formális, hivatali–protokoll-
kapcsolatnak nincs értelme és haszna. Ez jellemezte 2006-ig Perkáta veze-
tõi hozzáállását, hiszen a 4 évenkénti udvariassági látogatásokon kívül ko-
moly elõrelépés nem történt a kínai testvértelepülési kapcsolatunk
érdemi felépítésére.
2007-tõl a kapcsolatok élénkítése, a hatékony és a tényleges kulturális és
gazdasági közeledés lett a vezetés célja, melyért folyamatosan dolgozunk.
Somogyi Balázs polgármester és munkatársai komoly személyes energiá-
kat fektetnek be a Kínával elérendõ gazdasági és kulturális együttmûkö-
désekért. Az elmúlt 4 év alatt több érdemi esemény történt kínai kapcso-
latépítéseinkben, mint elõtte 47 évig. Ezeket tényekkel tudjuk alátámasz-
tani. Természetesen még nagyon sok a teendõ, nem ért még el Perkátáig a
kínai gazdasági erõ és a kulturális együttmûködés, de teljes lendülettel
ezen dolgozunk.
Egyénileg természetesen nem kötelezõ szimpatizálni Kínával, ez minden-
kinek saját döntése Egy közösség érdekében azonban felelõsen kell a tele-
pülés esélyeit megragadni. Kínával, Huaxianggal egyértelmûen érdemes
mélyítenünk, tartalmasabbá tennünk az 51 éve fennálló kapcsolatunkat,
hiszen sokat nyerhetünk vele. Azt pedig egyértelmûen visszautasítjuk és a
hazugságok közé soroljuk, ha bárki azzal vádolná a polgármestert vagy a
kapcsolati munkákért felelõs Pavlicsek Zsoltot, hogy bármikor is ellenez-
te volna Perkátának az érdemi kapcsolatfenntartást a kínai testvértelepü-
lésünkkel.
10. Lesz-e ebbõl valami, mikor jönnek a kínaiak Perkátára, lesz-e munka-
helyteremtés általuk? Miért nem indult még el a tésztaüzem?
A tésztaüzem terve Magyarországon élõ kínaiaktól indult el, sajnos õket is
elérte a válság, illetve nem tudtak EU-s forrásból pályázni a beruházásuk
elkezdéséhez. Tehát ez nem a kínai testvértelepülési kapcsolatunkon keresztül
kezdõdött el.
Huaxiangban 2011 januárjában írta alá polgármesterünk a kétoldalú
együttmûködési nyilatkozatot, melyben konkrét gazdasági és kulturális
projektek kerülnek megvalósításra. Minden erõfeszítésünk és tervünk
szerint már idén komoly elõrelépésekben bízhatunk.
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VERSENYFELHÍVÁS
A PerKE Egyesület KÍNA Klubja

meghirdeti a

„Ki tud többet Kínáról?”

vetélkedõt perkátai fiatalok
részére.

A verseny szervezõje és lebonyolítója: PerKE
Egyesület
Fõvédnöke: Somogyi Balázs polgármester
Védnöke: Szilasy László ÁMK igazgató
Együttmûködõ szervezetek:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Perkáta–
Nagykarácsony–Aba ÁMK József Attila Könyvtár
és Mûvelõdési Háza
Partnerek: a Kínai Népköztársaság Budapesti
Nagykövetsége, a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um Magyar–Kínai Kétoldalú Kapcsolatok Össze-
hangolásáért Felelõs Kormánybiztossága
Résztvevõk köre:
1. kategória 12 év alattiak
2. kategória 12-18 év közöttiek (7-8. osztályosok és
középiskolások)
Megfelelõ jelentkezés esetén felnõtt kategóriát is
indítunk!
A nevezés módja:
Rövid írásbeli bemutatkozás (foglalkozás, iskolák,
elért eredmények az élet bármely területén, hob-
bik, érdeklõdési körök, miért érdekli Kína, + elér-
hetõségek megadása) eljuttatása e-mail-ben vagy
nyomtatva a perke.china@gmail.com címre vagy
személyesen Pavlicsek Zsolthoz.
A nevezés határideje: 2012. március 15., 24 óra.
A verseny menete:
A szabályosan benevezett jelentkezõk meghívást
kapnak a versenyt elõkészítõ március végi Kína
Klub foglalkozásra, ahol részletes tájékoztatást és
segítséget kapnak a felkészüléshez, valamint az
elõdöntõk és a döntõ idõpontjáról.
A verseny díjazása:
A partnerek és támogatók által felajánlott tárgyju-
talmak.
Fõdíjak: a legeredményesebb 12-18 életév közötti
fiatalok lehetõséget kapnak a perkátai–huaxiangi
ifjúsági cserekapcsolatokban való részvételre
(programszervezések és utazás a testvértelepülés-
re).
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PERKÁTA KARÁCSONYA 2011
2011. december 23-án 15 órától a templomkertben és a templomban zajlott
a Perkáta Karácsonya 2011 rendezvény, melynek szervezõi Perkáta Nagy-
község Önkormányzata, Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK, a Perkátai Ró-
mai Katolikus Egyházközség és 42. Állomás Kulturális Egyesület voltak. A
programsorozat az ÁMK-nk Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2. osztályos ta-
nulóinak kedves mûsorával indult, dr. Tóth Ferencné és Basticz Józsefné ta-
nítónõk felkészítésével. A folytatásban a színpadon a Perkátai Nyugdíjasok
Baráti Köre Rozmaring Népdalköre Kárász Ferencné (Csilla) vezetésével szín-
vonalas ünnepi dalcsokorral lepte meg a jelenlévõket. Ezután a kissé átfázott
közönség a templomban élvezhette a Perkátai Rk. Egyházközség hittanosai-
nak és énekkarának közös prózai-énekes-zenés mûsorát (benne a Négy
gyertya történetével), mely több szempontból idézte fel a betlehemi esemé-
nyeket és mai aktualitásait. Zárásul Pavlicsek Patrik kántortanuló karácso-
nyi dalokból és J. S. Bach repertoárjából adott mini orgonakoncertet az ér-
deklõdõknek.

A közel kétórás program alatt ingyenes (felajánlott) forralt bort és teát kínál-
tak a szervezõk, melynek bögréjét ajándékként mindenki hazavihette. Kö-
szönjük a felajánlásokat Bogó Istvánnénak, Nedves Tibornak, Vajk Istvánnak
és Erdõs Károlynak és a Szent Orbán Borrend perkátai tagjainak. Külön kö-
szönet a 42. Állomás Egyesület tagjainak és segítõiknek a templom elõtt fel-
állított karácsonyfáért és betlehemért. A fenyõfák felajánlását köszönjük
Fórizs Antalnak, Tiger Dodáéknek és Horváth Árpádnak.
Köszönjük a fellépõknek és szervezõknek, hogy hozzájárultak a Perkáta Kará-
csony 2011 sikeréhez!

Pásztorjáték és Karitász
karácsonyi csomagosztás

A Perkátai Római Katolikus Egyházközség Karitász-csoportja 2011. decem-
ber 24-én is kiosztotta a pásztorjáték után a szokásos karácsonyi csomago-
kat a falu gyermekeinek.

Ujfalusi Pál helyi önkormányzati képviselõ 10 darab fenyõfát ajánlott fel és
osztott ki ingyenesen a pásztorjáték elõtt és után olyan családok számára,
akik ezzel szebbé tudják tenni a családi karácsonyt.

A pásztorjátékot perkátai hittanosaink adták elõ Toldi Hajnal, Somogyi Pan-
nika és Jákliné Rajcsányi Rozália, illetve a fõministránsok vezetésével. A
pásztorjáték után elsõként a legszorgalmasabb ministránsokat jutalmazták,
majd a nagyszámú jelenlevõ gyermeksereget ajándékozták meg karácsonyi
csomaggal. A közel 140 db kiosztott csomaghoz 45.000 forinttal járult hozzá
Perkáta Nagyközség Önkormányzata, ezenkívül magánszemélyek és egy-
házközségi forrás és felajánlott munka segítségével történhetett meg a cso-
magosztás.
Köszönjük minden segítõnek az aktív közremûködést!


