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KÖSZÖNTÕ

Pavlicsek Zsolt

Perkáta Nagyközség Önkormányzati
Képviselõ-testülete és
Perkáta Nagyközség Polgármesteri Hivatala
nevében Perkáta minden polgárának
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és egészségben bõvelkedõ,
sikeres és eredményes
új esztendõt kíván:

A mi
karácsonyunk

Somogyi Balázs polgármester

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a

PERKÁTA KARÁCSONYA rendezvényünkre,
melyet december 23-án pénteken
délután 15 órakor
kezdünk a templomudvarban
és a templomban.

Évek jönnek-mennek
Évszakok peregnek
A világban rend van
Ha bennünk is az van.
Volt és lesz közt élünk
S arra rendeltettünk
Mindig ünnepeljük
Földre jöttét dicsérjük.

Program:
* A Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tanulóinak mûsora
* A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület
Rozmaring Népdalköre fellépése

A betlehemi csecsemõ
Szívünket keresõ
Elhozza a csodát
Világ megváltását.
Adventi gyertyának
Imbolygó fényénél
Áhítatunk érzi
Születés erejét.

* A Perkátai Rk. Egyházközség hittanosainak,
énekkarának közös mûsora
és Pavlicsek Patrik kántortanuló orgonajátéka.
A rendezvény ideje alatt az érdeklõdõknek Pavlicsek Zsolt tájékoztatást ad a jövõ évben a Szentföldre és a Lourdes-Santiago de Compostela-Fatima jelenési helyekre tervezett zarándokutakról.

„AZ IGE TESTTÉ LETT”
„Ennek az igazságnak a fénye abban mutatkozik meg, aki hittel befogadja, mert ez a szeretet misztériuma. Csak az jut el karácsony világosságára, aki megnyílik a szeretetben. Így volt ez a betlehemi éjszakában, és így van ez ma is. Isten Fiának megtestesülése olyan esemény, amely a történelemben
ment végbe, ugyanakkor túl is lépett rajta. A világ sötétségében kigyulladt egy új fény, amelyet az Üdvözítõre nyitott hit egyszerû szemével, szelíd és alázatos szívvel is láthatunk.”
J. R.

Kicsiny lángocska
Legyõzi a sötétet
Dicsõn harsogjuk:
Örömhír a jussunk!
Boldog lélekkel
Ember ezért tehet,
Így minden karácsony
A mi karácsonyunk lehet!
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Beszámoló a 2011. november 30-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2011. november 30-i képviselõ-testületi ülésén 5 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Szilasy László, Kovács Ferenc) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérõl szóló
beszámolót.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési
koncepcióját.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Tervezési-szerzõdés – Gyõry kastély „A” jelû fõszárnyának helyreállítása tárgyában indított általános egyszerû közbeszerzési eljárást eredményesnek minõsítette. A képviselõ-testület a FehérvárÉpítész Kft. ajánlattevõ ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdése
alapján, a Hélis Kft. ajánlattevõ ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdése f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Tervezési-szerzõdés – Gyõry kastély „A” jelû fõszárnyának helyreállítása tárgyában nyertes ajánlattevõnek nyilvánította a Szakra
Stúdió Kft-t, aki az ajánlatkérõ számára a legalacsonyabb öszszegû ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be. A képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert a szerzõdés aláírására.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Településrendezési terv módosítását, mely szerint a 0355/2
hrsz-ú és a 0355/34 hrsz-ú földrészleteket belterületbe vonja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Perkáta, Tanácsköztársaság utcában elhelyezkedõ 2032. hrsz-ú
(1338 m2) beépítetlen telek vevõjéül László Tibort és Lászlóné
Király Veronikát (Perkáta, Lenin u. 10.) jelölte ki. A beépítetlen telek vételárát nettó 600 Ft/m2-ben határozta meg. A képvi-

Szerkesztõségi közlemény
Kedves Olvasóink!
Novemberi lapszámunk megjelenése óta több elismerõ dicséretet kaptunk, melyeket ezúton is köszönünk. Több érdeklõdõ is jelezte cikkírási vagy megjelentetési kérését, melyeket örömmel fogadtunk és igyekszünk helyet adni minden
érdemi írásnak. Várjuk javaslataikat, hogy kikrõl olvasnának
szívesen riportot, portré jellegû bemutatást.
Ötleteiket továbbra is várjuk a nagyobb tárhelyet adó e-mail
címünkön: ujperkataihirek@gmail.com vagy a szerkesztõség tagjainak eljuttatott anyagokkal vagy a Faluüzemeltetési
irodába leadott írásokkal. Várjuk az új ötleteket, témajavaslatokat, kérdéseket.
Következõ lapzártáink:
2012. januári számhoz: 2012. január 15.
2012. februári számhoz: 2012. február 15.
Minden olvasónknak békés karácsonyt és boldog új esztendõt kíván:
a szerkesztõség

selõ-testület kötelezte a vevõt, hogy a fenti telket három éven
belül építse be a Helyi Építési Szabályzat elõírásainak megfelelõen. Három éven belül be nem építés esetén az Önkormányzat
visszavásárlási jogával élhet. Az adásvételi szerzõdésben rögzíteni kell a vevõ hozzájárulását az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkáta, Dózsa Gy. u. és Tanácsköztársaság u. útfelújítási egyesített engedélyezési és kiviteli tervezésével a Jáky Oktatási és
Mérnöki Bt-t bízza meg 1 500 000 Ft + áfa összegben a feladattal nem terhelt céltartalék terhére. A képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert a szerzõdés aláírásával.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozzájárult a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Vodafone Magyarország Zrt. között létrejött bérleti szerzõdés módosításához az alábbiak szerint:
A megkötött bérleti szerzõdés alapján a 2011-es évre vonatkozóan évi 719 944 Ft bérleti díjat folyósít a Vodafone Magyarország Zrt. Perkáta Nagyközség Önkormányzata részére, mely
bérleti díj a csökkentéssel a 2011-es évtõl kezdõdõen a 2015-ös
év végéig 647 950 Ft éves díjra módosul. A szerzõdés határozott
idejû lejárata 2019. december 31-ei határnapra változik, valamint további 7,5 éves szerzõdéshosszabbítási opcióval meghosszabbodik. Az árindexálás 2016. január 1-jétõl visszaállításra kerül a fogyasztói árindex mértékének megfelelõen egészen
a szerzõdés lejártáig.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy döntött, hogy pályázatot ír a Perkátán élõ, perkátai telephellyel rendelkezõ vállalkozók számára, amelynek tárgya 550 db karácsonyi csomag összeállítása elõre meghatározott termékekbõl, és
azok kiszállítása.
A termékek: 1 kg BL55-ös liszt, Tchibo Family 250 g-os kávé,
100 g-os kakaó, 1 kg kristálycukor, 3 szem narancs, 1 tábla (100
g-os) tejcsokoládé, 1 csomag kapucsínó, 1 doboz (Garzon) tea,
1 l napraforgó étolaj, 5 db szaloncukor.
A pályázatok leadási határideje: 2011. december 12-e (hétfõ)
12 óra, amelyet írásban, zárt borítékban a polgármesteri hivatal
titkárságán nyújthattak be. A képviselõ-testület a perkátai
Szépkorúak karácsonyi csomagjára 1 200 000 Ft összegû keretet
biztosított a feladattal nem terhelt céltartalék elõirányzat terhére.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkáta
Sportegyesület részére 350 000 Ft összegû támogatást biztosít a
2011. évi költségvetés mûködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek elõirányzat terhére.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozzájárult ahhoz, hogy a Perkáta–Saint-Maximin Közhasznú Egyesület használja Perkáta település nevét.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata vegyen részt
alapító tagként a Perkáta–Saint-Maximin Közhasznú Egyesület létrehozásában, illetve az Egyesület munkájában.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy Somogyi Balázs polgármestert bruttó 750 000 Ft
összegû egyszeri jutalomban részesíti a 2011. évi költségvetés
általános tartalék elõirányzata terhére.
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Aktuális helyi téma

GONDOLATOK EGYES UTCANEVEINK
MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
Sokakat érdekel, másokat egyáltalán nem izgat, hogy milyen
nevû utcákban élnek, élünk itt Perkátán. Mondhatják sokan:
nem ez a legnagyobb gondunk manapság. Ez részben igaz, hisz
életünk egyre nehezebb. Akik azonban így vélekednek, azoknak tényleg mindegy milyen nevet visel utcájuk, számukra csupán adminisztratív és anyagi kényelmetlenséget jelentenek a
változások. De van olyan szempont is, mely az öntudatos magyar ember számára fontosabb a pillanatnyi nyûgöknél, kellemetlenségeknél. Mivel most esélyes egy központi politikai döntés, talán könnyebben adja „áldását” mindenki a nagyon idõszerûvé vált utcanévcserékre itt Perkátán.
Az ország demokratikus átalakításakor, 1990-tõl minden település célul tûzte ki a szocialista-kommunista diktatúra által favorizált utcanevek megváltoztatását. Perkáta önkormányzata is
tervbe vette, és 1991 õszére a Történeti Bizottság (Mosonyi
György, Pavlicsek Zsolt, Rideg István) szakmailag körbejárta
és elõkészítette az átnevezendõ közterületek témáját, de önkormányzati döntés nem született.
Az azóta eltelt 20 év sem hozta meg a változtatás tényét. Sem régebbi, sem újabb képviselõink nem akarták túlságosan bolygatni e kérdést. Tény, hogy rövid távon több a gond, mint a haszon,
hiszen le kell cserélni minden érintett iratot, be kell jelentenünk
a közmûszolgáltatóknak és minden más hivatalos helyre, továbbá magánlevelezésünkben is felmerülhetnek idõszakos kellemetlenségek a címzéseknél. Mindezt bonyolítja a vállalkozások, cégek adatváltozásainak intézése. Ráadásul mindez pénzünkbe, idõnkbe, fáradtságunkba kerül. Hacsak nem születik
olyan törvény, ami mindezt legalább csökkenti és elviselhetõvé
teszi.

Mindettõl függetlenül nem szabad pénzben mérni az eszmei
szabadságot, és nem szabad engednünk nemzeti öntudatunkból a kényelemszeretet, a lustaság, a nemtörõdömség fásultságai miatt! Legyünk büszkék nagyjainkra, õket tegyük példaként
magunk és utódaink számára, felejtsük el a letûnt káros eszmék
képviselõit!
Lássuk hát mely utcaneveink váltak ideológiailag elavulttá!
Lenin, Marx, Engels, Sallai Imre, Fürst Sándor, Rózsa Ferenc,
Rajk László, Ságvári Endre, Tanácsköztársaság, Tanácsház utcáink érettek meg az „újrakeresztelésre”.
Mi legyen helyettük?
Visszakerülhetnének régi történelmi nagyságaink, akik már
szerepeltek utcáinkon is anno: Szent István , Szent László, Béla
és Mátyás királyaink, Szent Imre hercegünk és Boldog Gizella
királynénk. Dicsõ királyaink sorát hosszan sorolhatnánk még
történelmi ismereteink alapján.
Logikus és illõ döntés lesz 3 testvértelepülésünk: Huaxiang, Saint-Maximin és Kisbács megtisztelése perkátai utcanévvel.
Döntéshozóink figyelmébe ajánlom azon köztiszteletben álló
perkátai embereket is, akik kiemelkedõ szerepet játszottak településünk életében. Ilyen javaslataim: Gyõry Teréz vagy Teréz
grófnõ, Id. Dr. Baráth Károly és felesége Kádár Magda asszony,
Galgóczy Ferenc, P. Horváth Ferenc, Kéri Ferenc, Dr. Pásthy
Vilmos, Tihanyi József volt perkátai plébánosok, Györkös János kántor-tanító.
Hála Istennek, bõviben vagyunk a jó választások lehetõségeiben…

Tisztelt Adófizetõk!

kt

Tisztelt Olvasók!

Köszönjük, mindazoknak, akik alapítványunknak ajánlották fel adójuk
1 %-át.
Az idei évben összesen 222.799 Ft érkezett számlánkra az Önök jóvoltából.
Kérjük, a továbbiakban is támogassák az alapítványt, hiszen a befolyt
összeget az iskolának, óvodának, civil szervezeteknek juttattuk közösségi célokra, eszközfejlesztésre.
Adószámunk: 18486575-1-07
Bankszámlaszámunk: 58000047-10004610
Köszönettel: Perkátáért Közalapítvány Kuratóriuma

Alapítványi hírek
Örömmel tudatjuk minden perkátaival, hogy ismét sikeresen pályáztunk a LEADER keretében.
Két pályázatot nyújtottunk be egy évvel ezelõtt, melyekrõl most kaptuk
meg a támogatásnak helyt adó határozatokat.
A „Nagyszüleink öröksége” címû pályázatunkban hagyományõrzõ eszközökhöz és viseletekhez juthatunk 3.919.360 Ft értékben.
Az „Ép testben ép lélek” címû pályázat során pedig 25 perkátai gyermek nyári napközis tábor keretében ismerkedhet a kistérség településeivel érdekes programok keretében és nagy hangsúlyt fordítunk az
egészséges táplálkozásra is. Erre a programra 1.160.177 Ft-ot fordíthatunk.
Elõre köszönjük az önkormányzatnak az elõfinanszírozást és a szükséges önrész biztosítását.
Perkátáért Közalapítvány Kuratóriuma

Búcsúzik a „Perkátáért” Közalapítvány 10 éve társadalmi munkában dolgozó kuratóriuma. Köszönjük Önöknek a támogatást, amit munkánkhoz adtak! Igyekeztünk a ránk bízott pénzzel jó gazda módjára bánni. A
csecsemõktõl, az óvodásokon, iskolásokon át a felnõttekig lehetõségeinkhez mérten támogattunk mindenkit. Három LEADER-pályázatot adtunk be, melyeken
színpadot, hagyományõrzõ eszközöket, ruhákat valamint 25 gyereknek egyhetes táborozást nyertünk. Köszönjük a mindenkori önkormányzatnak, hogy pályázatainkhoz biztosították az önrészt és az elõfinanszírozást.
A következõ kuratóriumnak eredményes munkát, sok
sikert kívánunk!
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Petárdák és
kutyák
Közeledik az év vége, aktivizálódik a petárdázók népes tábora. A petárdák durrogását az emberek egy része szórakoztatónak tartja, ám az állatok számára
ezek félelmetes élmények, melyek a rémületbe, gyakran a biztos pusztulásba
kergetik õket.

Perkáta SE
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A perkátai
polgárõrség hírei
A Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy az ünnepek alatt is lesz polgárõri jelenlét a faluban, szükség esetén bárki nyugodtan fordulhat polgárõreinkhez,
vagy keressenek bennünket a már ismert
06 30/ 621-0387 telefonszámon. December 24-i éjféli misére autóval érkezõk
gépjármûveit a polgárõrség tagjai õrizni,
figyelni fogják.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy az ünnepek, valamint a disznóvágások idõszaka miatt mindenki fordítson
nagyobb figyelmet az ingatlanjain található melléképületek zárására és figyelésére, valamint a füstölõkben lévõ disznótorosra. Fordítsanak kiemelt figyelmet,
odafigyelést a szomszédjukban, rokonságukban, környezetükben lévõ egyedül
élõkre és az idõskorú emberekre. Segítsük õket a tél nehézségeinek legyõzésével
és az áldozattá válás megelõzésében!
A polgárõrség ezúton mond köszönetet
az összes a támogatójának az egész éves
segítségért, valamint a polgárõrök családtagjainak az egész év során tanúsított
türelmükért, megértésükért.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk minden kedves
perkátai lakosnak!

Tudjuk: a sötétség testhezálló lepel a felelõtlen petárdázóknak.
Az éles, hirtelen keletkezõ erõs hangoktól megrémült állat menekülni próbál,
olyankor semmi sem állhatja útját. Eközben baleset szinte törvényszerûen elõfordul. Szerencsés esetben csak apróbb, de
komolyabb is elõfordulhat: súlyos belsõ
sérülés, csonttörés. Az elkóborolt, pánikba esett állatra rengeteg veszély leselkedik. Sokuknak esélye sem marad a hazajutásra. Síró gyermekek, bánkódó felnõttek keresik õket.
Mit tehet a gazdi, hogy sem õ, sem kedvence ne kerüljön bajba?
Gazdája viselkedése jelentõsen befolyásolja a kutyát, ha õ megijed, a kutyustól is
hasonló reakció várható. Fontos tehát,
hogy minden helyzetben képes legyen
nyugodt maradni, ha kell rémült kedvencét oltalmazni.
A kinti kutyust a kritikus napokon csukja
biztonságos helyre, csak a lehetõ legrövidebb idõre engedje ki az udvarra, akkor is
felügyelettel. Ha már bevitte, gondoskodjon arról, hogy bebújhasson valahová, ahol biztonságban érzi magát. Ügyeljen arra, hogy a kutya sem magában, sem
környezetében ne tehessen kárt. (leborított polc, elöl hagyott veszélyes szerszámok, vegyszerek, stb.)
A gazdi közelében rendszerint megnyugszik az állat, ezért hagyja, hadd telepedjen mellé, ha igényli, gyakrabban simogassa. Elõfordulhat, hogy a kutyus inkább egyedül maradna, ezt is illõ tiszteletben tartani. Az ideges kedvenc esetleg
hányhat, ezért ügyelni kell arra, hogy
könnyen emészthetõ táplálékot kapjon
és abból se egyen sokat. A stresszes állapot az érzékenyebbeknél napokig eltarthat. Ilyenkor célszerû lehet nyugtató adása, melynek kiválasztását és a dózis meghatározását bízza állatorvosra.
Végezetül egy kérdés a petárdázókhoz.
Gondoltak valaha arra, õk hogyan reagálnának, ha ismeretlen kutyusok ijesztenének rájuk, és keltenének bennük akkora félelmet, mint õk teszik az állatokkal?

A Perkátai Sport Egyesület egy sikeres
évet tudhat maga mögött. Az egyesület
minden szakosztálya kiváló eredményeket ért el kategóriájában. A rendszeresen
sportoló hölgyek, urak és gyermekek létszáma folyamatosan nõtt az évben. Reméljük, hogy a 2012-es esztendõben hasonló eredményeket tudunk majd elérni
és a sport, az egészséges életmód iránti
igény még több perkátai embert csábít a
Perkátai Sport Egyesületbe, annak szakosztályaiba. Az idei évben a lovas szakosztályról és a virtuscsapatról olvashattak legtöbbet itt az újság hasábjain, illetve
szurkolhattak a helyi versenyzõknek a
díjugrató versenyen és a virtusvetélkedõn.
A labdarúgó szakosztály számára is véget
ért az idény, az eredményekrõl a Perkáta
SE elnöke Pavlicsek Nándor számol be
nekünk.
Az elnök úr elmondta, hogy a gyermeklabdarúgás átalakult, így Perkáta is egy új
rendszerre állt át, most õsszel elkezdték
az U7, U9, U11-es csapatok a felkészülést, így bízunk benne, hogy a tavasszal
kezdõdõ mérkõzéseken remekül helyt
tudnak majd állni. Az U13, U16-os csapataink is rendszeresen edzettek és a bajnokságban jó eredményt értek el. Felnõtt
csapatunkra büszkék lehetünk a szezont
a második helyen zárták, a sok probléma,
sérülés ellenére.
Az év második felében két pályázatot is
benyújtottunk és megnyertünk, mindkettõ a labdarúgáshoz kötõdik. 320 ezer forintot nyertünk eszközök vásárlására, valamint a magyarországi törvények lehetõvé teszik az 5 látványsportág segítését,
a társasági adó egy részének igénylésén
keresztül. Perkáta jogosulttá vált ezek
igénylésére, melyet a gyermeklabdarúgás
fejlesztésére kell felhasználnunk. Megkérem azokat a perkátai vállalkozókat,
akik szívügyüknek érzik a perkátai fiatalok testi-lelki fejlõdését, gondolkozzanak
el a társasági adójuk egy részének felajánlásáról, támogassák a perkátai gyermekek labdarúgását. A jövõben minden
helyi vállalkozót megkeresünk és tájékoztatást adunk a lehetõségekrõl, mely
adómegtakarítást jelent nekik.
A Perkátai Sport Egyesület elnöke, Pavlicsek Nándor és a magam nevében áldott, békés karácsonyt kívánok Önöknek, a Perkáta
SE sportolóinak 2012-re jó egészséget és kiváló eredményeket!

Tájékoztatjuk az érdeklõdõ gyerekeket
és felnõtteket, hogy a tornaterem felújításának elkészültével januártól újra indulnak a harcmûvészeti foglalkozások is.
Az iskoláskorúak a szokásos szakköri formában tanulhatják a harcmûvészeti alapokat, míg a középiskolásoknak és felnõtteknek specializált önvédelmi, közelharci ismereteket is oktatunk.
Várjuk az érdeklõdõket edzéseinkre!

H. Szabó Terézia

Bogó Anikó

Pavlicsek Zsolt vezetõ mester

Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület
vezetése és tagsága

A Leopard-Box
Harcmûvészet
újra indul
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Lovas hírek
Szeretnék egy eredményt helyesbíteni, mely a novemberi
Perkátai Hírekben tévesen jelent meg. Gubicza Anett Bokros
Boncával a szeptember 10-ei székesfehérvári versenyen hibátlan teljesítménnyel 31 indulóból a 10. helyen végzett. Ezúton is
elnézést a helyezés elírásáért.
November hónapban megkezdõdtek a fedeles bajnokságok díjugratásban és fogathajtásban. Ezek a versenyek zárt térben zajlanak, ezt a lovaknak külön meg kell szokni. Díjugratásban Gubicza Anett Bokros Boncával és A La Poutyval, fogathajtásban
ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás páros Bongóval és Bessyvel
vágott neki a téli sorozatnak. Anett már a nyári versenyeken is
jeleskedett társaival, ezért ismerhetjük õket, ellenben fogathajtóink új lovakkal startoltak. Õket egy hetes hajtás után próbálták ki a fedeles bajnokságban, és a nap végén elégedetten térhettek haza. Sajnálom, hogy az utolsó akadálynál leesett az a
labda. Nagy élmény volt végignézni a fiúkat. Akinek van kedve,
látogasson el a következõ fogathajtó versenyre, mely a székesfehérvári Kunos lovardában lesz, 2012. január 21-én 10 órai
kezdettel. Anettnek egy 3 napos versenyét emelném ki. A Perkáta SE versenyzõje lehetõséget kapott eddigi teljesítményei
alapján arra, hogy képviselje Magyarországot egy nemzetközi
díjugrató versenyen Szlovéniában, ahol együtt startolt Ausztria, Németország, Olaszország, Szlovénia képviselõivel. Anettnek ez volt élete elsõ külföldi versenye, ezért nagyon izgult, de
azt hiszem kár volt, hiszen fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Az eredményhirdetéshez is szólították Gubicza Anettet
Bokros Boncával, Magyarországról. Külföldön technikásabb,
színvonalasabb pályákat építenek, mint itthon, ezért nehezebb
a magyar versenyzõk dolga. Anett pályája, az Elite Tour kategória, egy erõs B/3-nak (120 cm) felel meg magyar szinten.

November 4. – Székesfehérvár: díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kategória (39
induló): 4 hibapont, 20. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110 cm-es” kategória (39 induló): 4 hibapont, 22. hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120 cm-es” kategória (27
induló): 8 hibapont, 19. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/3 „120 cm-es” kategória (27 induló): 28 hibapont, 25. hely.

November 5. – Székesfehérvár: díjugrató-verseny
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110 cm-es” kategória (21 induló): hibátlan, 4. hely. Ezzel 84 minõsítõ pontot szerzett.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120 cm-es” kategória (25
induló): hibátlan, 6. hely.
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Gubicza Anett – Bokros Bonca, Celje

November 6. – Székesfehérvár: díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kategória (32
induló): hibátlan, 6. hely. Ezzel 84 minõsítõ pontot szerzett.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110 cm-es” kategória (32 induló): A lovas feladta a versenyt.

November 18. – Szlovénia, Celje:
CSI** nemzetközi díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, Elite Tour „115 cm-es” kategória (9 induló): elsõ fázis hibátlan, második fázis 1 hibapont, 4.
hely. Rudat nem vertek, csak egy kis idõtúllépés csúszott be.

November 19. – Szlovénia, Celje:
CSI** nemzetközi díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, Elite Tour „115 cm-es” kategória (7 induló): hibátlan, 2. hely. Ezzel 252 minõsítõ pontot
szerzett.

November 20. – Szlovénia, Celje:
CSI** nemzetközi díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, Elite Tour „115 cm-es” kategória (9 induló): 8 hibapont, 7. hely.

November 26. – Székesfehérvár: fogathajtó-verseny
Ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás – Bongó-Bessy, A+B kategória (14 induló) : A helyosztón 1 verõhiba, 4. hely. (A helyosztó
határozza meg a 2. forduló indulási sorrendjét. Eredménye a
végsõ helyezésbe nem számít bele. Árpiék esetében a 4. hely azt
jelentette, hogy õk a 2. fordulóban, a verseny végén indultak, hiszen fordított indulási sorrend van, vagyis a helyosztó utolsó helyezettje indul elsõként, az 1. helyezettje, pedig utolsóként a 2.
fordulóban.) A 2. fordulóban 1 verõhibát vétettek, amivel a 6.
helyen végeztek. A helyszínen együtt értékelték az A+B+C kategóriát. A 22 indulóból a 7. helyre hajtottak.

December 1. – Budapest, Papp László Sportaréna,
OTP Lovas Világkupa: díjugrató-verseny

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

Gubicza Anett – Bokros Bonca, C/2 „110 cm-es” kategória (19
induló): 8 hibapont, 13. hely.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új
évet kíván, minden kedves olvasónak, a Perkáta SE Lovas Szakosztálya!
Orbán Brigitta

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRELEK!
Bérleti díj megegyezés
szerint!
Tel.: 06 (30) 232 5337
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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
25/522-350

Novemberi események
November hónapra jellemzõ a hagyományok ápolása, a hagyományos iskolai rendezvények sorozata. Mesemondó versenyek
helyi és kistérségi szinten, Márton-napi népszokások, kisállat
találkozó, kutyatalálkozó mind-mind iskolánk novemberi hónapjaira jellemzõ rendezvények. De kezdve az elején:
November 9-én alsós mesemondó verseny volt Farkasné Csernus Marianna és Pats-Belsõ Viola tanítónõk szervezésével. Kutyatalálkozó is volt e napon.
November 10-én a 8.b osztály pályaválasztási kiállításon vett
részt Dunaújvárosban Hegedûs Gabriella tanárnõ vezetésével.
E napon került megrendezésre a hagyományos kisállat találkozó.
November 11-én Márton-napi népszokásokat elevenítettük fel
immár 11-dik alkalommal az alsó tagozat pedagógus munkaközössége munkájának köszönhetõen.
November 15-én bûnmegelõzési elõadást tartott Menyhárt
Gergõ rendõrtörzsõrmester a hetedik és nyolcadik évfolyamok
diákjai részére. Az elõadás gyakorlati feladatokat is hozott: kerékpáros ügyességi vetélkedõt szervezett Hegedûs Gabriella
tanárnõ a rend õrével együtt.
November 16-án Pats-Belsõ Viola tanítónõ szervezésében a diákönkormányzat rajzversenyt tartott.
November 17-én a Kastély épületében kistérségi mesemondó
versenyt szervezett Basticzné Marika néni, Tóthné Ági néni és
Jákliné Erika néni.

November 18-án szintén mesemondó versenyen vett részt néhány tanulónk – részletesen a következõ cikkekben található
beszámoló.
November 24-én Helyünk a világban címû vetélkedõ fordulóját
tartotta meg Jákliné Perei Erika és Pavlicsek Zsolt gyógypedagógusok. A vetélkedõ a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0099 azonosító számú pályázatunk fenntartási idõszakára vonatkozó
kötelezettségünk teljesítése.
November 29-én informatikai versenyre Molnár József tanár úr
vitt diákokat Dunaújvárosba.
A felsorolásból is kitûnik, hogy igen sûrû volt iskolánkban a novemberi hónap. Köszönöm valamennyi diáknak, pedagógusnak, szülõnek a novemberi hónapban nyújtott segítséget!
A novemberi hónap
történéseihez tartozik, hogy elkezdõdtek a tornaterem felújítási munkálatai,
mely a 7/2011 (III.
9.) BM rendelet
alapján bruttó 6 millió forint értékben
került kivitelezésre.
Örömmel tájékoztathatom a diákokat, szülõket, pedagógusokat, hogy december
12-tõl újra használhatjuk a termet. November 29-én került fel a
Belügyminisztérium honlapjára, hogy Perkáta az iskola felújítására is megkapta a pályázati támogatást bruttó 32 546 250 Ft
értékben. A pályázat tartalma: a vizes blokkok felújítása,
szennyvízelvezetés korszerûsítése, a felsõszint tantermi ajtóinak cseréje, cipõtartó szekrények felújítása földszinten és az
emeleten is, tantermek, folyosók festése. A pályázati kiírás szerint 2011. június 30-ig kell befejezni a munkálatokat. Elõre is
megértést kérek, hogy a tanítási idõ alatt vagyunk kénytelenek a
beruházást megvalósítani. Elõfordulhat, hogy adott idõszakban
a Kastély épületében kell
megszerveznünk egy-egy tanítási órát. Köszönöm!
Végül ezúton kívánok valamennyi diákunknak, pedagógustársaimnak, szülõknek, valamennyi perkátai lakosnak
áldott karácsonyt és egyben
boldog újesztendõt!
Szilasy László ÁMK igazgató
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Mesemondó verseny
2011. november 9-én, rendeztük meg iskolánkban az idei tanév
mesemondó versenyét, amelyet Pats-Belsõ Viola és Farkasné
Csernus Marianna szervezett meg.
Sokan jelentkeztek, hogy elmeséljenek nekünk egy-egy szép
mesét. Végül 22 kisdiák szállt versenybe, hogy ki tud a legszebben mesélni.
Mielõtt elkezdõdött volna a verseny, Csilla óvó néni elõadott a
gyerekeknek egy mesét.
Aztán végre elkezdõdött a verseny. Külön mérettették meg magukat az 1-2. osztály és a 3-4. évfolyam. Közel 1 órán át hallhattunk szebbnél szebb meséket, aztán a zsûri döntése alapján a
következõ helyezés született meg:
1. évfolyam: I. helyezett: Pintér Róbert (1.b), felkészítõ tanára:
Vátkainé Boda Ildikó
2. évfolyam: I. helyezett: Rónás Patrik (2.b), felkészítõ tanára:
Gyöngyösi Edit
3. évfolyam: I. helyezett: Tompai Ádám (3.b), felkészítõ tanára:
Horváthné Fischer Katalin
4. évfolyam: I. helyezett: Zsilovics Odett (4.b), felkészítõ tanára: Pats-Belsõ Viola
Az eredményhirdetés elõtt Marianna néni és Viola néni minden résztvevõnek átadott egy emléklapot és a magyar népmesék logójával díszített könyvjelzõt, amelyeket õk készítettek.
Ezután a zsûri elnöke, Fülöp Irén magyar szakos tanárnõ, kihirdette a helyezéseket.
A mesemondó verseny pedig egy hagyománnyal zárult: Sztanó
Pannika néni minden évben hoz egy gyönyörû mesekönyvet a
legfiatalabb versenyzõnek.

„Mesés” helyezések Nagyvenyimen

Pats-Belsõ Viola tanítónõ

Kistérségi mesemondó verseny Perkátán
Második alkalommal hívtuk meg
az Adonyi Kistérség, illetve társ
iskoláink mesélni szeretõ gyermekeit a Gyõry-kastélyba.
Öt község 18 tanulója vett részt a
jó hangulatú találkozón. Az elsõ
és második osztályosok a gyermekkönyvtárban mondták el meséiket, a 3-4. osztályosok pedig a
kastély egy másik termében mutatták be, mit tudnak. Amíg a zsûri értékelt, az iskola szülõi
munkaközösségének képviselõi házi süteménnyel, meleg teával
kínálták a gyerekeket és kísérõiket. Köszönjük mindenkinek,
aki segített! Akinek kedve volt, kézmûveskedhetett is a szünetben. Végül az eredményhirdetés következett. Mindenki kapott
emléklapot és egy kis kitûzõt, a felkészítõknek köszönõ oklevelet küldtünk, a legügyesebbek pedig könyvjutalomban részesültek, melyekre ezúttal is a „Perkátáért” Közalapítvány biztosította a pénzt. Köszönjük! A Kulcsi Tv képviselõi is ellátogattak
hozzánk, hiszen tavaly jó anyagot tudtak gyûjteni nálunk. Az
összes mesemondóról felvételt készítettek, melyet egyenként
fognak bemutatni a Kulcsi Tv adásaiban.
A versenyrõl összefoglaló látható a Kulcsi Tv november 23-i
mûsorában. /www.kulcstv.hu/
Az eredmény:
1. osztályosok: I. Darvas Helga Pusztaszabolcs, II. Ecseki Karina Aba, III. Hidán Csenge Iváncsa.
2. osztályosok: I. Khalil Huzifa Iváncsa, II. Madarász Bálint
Pusztaszabolcs, III. Vanopulosz Korin Beloiannisz.
3. osztályosok: I. Fehér Illés Máté Aba, II. Tompai Ádám
Perkáta, III. Nagy Bálint Pusztaszabolcs.
4. osztályosok: I. Rédli Eszter Iváncsa, II. Zsilovics Odett
Perkáta, III. Nagy Zsófia Petra Pusztaszabolcs.
Jákliné Perei Erika, Tóth Ferencné, Basticz Józsefné szervezõk

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei tanévben, 2011. november 18-án, ismét meghívást kaptunk a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolába, ahol részt vehettünk a Dunaújváros körzetében lévõ iskolák részére megrendezett mesemondóversenyen. Iskolánkat négy tanuló képviselhette.
Õk korábban elsõ helyezést értek el az intézményünkben megtartott hasonló rendezvényen.
A zsúfolásig megtelt teremben 12 település versenyzõi várták
izgatottan, hogy elmondhassák meséiket a zsûrinek.
Az iskola énekkara köszöntötte a vendégeket egy kedves, vidám dallal. Ezután évfolyamonként más-más teremben mérhették össze tudásukat a gyerekek. Büszkén mondhatjuk el,
hogy tanítványaink nagyon szépen szerepeltek.
Eredményeink: Zsilovics Odett 4. b osztályos tanuló 2. helyezést, Tompai Ádám 3. b osztályos tanuló 3. helyezést, Pintér
Róbert 1. b osztályos tanuló pedig szintén 3. helyezést ért el.
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Nagyon szépen mondta a mesét a 2. b osztályos Rónás Patrik is,
õ emléklapot kapott. Köszönjük Rónás Ferenc szülõnek, hogy
segített megoldani a gyerekek utaztatását. Gratulálunk a helyezetteknek.
Horváthné Fischer Katalin tanítónõ

Ünnepvárás!
Beköszöntött a December
Játszik kint a kisember,
Hóember készül, hó vár épül,
Odabent friss kalács készül.
Elérkezett december 6-a
Kisgyerekek kedvenc napja
Csizmák sorakoznak az ablakban
Reggelre ajándékot rejt az alja.

PERKÁTAI HÍREK 2011. december

Márton napi népszokásokról. Ehhez híven az idei évben is megrendezésre került november 11-én e Márton napi esemény.
Ezt a délutánt a 4.a és 4.b osztályból összeállított szorgos kis
csapat nyitotta meg. A Márton napi népszokásokat elevenítették fel és, ehhez a naphoz kötõdõ népi hiedelmeket mesélték el
rövid színjátékkal egybekötve. A mûsort Siposné Nagy Krisztina, Pats-Belsõ Viola és Gergelyné Németh Tímea állította
össze, melyet az alsós énekkar Szabó Edina vezénylésével tett
színesebbé. Õk õszi dalokat énekeltek harmónika és furulya kísérettel.
A délutáni megnyitó mûsor után következett a játszóház, melyen az alsós tanító nénik segítségével, Márton naphoz kötõdõ
kézmûves foglalkozásokon vehettek részt a gyermekek. Lehetett igazi lúdtollal írni, libás színezõt és könyvjelzõt készíthettek
a legkisebbek. Az ügyesebbek termésképet, és libabábot készíthettek az alsós tantermek valamelyikében.
Ahogy besötétedett, következett a délután fénypontja: a lámpás felvonulás. Lovas felvezetõink (Orbán Brigitta és Kukucska
Fanni) után felsorakoztak az alsós gyermekeink és azok szülei a
már elõre elkészített lámpásaikkal, és bevilágítottuk Perkáta
utcáit.
A lámpás felvonulás után a szervezõ osztályok forró teával és libazsíros kenyérrel, lilahagymával várták társaikat.
Jövõre is szeretettel várunk mindenkit!
Pats-Belsõ Viola tanítónõ

Színházban voltunk

November 17-én délután az 1.b osztályosok elindultak meglátogatni a Mikulást Nagykarácsonyba. Nagy izgalommal, várakozással készültünk az útra, még ajándék rajzot is készítettünk.
Már várt minket Tünde manó, aki bekísért bennünket a Mikulás házába. Az elõszobában lehetett játszani a sok játékkal és a
répa mesét is elõadhattuk.
Ekkor a dolgozószobájából kijött a Mikulás és mi énekeltünk és
verset is mondtunk neki. Mindenki elmondhatta, hogy milyen
jó gyerek volt és hogy milyen kívánsága van. A dolgozószobába
mehettünk akkor, és megnézhettük a távcsövet, mellyel mindenkit lát a Mikulás és a könyvet is, amibe a jó és rossz cselekedetek kerülnek. Az udvarban ott voltak a szarvasok és a csillagjáró szán, mely csodákra képes, hiszen egyetlen éjszaka alatt eljut a világ összes jó gyermekéhez. A játszóházban kézmûveskedni lehetett, társasjátékozni, csúszkálni és még bábelõadást is
láttunk. A legérdekesebb talán a labirintus volt, ahol kedvére
szaladgálhatott mindenki. Elfáradva, de vidáman tértünk haza,
és reméljük december 6-án mindenki megérdemli a szép nagy
csomagot!

Novemberben két alkalommal látogattunk el Dunaújvárosba a
Bartók Színházba a bábszakkörösökkel és a 2.a osztály érdeklõdõ tanulóival. 14-én a Kabule kincse címû mesejátékot néztük
meg. 29-én A Pál utcai fiúk címû elõadásra az 5. osztályosokkal
együtt utaztunk. A gyerekeknek nagyon tetszett mindkét produkció, szórakozva tanulhattak szép környezetben, jól érezték
magukat. A közösen szerzett élményeknek fontos közösségformáló ereje is van.
Basticz Józsefné tanítónõ

Kutyatalálkozó

Vátkainé Boda Ildikó, Jákliné Rajcsányi Rozália tanítónõk

Márton-nap
A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában már régóta hagyomány, hogy az alsó tagozatosok megemlékeznek a rég elfeledett

2011. november 9-én, szerdán az iskolánkban kutyatalálkozót
tartottunk. Sok eb sorakozott fel, a legnagyobbaktól egészen a
legkisebbekig. A gazdik különbözõ fajtájú kutyákat hoztak.
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A kistestû állatok divatos ruhában mutogatták magukat a hidegben. A barátságos kutyusok hangos ugatással és vidám csaholással üdvözölték társaikat. A tanulószobások és iskolaotthonosok is kíváncsian és tetszéssel figyelték, simogatták az állatokat, akik barátságosan fogadták a kényeztetéseket. Fajtától
függetlenül a zsûri díjazásában részesültek. Nehéz dolga volt a
zsûri tagjainak, de sikerült kiválasztaniuk a nyerteseket.
A helyezett kutyusok és gazdáik neve:
Kölyök kategóriában: I. helyezett: Németh Róbert (Cézár nevû
kutyájával), II. helyezett: Jákli Alexandra (Tappancs nevû kutyájával), III. helyezett: Kovács Regina (Foltos nevû kutyájával).
A felnõtt kicsi kategóriában: I. helyezett: Singlár Barbara Suzy-val, II. helyezett: Rosta Kata Candy-vel, III. helyezett: Kovács Gréta Brutival.
A közepes kategóriában: I. helyezett: Várhegyi Annamária Alvinnal, II. helyezett: Szabó Ákos Bonival, III. helyezett: Handl
Vanessza Picurral.
A nagyméretû kutyusok kategóriában sajnos nem volt egy versenyzõ sem, de ettõl függetlenül nagyon jó hangulatban telt a
verseny. Nehezen döntött a zsûri, de akik nem értek el helyezést, azoknak sem szabad elkeseredni, mert a legközelebbi versenyen lehet, hogy õk lesznek a befutók.
Szabó Bernadett 8. a osztály tanulója

Adventi koszorúkészítés
Iskolánkban immár több éve hagyomány az adventi koszorú készítése. A tanulók a saját osztálytermüket teszik hangulatosabbá az egyedi koszorúkkal, s nem utolsó sorban remek alkalom
ez arra, hogy mindenki megmutathassa a benne szunnyadó tehetséget és kreativitást. Idén is eljött az ideje ennek az eseménynek, s szinte az összes osztályból akadtak jelentkezõk a feladatra. A gyerekek munkáját Hegedûs Gabriella, Kormosné Visi
Anita, Pats-Belsõ Viola és Takács Dóra pedagógusok segítették. Ötletekbõl nem volt hiány, így rövid idõn belül el is készültek a szebbnél szebb koszorúk. A tanulók még aznap délután
betehették munkájukat a termekbe, hétfõn pedig bezsebelhették a gratulációkat a többiektõl. Minden résztvevõnek köszönjük a munkáját és várunk jövõre is mindenkit szeretettel!
Takács Dóra tanárnõ

Szivárvány Óvoda
Ismét itt van az év vége!
Az év végéhez közeledve minden ember visszatekint egy kicsit, hogy mi történt vele ebben az évben.
A kitûzött céljait megvalósította-e? Így van ez az óvodánkban
is. A tervezett céljainkat megvalósítottuk, de mindig elõre tekintünk és újabbakat állítunk magunk elé.
A novemberi/decemberi programjaink:
November 9-én Márton-napi vigasságot rendeztünk.
November 9-ével indítottuk Manóvár Tehetséggondozó programunkat.
A decemberi programjaink között szerepelt a Csala és a Télapó
címû Nefelejcs Bábegyüttes fellépése. A kicsik szorongva, de
lelkük mélyén izgatottan készültek és várták a Mikulás érkezését.
December 5-én az óvodapedagógusok CSIRIBIRI báb- és színjátszó csoportja a Télapó kesztyûje és Az aranyos tarajos kiskakas címû bábelõadással repítették a mesék birodalmába a gyerekeket.
December 6-án látogatta meg óvodánkat a francia Mikulás, aki
minden óvodás korú gyereknek ajándékkal kedveskedett. Az
apróságok énekkel, verssel hálálták meg a figyelmességét. Mi
felnõttek szívszorongva néztük a csillogó szempárokat, a tátva
maradt kicsi szájukat, izgalmukat. Az ünnep hangulatát nagyon
emelték a Mikulás segítõi a krampusz lányok. Csodálkozva fe-
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dezték fel, hogy a Mikulás nem magyarul beszél, de tudták,
hogy õ francia nyelven szólalt meg. Köszönjük a francia barátainknak, hogy a gyerekek ünnepén a perkátai óvodásokra is gondoltak!

A francia Mikulás után nem
sokára az ajtón ismét kopogás hallatszott. A gyerekek
meglepetésére újabb Mikulás érkezett, örömmel kiabálták, hogy „Ez magyarul beszél!”. Volt olyan csoport,
ahol síri csend lett néhány
pillanatig. Aztán a felszabadult öröm pillanatai következtek.
December 7-én a két elsõ osztályos gyerekek látogattak el óvodánkba. Örömmel szaladtak a felnõttekhez és felszabadultan
játszottak a volt csoportjukban. Saját készítésû ajándékkal lepték meg társaikat, amit az óvodások is viszonoztak.
Az ünnep közeledtével december 12-én Pavlicsek Patrik – volt
óvodásunk – hangszeren játszik téli dalokat az óvodások és
mindannyiunk örömére.
December 13-án a nagycsoportos gyermekek felelevenítik a
lucázás hagyományát.
December 15-ig megtörtént a tanköteles gyerekek iskolaérettségi vizsgálatának felmérése. Az óvodapedagógusok minden
érintett szülõt személyesen tájékoztattak a vizsgálati eredményekrõl.
A csoportos karácsonyi ünnepek a következõk szerint alakulnak:
Új óvoda:
December 15-én 9 órakor a Cicás csoport
December 16-án 9 órakor a Nyuszis csoport tartja ünnepét,
melyre minden érdeklõdõt meghívunk és szeretettel várunk.
Régi óvoda:
December 15-én 9 órakor a Süni csoport
December 19-én 9 órakor Pillangó csoport
December 20-án 9 órakor Macis csoport
Szeretném felhívni a kedves szülõk figyelmét, hogy gyermekeiket próbálják az idõjárásnak megfelelõen öltöztetni. A szélsõséges idõjárás kedvez a vírusok terjedésének ezért fontos a higiéniai szabályok fokozott betartása és a vitamindús táplálkozás.
Beteg gyereket ne hozzanak óvodába és vigyék orvoshoz,
gyógyulás után orvosi igazolással jöhet intézményünkbe. Ha
ezeket megpróbáljuk betartani, akkor talán kicsit hozzá tudunk
járulni az egészségünk védelméhez és megõrzéséhez. Mert
legfontosabb kincsünk az egészség!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, békés új évet
kívánok az óvoda dolgozói nevében!
Kovács Tiborné óvodavezetõ
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MIKULÁS PERKÁTÁN
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A Mikulás Perkátán 2011. december 6-án
Idén sem felejtette el a perkátai óvodásokat és iskolásokat kedvenc Mikulásunk. A kicsiket a két oviépületben kereste fel
„pirosruhás barátunk”, míg az alsósok a Faluházban várták a 3.a. osztályosok kedves mûsorával. Felsõs tanulóink pedig az iskola
emeleti zsibongójában köszönthették a francia nagyszakállút és vehették át az ajándékcsomagokat.
Jöjj el hozzánk jövõre is, jóságos Mikulás!
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KÍNA KINCSEI
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KÍNA KINCSEI 37.

Kérdések és válaszok Kínáról 2.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata
Folytatjuk a „kényes kérdések” körüljárását Kína kapcsán. A
szerkesztõség elérhetõségén várjuk a további érdemi kérdéseket a témáról.
4. Hogyan kell viszonyulnunk Kína emberi jogokat sértõ nagyhatalmi megnyilvánulásaihoz?
A nyugati emberjogi törekvések az egyéni értékrendek elsõbbségét hangsúlyozzák, ami a keleti társadalmakban ismeretlen
vagy teljesen más tartalommal bír. A keleti ember sokkal jobban közösségi érzelmû és értékvezérlésû, mint mi. Kínában teljesen más a több évezredes hagyományokon nyugvó közfelfogás az egyén és közösség, az egyén és állam viszonyairól. Ezt
mindig értékként mondjuk el keleti embertársainkról, amikor
az összefogás, a szolidaritás nálunk nagyobb megvalósulását
látjuk (pl. Japánban az atomerõmû-katasztrófakor), ezért óvatosan szabad csak megítélni a számunkra háttérbe szorított
egyéni érdekek eseteit is.
Nem bölcs hozzáállás, ha nagy kevélyen saját kultúrkörünk erkölcsi szempontjait dogmatikusan kérjük számon egy más fejlõdési utat bejárt õsi civilizáción.
5. Konkrétan mit tehetünk Tibet, Tajvan, az ujgurok, a muzulmánok, a kisebbségek, más vallásúak érdekében Kínában?
Illúzió – sõt bugyutaság – azt hinnünk, hogy mi bármilyen elítélés hangoztatásával bármit is el tudnánk érni. Kína a leghatározottabban belügyének tekinti e kérdéseket és alapelve, hogy
nem szól bele mások belügyeibe, amit elvár másoktól is.

KÍNA KLUB PERKÁTÁN
Minden érdeklõdõ
korosztálynak!
Az iskolában január közepén folytatjuk az iskolások részére
tavaly elindított kínai szakkört. A középiskolás korú perkátai fiatalokat aktív bekapcsolódásra hívjuk, lehetõséget kínálunk a testvértelepülési cserekapcsolatban való tevékeny
részvételre, mivel Huaxiang és Perkáta önkormányzatai
megállapodtak ezen korosztály kiemelt segítésérõl, a kölcsönös ifjúsági cserelátogatások beindításáról. Mi Perkátáról
majd olyan fiatalokat szeretnénk kínai látogatásra küldeni,
akik méltóképpen képviselik településünket. Legfõbb szempontok: érdekli a kínai kultúra, helyileg tesz is érte (pl. bekapcsolódik a Kína Klub életébe), tanulmányi, sport vagy
egyéb eredményeivel is érdemessé válik, alkalmas az aktív
kommunikációra (kínai nyelv vagy a közvetítõ angol nyelv
minimális társalgási szintû ismerete).
Január végén indul e foglalkozássorozat is, jelentkezni lehet
a leopard.box@gmail.com címen vagy személyesen Pavlicsek Zsolt klubvezetõnél.

Kína az „egy Kína” elvet vallja és valósítja meg, azaz minden jelenleg hozzá tartozó területet országa szerves és elválaszthatatlan részeként kezel. Ezt megkérdõjeleznünk értelmetlen és felesleges, hiszen nincs ráhatásunk. Nem realitás, hogy Kína bármely stratégiailag fontos területérõl lemondjon, ezért nem érdemes önálló államok hamis eszméivel áltatni a Kínában élõ kisebbségeket sem. Adott Kína e területeknek autonómiát és kulturális jogokat e területek népcsoportjainak és büszkén mutatják is a világnak e felvállalt sokszínûségüket. Mindezeket mi
nem mindig és mindenben mondhatunk el fejlett Európánkban, gondoljunk pl. Erdély, Székelyföld vonatkozásaira. Mindenkinek érdemes tudnia, hogy meddig terjednek hatókörei,
azaz milyen megnyilvánulásával milyen elõnyt vagy kárt okoz az
adott területnek: pl. a dalai láma sem sûrûn emeli fel szavát a
világban a csángók vagy a felvidéki magyarok nyelvi jogaiért…
6. Fel kell tehát áldoznunk az emberi jogokért, a nemzeti önrendelkezésért, a szabad vallásgyakorlásért való kiállásunkat a gazdasági
érdekeink lehetséges elõnyei miatt?
Nincs összeférhetetlenség, hiszen aki megérti, hogy amire nincsen ráhatása, azon felesleges erõn felül „erõlködnie”, az tudja,
hogy arra kell koncentrálnia, ami elõnyös lehet Magyarországnak. Azaz egy jó barátság a másik jobb megértését segíti, ami jó
politikai kapcsolatokhoz, ezáltal értékes kulturális és gazdasági
elõnyökhöz vezethet országunk, településünk számára.
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EGYHÁZ–HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Elkezdõdött az egyházi év advent örömével és várakozásával. A liturgia végigvezet bennünket egy szent éven, az
isteni élet egy évén. Krisztus mindig növekedni szeretne az õt követõk lelkeiben, azt akarva, hogy az isteni élet árama lüktessen bennünk és általunk közösségeinkben. A liturgiák ritmusa tanítómesterünk hitünk iskolájában, hiszen egymás után elevenítjük fel a hitigazságokat és nevel bennünket Isten
országa számára. Mindig közvetíti számunkra a megbocsátó felszólítást: vesd
le a régi embert és vedd magadra az új
embert, a krisztusi embert!
Ünneprendünk:
December 23-án délután Perkáta karácsonya rendezvény lesz a templomudvarban és a templomban.
December 24-én délután 3 órai kezdettel tartjuk templomunkban hittanos,
szentmisére járó gyerekeink elõadásban a szokásos pásztorjátékunkat.
December 24-én 0 órakor éjféli szentmisével kezdjük meg Szent Karácsony
ünnepét.
December 25-én és december 26-án
reggel 8 órakor tartjuk a karácsonyi ünnepi szentmiséinket.
December 30-án a Szent Családot ünnepeljük, majd január 1-jén a Szûzanyát köszöntjük.
Január 8-án Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe, január 9-én Urunk
megkeresztelkedésének ünnepe lesz.
Január közepén az ökumenikus imahét
keretében görög katolikus testvéreinkkel tervezünk közös istentiszteletet.
Közeleg az adóbevallások határideje.
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1
%-kal támogathatják a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma: 19098409-1-07). A másik felajánlható 1 %-kal pedig kérjük a Magyar Katolikus Egyházat támogassák!
Felajánlásaikat elõre is köszönjük!
Közeleg hitünk egyik legjelentõsebb
ünnepe. A mindennapok gondjait,
kapkodásait és a külvilág zajait elhalványítja a karácsonyfa fényessége. Fogadjuk nyitott lélekkel Isten ajándékát
a mindenkinek felkínált szeretetet! A
szeretet összetart, és gazdagít! Legyen
minden esténk Szenteste!
Istenünk! Te évrõl évre megörvendeztetsz bennünket azzal, hogy Fiad eljövetelének ünnepére készülhetünk.
Add, hogy Egyszülöttedet nagy örömmel fogadhassuk, mint Megváltónkat,
és nyugodt lélekkel láthassuk meg,
mint örök Mesterünket!
Kegyelmekben gazdag, szeretetteljes, áldott karácsonyt és békés, sikeres új esztendõt kívánok falunk minden polgárának!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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ADVENTI KÁPRÁZAT
A kirakat maga volt a csoda. Csupa piros,
csupa arany, csupa zöld. És persze fehér,
mert mindent hó borított. Igazi mûhó.
A gyermek szájtátva bámulta a fényárban
úszó karácsonyfát. Csak egy pillanatra kalandozott el; arra gondolt, a fának tetszik a
temérdek piros masni, csillogó aranygömb, és csengõ, amivel feldíszítették?
Örül-e annak, hogy itt lehet a kirakat közepén, ahol mindenki kedvére gyönyörködhet tökéletes formájában, hamvaszöld
színében és pazar díszeiben?
A villódzó fények azonban egybõl visszaterelték figyelmét, hisz ott sorakoztak az
oly régóta áhított játékok: babák, különféle plüssállatok, építõ és társasjátékok.
Mellettük divatos korcsolyák, síbakancsok
és lécek a hozzájuk illõ ruhákkal és kiegészítõkkel. Alaposan szemügyre vette mindegyiket, s hosszasan latolgatta, mennyit
kell még nõnie, hogy azok éppen jók legyenek rá.
Némi irigységgel gondolt padtársára, aki
havonta megy szüleivel a Tátrába síelni,
sõt még a korcsolyapályára is van bérlete.
De jó neki… Egyszer biztosan nekem is
lesz korcsolyám – gondolta –, és akkor
apuval minden alkalommal elmegyünk a
jégpályára. Igaz, csak kéthetente jön… De
vele biztosan hamar megtanulok korcsolyázni!
Miközben így ábrándozott, tekintete megakadt a kirakat sarkában mintegy ott felejtett szokatlan formájú lábbelin. Egészen
közel hajolt, ameddig csak lehetett, míg
orrocskája a kirakatüvegre lapult. Akkor
már hitt a szemének, az volt, az bizony…
amit igaziból még sosem látott.
– Balettcipõ – suttogta, s a hidegben opálosra halványodott arcocskájára mosolyt
varázsolt a felismerés. Igazi balettcipõ…
Pontosan ilyen volt a táncosnõk lábán a
Diótörõben. A TV-ben tavaly karácsonykor. És milyen szépségesek voltak… Karcsúak, kecsesek, egyformák, és gyönyörûen táncoltak. Táncoltak, táncoltak, csak
táncoltak… Hogy is csinálták? – idézte fel

a látottakat, azzal lábacskája csizmabéklyóját feledve már mozdult is a felsejlett
irányba, kesztyûs kezecskéjének önkéntelen ívével kisérve.
Tekintetét még mindig rabságban tartotta
a szalagos cipõ, bár látóterében ott volt a
tánclépések kirakatüvegen visszaverõdõ
tükörképe is. Tetszett, igen tetszett neki a
mozdulat látványa, s ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy még egyszer megpróbálja, majd újra, meg újra megismételje.
A hatalmas hópelyhek egyre sûrûbben
szállingóztak, csillámló fátylat borítva a
lányka köré. Mozdulatainak légörvényében vele együtt táncoltak a pihék, s ez
mintha megemelte volna. Egyre jobban
belemelegedett a maga kreálta sete-suta
táncocskába, mialatt képzelete messzire
repítette; egy színpad közepére, ahol õ
volt az ünnepelt balerina, s ahová a nézõk
nem is a darab, hanem kizárólag õmiatta
jöttek el ünneplõbe öltözve, hogy az elõadást követõ ováció multával még sokáig
emlékezhessenek a látottakra, de leginkább õrá, aki személyes varázsával másik
dimenzióba emelte mindannyiukat. Ott a
színpadon valami számára eddig ismeretlen érzés árasztotta el, s töltötte csordultig
törékeny lelkét. Érezhette a figyelmet, a
szeretetet - amit annyira éhezett, átélhette
végre mennyire fontos is személye.
Már nem látta a balettcipõt, sem saját tükörképét, csak a táncosokat látta, amint
örömteli izgalommal várták azt a néhány
percet, amit vele tölthetnek a színpadon, s
kicsit távolabb az átszellemült nézõk
egyetlen testté olvadt tömegét.
A járókelõk csodálkozással vegyes értetlenséggel fürkészték a kirakat elõtt sutácska mozdulataival valami táncféleséget lejtõ lánykát. Többen meg is mosolyogták,
sõt akadtak néhányan, akik gunyoros megjegyzésekkel próbálták észhez téríteni.
De õ nem hallotta, még csak nem is látta
õket abból a másik világból, ahol jó lenni.
Mert legalább ott jó…

Felhívás
Perkátai csoportként rendkívül kedvezõ
költségû UTAKAT tervezünk, szervezünk
2012 tavaszára és õszére.
1. Zarándoklat „Jézus nyomában a Szentföldön” címen Izraelben az evangéliumi
helyek meglátogatása (Betlehemtõl Jeruzsálemig, 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).
Részletes tájékoztatás december 23-án a Perkáta karácsonya rendezvényen vagy
személyesen mihamarabb bármikor Pavlicsek Zsolt szervezõtõl személyesen, telefonon (30-621-0388) vagy a leopard.box@gmail.com címen.

