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A tavalyi utolsó ülés
Perkáta képviselõ-testületének tavalyi utolsó ülésén számos,
2011 elsõ pár hónapját érintõ változásról döntött a grémium.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2010.
november 24-i képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Bógó
Ferenc László, Kovács Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál) volt jelen.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a TIOP1.1.1.-09/1-2010-0027. azonosító számú projekt megvalósítása
érdekében a „Tanulói laptopprogram Perkátán” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és nyertes ajánlattevõnek az ALBACOMP RI Rendszerinformációs Kft.-t
hirdette ki.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a RI-ZO
Informatikai Kft. (9028 Gyõr, Pannónia u. 53.) és az Info-Rex
3G Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt. (9028 Gyõr, Bencúr
u. 3.) benyújtott árajánlatát a „Tanulói laptopprogram Perkátán” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan érvénytelennek nyilvánította, mert az árajánlatok benyújtására az
ajánlattételi határidõ lejártát követõen került sor.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a perkátai
fogorvosi álláshely betöltésére 2011. március 1-jei kezdéssel dr.
Török Katalin Eszter fogszakorvost választotta ki.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 200 db
ajándékcsomag elkészítésére 120 000 Ft összeget biztosított a
feladattal nem terhelt céltartalék elõirányzat terhére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérõl szóló
beszámolót.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2011. évi költségvetési koncepcióját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a 2011. évi belsõ ellenõrzési
tervet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
perkátai Szépkorúak karácsonyi csomagjára 1 200 000 Ft
összegû keretet biztosított a
feladattal nem terhelt céltartalék elõirányzat terhére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy
határozott, hogy a perkátai
szépkorúak karácsonyi csomagjára beérkezett árajánlatok hiánypótoltatását követõen a
kedvezõbb árajánlat kiválasztását Somogyi Balázs polgármester úr hatáskörébe utalja.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 4/2010.
Folytatás a 2. oldalon.
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(I. 27.) számú határozatát visszavonja, melyben hozzájárult az
596/1 hrsz-ú Batthyányi utca szabályozása érdekében végrehajtott telekhatár rendezés során a közterületbõl leválasztott 191
m2 területû ingatlanrész Soha Gergely (Perkáta, Batthyányi u.
4.) számára történõ értékesítéséhez.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül testülete
hozzájárult a 596/1 hrsz-ú Batthyányi utca szabályozása érdekében végrehajtott telekhatár rendezés során a közterületbõl leválasztott 191 m2 területû ingatlanrész Soha Gergely és Bogó
Brigitta (Perkáta, Batthyányi u. 4. szám alatti lakosok) számára
történõ értékesítéséhez és a vevõ tulajdonát képezõ 606 hrsz-ú
lakóingatlanhoz való csatolásához. A képviselõ-testület a 191
m2 területû ingatlanrész vételárát 19100 Ft+áfa összegben
határozza meg, az adásvételi szerzõdés megkötésére Somogyi
Balázs polgármestert hatalmazta fel.
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Nyitás a Leaderben
2011. január 11-én 17 órai kezdettel tartotta – két határozatképtelen közgyûlés után – újra közgyûlését a Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület. A 18 települést – Besnyõtõl Elõszállásig
és Hantostól Lórévig – lefedõ, és 50.000 lakos vidékfejlesztési
elképzeléseit koordináló Leader egyesület napirendjén az alapszabály módosítása, 32 új tag felvétele, az önkormányzati választásokhoz is kapcsolódó tisztújítás szerepelt.
A közgyûlésen a 4 perkátai tag közül csak az önkormányzat vett
részt Somogyi Balázs képviseletében, a másik három perkátai
tagszervezet: a Perkátai Közalapítvány, a Perkátai Nyugdíjasok
Baráti Köre és a Forrás sajnos nem tudott részt venni. Közülük
ketten, Horváth Judit és dr. Nagy Andrásné decemberig tagjai
voltak az egyesület vezetésének, Horváth Judit elnökségi tagként, míg dr. Nagy Andrásné FB tagként.
Az elsõ napirendi pontban Molnár Tibor lemondott elnök röviden ismertette az egyesület elmúlt 3 évi munkáját, majd köszöntötte a vendégeket, külön bemutatva a fõasztalnál ülõket, dr.
Vágner Elza ügyvédet, aki a közgyûlés levezetõ elnöke lett, L.
Simon László országgyûlési képviselõ urat és Somogyi Balázs
házigazda polgármestert.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2007-ben bevezetett ISO minõségbiztosítási tanúsítványt megszünteti, annak fenntartására a jövõben forrást
nem biztosít.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalta Balázs Ernõ lakásproblémáját, de érdemi döntést nem
tudott hozni, mivel Balázs Ernõ a lakhatása megkönnyítése érdekében kérelmet az önkormányzathoz nem nyújtott be.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szól 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Településszerkezeti Terv módosítása érdekében
a következõ településfejlesztési döntést hozza:
– a Zrínyi utcától észak-keleti irányban található, a településszerkezeti terven kertvárosias lakóterületként jelölt földrészletek részletes szabályozása
– Baross utcától délre található, a településszerkezeti terven
tervezett falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok részletes szabályozása, illetve a Széchenyi utcától délre található, a településszerkezeti terven tervezett falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok részletes szabályozása
– Építési tilalommal terhelt, csúszásveszélyes területbe tartozó,
falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok kertes mezõgazdasági
övezetbe történõ átsorolása (Vörösmarty–Bem utca közötti területek, illetve az Árpád–Deák–Templom utcák által lehatárolt
területek)
– A 62. számú fõút nyugati oldalán található, kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területbe sorolt ingatlanok (0297/3,
029/5-11, 0296 hrsz-ú ingatlanok) részletes szabályozása
– A Révai utca–Szabadság téri falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok építési helyének meghatározása
– a helyi építési szabályzat aktualizálása a módosított jogszabályok (37/2007. ÖTM rendelet, Országos Területrendezési
tervrõl szóló törvény (továbbiakban: OTRT), OTÉK, Étv stb.)
figyelembe vételével.

Az alapszabályról még csak a régi tagok szavaztak, ahogyan az
új tagok felvételérõl is. Ezen döntések értelmében az egyesület
tagja lett 6 olyan perkátai szervezet, akik már 2007-ben is kérték
felvételüket, de az akkori helyzet ezt nem tette lehetõvé. Tag
lett Perkátáról a Perkáta–Nagykarácsony ÁMK, a Perkátai
Sportegyesület, a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület, a
Kisboldogasszony Alapítvány, a Kovács és Társa Kft. és Ujfalusi Pál egyéni vállalkozó.
A negyedik napirendben történt a tisztújítás, amelyben már az
elmúlt közgyûléssel ezelõtti változathoz képest egy változtatással (amely jelzés e közgyûlés napján érkezett a tárgyaló felekhez) tette meg javaslatát Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere. Az egyesület elnöke Márok Csaba, Mezõfalva polgármestere lett, a felügyelõ bizottságé Czompó István, Pusztaszabolcs
polgármestere, míg az elnökségbe két perkátai képviselõ is bekerült: Somogyi Balázs polgármester az önkormányzat képviseletében, míg Kovács Ferenc a vállalkozói kvóta által, mindegyikük 2014. október 31-i határidõvel. Az egyebek napirendben
Somogyi Balázs bejelentette, hogy lemond az alapszabályban,
az elnökségi tagoknak járó évi bruttó 100.000 forintos tiszteletdíjáról.
A Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület új vezetése megalakult, az egyesület tagsága 30 szervezettel bõvült, a feladat viszont adott, hogy a forrásokat már szinte teljesen kiosztó egyesület a következõ három évben is hasznára legyen a 18 településnek, közte Perkátának is.
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www.perkata.hu
2011-ben is kattintsanak a község hivatalos weboldalára!
Ismételten megkérünk mindenkit, segítse munkánkat!
Várjuk javaslataikat, észrevételeiket az oldal mûködésével
kapcsolatban, de talán az a legfontosabb, vegyenek Önök is
részt a szerkesztésben. Mi mindenkinek lehetõséget szeretnénk biztosítani bárminemû megjelenésre. Legyen az egy
hír, egy beszámoló, egy gondolat, vagy bármilyen írás.
Itt kérünk minden perkátai kezdeményezést, kört, egyesületet, sportcsapatot, civil szervezetet, tiszteljenek meg híreikkel, programjaikkal, beszámolóikkal! Tegyük interaktívvá
közösen Perkáta internetes megjelenését, valamint az újságot, hiszen az anyagok rövidített változata a Perkátai Hírekben is olvasható lesz!
Kézzel írott, vagy gépelt írásaikat a polgármesteri hivatalba
kérjük leadni, a borítékra írják rá: „Perkátai Hírek” vagy
perkata.hu
Elektronikus úton pedig küldjék továbbra is a
perkataihirek@index.hu e-mail címre.
Telefonon is várjuk megkeresésüket, eseményre történõ
meghívójukat: 06-30-903-8467
Helyesírási korrektúrát továbbra, tartalmit csak a jogszabályokba ütközõ esetekben végzünk a beérkezett írásoknál.
A szerkesztés jogát fenntartjuk.
Szombat Mihály

Közérdekû felhívás
2011-ben is folytatódik a KÍNA KLUB!

Ni hao Perkáta!
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Tollas téli barátaink
Kutya hideg van, benne járunk a télben – sokszor nyakig - „röpködnek a mínuszok” ideje hát, hogy gondoljunk fûtött szobáinkon kívül rekedt tollas kis barátainkra.

Sokan talán nem is tudják, tavaszi-nyári kerti jótevõink ilyenkor
is felkeresik házunk környékét napi betevõ után kutatva. Õk az
a színes madársereg, amik boldog perceket okozhatnak, ha a fotelbõl az ablakpárkányra, vagy a kerti havas fákra pillantunk.
Megfordulhat a kertünkben a megszokott verebeken kívül,
széncinege, barátcinege, kékcinege, vörösbegy, õszapó, a kastély és temetõ környékén feketerigó, és még számos éhezõ kismadár.
Ha gondoskodni akarunk róluk, nem árt, ha néhány dolgot
szem elõtt tartunk.

Februártól folytatjuk kínai foglalkozásainkat a mûvelõdési
házban! Lehetõségek, választható témák: a kínai nyelv megismerése szóbeli és írásbeli szinteken, kultúraismereti foglalkozások, bekapcsolódási lehetõség Perkáta kínai testvértelepülési kapcsolatának építésébe, szervezésébe. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Zai tien!
Bõvebb tájékoztatás, jelentkezés Pavlicsek Zsolt klubvezetõnél.

A Perkátai Irodalmi
Kör felhívása
P.I.K.
Idén is folytatódik a perkátai érdeklõdõk által létrehozott
irodalmi beszélgetõ körünk, melybe továbbra is nyílt szívvel,
befogadó lélekkel várunk mindenkit.
Jellemzõ témáink: saját írások felolvasása és közös megbeszélése, véleménycserék irodalomról, költészetrõl, kedvenc
alkotások bemutatása, alkotási folyamat sajátos megélésének megosztása egymással. Aki szereti magyar anyanyelvét,
szereti a verseket, a novellákat, a regényeket és ezen élményeit találkozásainkon szívesen megosztaná másokkal, akkor köztünk a helye!
Idõponti tájékoztatás a legközelebbi foglalkozások idõpontjáról, jelentkezési lehetõség személyesen Pavlicsek Zsoltnál
vagy a perirkor@gmail.com címen kérhetõ.

Az ablakpárkányra, madáretetõbe szórhatunk olajos magvakat, szotyolát, rossz diót, ami kimaradt a bejglibõl. Az ágakra
akasztatunk szalonnát, hájat, faggyút – csak ne legyen sózott.
Morzsát, kenyeret soha ne tegyünk ki, mert a begyükben megdagad. Ha havasak a fák vízre nincs szükségük a szárnyas dalnokoknak, de ha nincs, tegyünk ki pár szelet almát, vagy kicsiny
tálkába vizet, amiben megfürödni nem tudnak.
Pár apró mozdulat és egy órán belül már fel is fedezik a madarak a gondoskodó kezek munkáját, és csodálhatjuk õket tavaszig az ablakból.
A madáretetés viszont felelõsséggel is jár, csak akkor szoktassuk magunk köré a madarakat, ha folyamatosan pótolni is tudjuk a táplálékukat!
Szombat Mihály
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Egyház–hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Karácsonyi készületek és az isteni kisded
érkezésének ünnepe tették fényessé decemberi napjainkat, melyre hálás lélekkel nézünk vissza:
Köszönet a december 18-án a templomudvarban és templomban megszervezett
Perkáta karácsonya rendezvényért önkormányzatunknak, iskolánk pedagógusainak és gyermekeinek, minden aktívan
bekapcsolódó civil szervezetnek és minden jóakaratú segítõnek!
Reméljük, nemes hagyomány indult el
ezzel a rendezvénnyel! Köszönet a december 24-ei pásztorjáték betanításáért
és a szorgalmas gyermekeknek a felkészülésért!
A mögöttünk hagyott év néhány fontosabb lelki jellegû adata:
Keresztelés: 13 fõ (5 fiú és 8 lány). Templomi esküvõ: 5. Katolikus temetés: 17 (10
férfi és 7 nõ), ebbõl szentségekkel ellátva
4 fõ. Elsõáldozó lett 2010-ben 8 fõ. Szentáldozásban részesülõ esetszám 2650. Otthonáldozás 2010-ben 25 fõ. Ottó atya
összegzése szerint egész évben nagyon
sokat segítettek a képviselõ-testület tagjai, karitászunk önkéntesei, alapítványunk vezetõi és megszámlálhatatlan jószándékú támogatónk. Templomunk kórusa rendszeresen készül és több ünnepen igen szépen énekléssel tette még
szebbé szentmiséinket.
Havonta egy vasárnap külön is közösen
imádkoznak a hívek, a Prohászka Imaszövetség tagjai, a Rózsafüzér Társulat
aktív tagjai és a karitász tagok. Számos
rendezvényünk volt, ahol sok önkéntes
segített. Önkormányzatunk is jópár alkalommal segített anyagilag, szervezésben
egyaránt. Több civil szervezet is nagyon
sok segítséget adott 2010-ben programjaink lebonyolításához. Fiataljaink a hittanórákon és szentmiséken túl a „72 óra
kompromisszum nélkül” akcióprogram
szervezésben a templom körüli takarításban és a templom mögötti keresztnél festettek lelkesen. Egyházközségi karitászunk kétszer tudott több mint 100 sze-

mélynek illetve családjaiknak élelmiszersegélyt osztani. Rendszeresek voltak a
ruhaadományok is, amikor van mibõl
osztani, akkor nyitva áll a rászorulók elõtt
a karitász adományozó karja. Mindenkinek köszönet áldozatos munkájáért!
A 2011. évben az egyházfenntartási díjak
aktív felnõtteknek 3200 Ft/év/fõ, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek: 2300
Ft/év/fõ.
Kérjük idén is, hogy nagylelkû adományaikkal segítsék egyházközségünk céljait személyes vagy Kisboldogasszony Alapítványunknak eljuttatott adományokkal. Az adóbevallásoknál a felajánlható 1
%-kal segíthetik a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). A másik felajánlható 1
%-kal pedig kérjük, hogy a Magyar Katolikus Egyházat támogassák! A legutóbbi
lezárt adóévben az adók felajánlott 1
%-ából 364 ezer Ft-ot kapott meg egyházközségünk.
Kiemelt idei feladatként határoztuk meg:
1. A családok éve helyi, lelkipásztori körzeti, egyházmegyei programjainak hatékony megvalósítását, mely havi rendszerességgel ad számunkra családi programokat
2, Gyermek, ifjúsági és felnõtt missziónk
erõsítése, a közösségformálás fejlesztése
3. Hagyományos programjaink fenntartása
4. Tervezési-szervezési elõkészületek a
templomfelújításhoz, pályázati forráskeresésekkel.
5. Szeretetszolgálatunk megvalósítása
környezetünkben
Január 1-jén újévi szentmisénken a béke
királynõjét, Szûz Mária Isten anyját ünnepeltük, és közösen imádkoztunk a családokért.
Január 2., Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepén vizet szenteltünk, melybõl otthonainkba is vihettünk.
Január közepén ökumenikus imahéten
találkozunk keresztény testvéregyháza-

Felhívás zarándokutakon való részvételhez
Várjuk az érdeklõdõ jelentkezõket az alábbi szervezés alatt álló
zarándokutakra, melyek megfelelõ érdeklõdés esetén 2011
tavaszán-nyarán kerülnek lebonyolításra.
1. Jézus nyomában a SZENTFÖLDÖN, ahol végiglátogatjuk az evangéliumi szent
helyeket rövid kitekintéssel Jordániába, esetleg Egyiptomba is.
2. A SZÛZANYA jelenéseinek felkeresése: Lourdes (Franciaország), Santiago de
Compostela, Monserrat, Madrid, Barcelona (Spanyolország) és Fatima (Portugália) meglátogatása.
Jelentkezési határidõ: február 20.
Bõvebb tájékoztatás és jelentkezés Pavlicsek Zsolt szervezõnél.

inkkal és közös liturgiát tartunk a keresztények egységéért imádkozva.
Február 2. Gyertyaszentelõ Boldogaszszony ünnepe.
Február 3-án Szent Balázs püspök ünnepe.
Február 5-én tartjuk a kisgyermekes családok programjaként a hittanosok egyházközségi farsangját, melyen minden
résztvevõ gyereknek jelmezbe öltözve
kell megjelenni, amit otthon együtt készítsenek el testvéreikkel, szüleikkel
együttmûködve.
Február 12-én a püspök atya várja a hívõ
házaspárokat Székesfehérvárra a házasság napja közös megünneplése.
Az új év reményteli megújulásra és megújításra szólít fel mindannyiunkat.
Eljött közénk Jézus, hogy jelenlétében mi
is közelebb lépjünk hozzá. A családok
évében még hangsúlyosabb a személyes
megújulás szükségessége, az életszentségre való törekvésünk. A betlehemi
gyermek üdvösséget hozott a világnak,
ezért nekünk is részt kell vennünk önzetlen áldozathozatallal, hogy a hûséges
buzgóság az istálló sötétségét is beragyoghassa a hit fényével. Fogadjuk be
szívünkbe a teljes krisztusi szeretetet!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

AUTÓVEZETÉSI TANFOLYAM INDUL
A KASTÉLYBAN!
* KEDVEZMÉNYEK *
JELENTKEZNI
LEHET A KÖNYVTÁRBAN:

25/522-320
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Esély a világnak

A CSALÁD ÉVE 2011-BEN
December 26-án megkezdõdött a család éve hazánkban, amely
2011. december 30-án, Szent Család vasárnapján ér majd véget.
A meghirdetett „Család éve” egy koncentrált lelkipásztori
programot kíván megvalósítani családi közösségeink megerõsítésére magyar hazánkban, egyházmegyénkben és egyházközségünkben egyaránt. Közismert, hogy családjaink mennyi nehézséggel néznek szembe, mennyi veszély fenyegeti létüket, menynyire rászorulnak a családnak szóló kiemelt támogatásokra.
Katolikus egyházunk örömmel fogadta azon állami törekvéseket, melyekkel kormányunk anyagi segítséget nyújt a családoknak. Egyházunk ehhez lelki- és szervezõerejével kíván
csatlakozni. Örömmel veszünk részt ebben a feladatban, remélve, hogy a közös gondolkodás, a közös imádság és a közös
cselekvés erõt ad a családoknak a gyermekek vállalásához, a
családi élet áldozatainak és örömeinek hûségében való
megéléséhez, bátorítja a fiatalokat az egész életre szóló elkötelezettség vállalásához. A szeretet erejével kell gyógyítani
azok sebét, akik a családi élet sérüléseit viselik, hogy az elhagyottak is megtapasztalják Isten és az egyház szeretetét,
segítõkészségét életük keresztjeinek hordozása közben is.
Reméljük, hogy alkalmas eszközeivé válhatunk a Szentléleknek, aki nemcsak bennünk, de általunk is akar mûködni és hatni
a világra, a világban az emberre, családjainkra. Már II. János
Pál pápa foglalkozott egyik apostoli buzdításában a keresztény
család feladataival a mai világban. Hogyan alakul a családok
sorsa Európában, különösen pedig hazánkban? Amikor az egyház értékeli az egyén helyzetét és a társadalom állapotát, újra és
újra pozitív és negatív szempontokra hívja fel a figyelmet. Isten
mûve önmagában mindig jó, de a bûn árnyékot vet a teremtett
világra. Így hát a hívõ keresztény nem engedhet a reménytelen
borúlátás kísértésének, de nem élhet a valóságtól elrugaszko-

dott álomvilágban sem. Európa ma azonosságának mély válságát éli át. Ha elutasítjuk Isten és a vallás gondolatát, könnyen kiszolgáltatjuk alapvetõ értékeinket pillanatnyi vágyak és érdekek játékának. Európának és népünknek is szüksége van Istenre. Nem feledkezhetünk meg gyökereinkrõl, mert csak így tudunk reménységgel és a valóság talaján állva tekinteni a jövõbe.
Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentõl függetlenítik magukat, semmire nincsenek
tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövõjükre sem. A kellemes közérzetnek ebben a bûvöletében
könnyen megeshet, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s
amire lehetõségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. Sokan félnek meghozni életük nagy döntéseit, elkötelezni magukat a sírig tartó hûségre egy jó házasságban. Pedig olyan lények
vagyunk, akiknek a fejlõdéséhez és kiteljesedéséhez is szüksége
van a jó közösség, a szeretõ család biztonságára. Isten szeretetét
is a családi élet tapasztatából vett fogalmakkal fejezzük ki. Így
tudjuk igazán átérezni, mit jelent, hogy õ szeretõ Atyánk, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. Ugyanígy az egyházban és a
közösségben is magabiztosabban, harmonikusabban találjuk
meg a helyünket, ha átéltük a szeretet és a bizalom légkörét. Ha
megtapasztaltuk az anyai szeretetet, igazi értelmet kap számunkra az is, hogy az egyházat édesanyánknak valljuk. Az emberi személy igazi szabadsága lehetõség az Isten akarata szerinti, értékeket teremtõ és megvalósító életre. A szabadság tehát
nem a kapcsolatok megszakítását, az azoktól való úgynevezett
megszabadulást jelenti, hanem életünk megtöltését a szeretet
gazdagságával.
(Folytatása következik.)

Pavlicsek Zsolt

Ima a családokért
Istenünk, Mindenható Atyánk!
Te, aki a tökéletes életadó Szeretet vagy,
Az örökkévaló isteni könyörület forrása által,
Szent Fiad, Jézus Krisztus segítségével add, hogy
Családjaink az igaz élet szentségévé válhassanak!
Minden nemzedéknek add meg hatékony kegyelmedet,
Hogy állandóan a fejlõdést, javulást, megújulást keresve
a házastársak megtaláljanak Téged a mindennapok nehézségeiben!
Add Urunk, hogy gondolataink, cselekedeteink családjaikra irányuljanak,
, hogy gyermekeink a család békéjében leljék meg örömüket,
Megtapasztalva annak boldogan szeretõ, támogató erejét,
Mely szeretettel telivé, emberibbé tesz mindannyiunkat,
igazságra és szeretetre tanítva jószándékú teremtményeidet!
A házasságok szentségében erõsödjék a hûséges ragaszkodás,
A holtomiglan-holtodiglan rendíthetetlen ígérete legyõzze
A családjainkat oly sûrûn bánattal sújtó gyengeségeinket,
a Názáreti Szent Család és Magyar Szent Család
közbenjárásárát kérve tedd valósággá számunkra,
hogy a minden néped és Anyaszentegyházunk
a családokban és a családok által
Sikeresen teljesítse neki rendelt földi küldetését!
Úgy legyen! Ámen.

Szerkesztette: P. Zs.
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B A R T Ó K KAMARASZÍNHÁZ
S Z ÍN H Á Z I A J Á N LÓ
2011. február 3-án, csütörtökön
15 órakor a stúdióteremben

ZÖLDBOSZORKA
– mesejáték kicsiknek és nagyoknak –
Szereplõk: Keller Linda, Farkas Erik, Polgár Lilla, Neumann
Gábor, Pataki Dezsõ, Pálfalvi János
A rendezõ munkatársa: Kurucz Für Valentina
Díszlet – rendezés: Smuk Imre
Legyõzhetõ-e a Zöldboszorka, aki ármányos módon fogva tartja Vaszilissza gyermekeit? Kik és hogyan szövetkeznek a banya
ellenében, milyen cselvetések sorozata vezet a banya megbüntetéséhez? Minden kiderül a feszült és izgalmas, ugyanakkor
humoros epizódokban is bõvelkedõ mesejáték végén.
A Bartók Kamaraszínház elõadása
A jegyek ára: 750 Ft

A kamarateremben
2011. február 4-én, pénteken 19 órakor
február 15-én, kedden 18 órakor,
február 26-án, szombaton 19 órakor
William Shakespeare:

A MAKRANCOS HÖLGY, AVAGY
A HÁRPIA MEGZABOLÁZÁSA
Fordította: Nádasdy Ádám
A Makrancos hölgy, avagy egy hárpia megzabolázása Shakespeare remekbeszabott, provokatív és sok tekintetben elgondolkodtató vígjátéka, melyben azt vizsgálja a szerzõ: egy nõ és egy
férfi szélsõséges természete feloldható-e egy házasságban. Ha
igen, mi az ára? „Ha két tûzvész találkozik, fölemésztik-e haragjuk anyagát? Az orkán növeli vagy kioltja a lángokat”?
Szereplõk: Lapis Erika, Kiss Attila, Jakab Csaba, Farkas Erik,
Tõkés Nikolett, Sashalmi József, Polgár Lilla, Gasparik Gábor, Csadi Zoltán, Pataki Dezsõ, Keller Linda, Horváth István,
Pálfalvi János, Baksay Erika
Súgó: Turbucz Zsuzsanna, asszisztens: Siegrist Cecília, ügyelõ:
Kurucz-Fûr Valentina, jelmez: Balogh Adrienn, zenei munkatárs: Kurucz Gergely
Díszlet, rendezés: Smuk Imre
A Bartók Kamaraszínház elõadása
A jegyek ára felnõtteknek 1800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 1500 Ft

2011. február 10-én, csütörtökön 19 órakor
a színházteremben
Eisemann Mihály–Szilágyi László:

MISS AMERIKA
– zenés vígjáték két részben –
A Miss Amerika ritkán játszott, igazi remekmû, szellemesen
könnyed vígjáték és kitûnõ muzsika két felvonásban. A történet
az 1930-as években játszódik New Yorkban, majd egy luxushajó
fedélzete, Nápoly, a Szahara, Isztambul és végül Badacsony lesz
a cselekmény helyszíne. A bonyodalom a gyönyörû extravagáns
amerikai milliomoslány, Daisy körül szövõdik, aki kitûnõ humorral és eredeti ötletekkel állja a férfiak ostromát, hiszen min-

denki az õ kezére és persze vagyonára pályázik. Hiába harcol a
sorsa ellen, a legkitartóbb férfi hódításának nem lehet ellenállni…
Szereplõk: Fésûs Nelly, Mikó István, Kárpáti Levente, Bódi
Barbara, Török Tivadar,
valamint a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház táncmûvészei
Zenekar: Miss Amerika Jazz Band
Színpadra alkalmazta: Kárpáti Levente és Csere László
Koreográfusok: Móri Csaba és Nieto Mercedes
Rendezõ: Csere László
A Dunaújvárosi Bartók Táncszínház elõadása
Az elõadás a Proscenium Szerzõi Ügynökség és a Hartai Zenei
Ügynökség engedélyével jött létre
A jegyek ára 1800 Ft, 1500 Ft.

2011. február 12-én, szombaton 18 órakor az aulában

BÁLINT-NAPI TALÁLKOZÁSOK
Bach, Bartók, Cardoso, Csajkovszkij, Farkas Ferenc, Morel,
Sagregas, Villa-Lobos, Vivaldi és Sting mûvei

Beke Beáta (gitár) és vendégei mûsora
Vendégek: Berdisz Tamás (dob), Dorogi Ákos (zongora), Horváth Diána (hegedû), Juhász Balázs (marimba), Kondor Péter
(brácsa) Major Kornélia (cselló), Németh Irma (ének) Szabó
Attila (basszusgitár) Tornai Péter (gitár)

2011. február 14-én, hétfõn 10 és 15 órakor
a kamarateremben

A ZSIVÁNYTANYA
– táncmesejáték –
Táncolják: Ankovics Zsuzsanna, Kiss Alexandra, Járay Anikó,
Miklián Richárd, Móri Csaba, Suplicz Mihály, Szauer Szilvia,
Szerecz Róbert, Thiard-Laforest Csaba, Tóth Boglárka
Koreográfusok: Énekes István Harangozó-díjas, Móri Csaba,
jelmeztervezõ: Libor Katalin
Rendezõ: Énekes István
A Dunaújvárosi Bartók Táncszínház elõadása
A jegyek ára: 750 Ft
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2011. február 16-án szerdán és február 28-án
hétfõn 19 órakor a stúdióteremben
Lev Tolsztoj–Dobák Lívia–Csadi Zoltán:

ANNA
– színpadi játék Németh László Anna Karenina
regényfordításának felhasználásával –
Az Anna Karenina a világirodalom egyik legszebb és legtitokzatosabb regénye. Lev Tolsztoj mûvébõl különbözõ színpadi
változatok születtek, a mostani színpadi játék négy ember és
négy sors találkozása. Anna, a családi kötelékbõl kilépve ismeri
meg az igazi szerelmet, de ez a szerelem egyben boldogtalanná
is teszi, ugyanúgy, ahogy szerelmét, Vronszkijt is. Karenin, a
férj, a megcsalatás bizonytalanságától jut el a megtalált boldogságig, amíg a fiához túlságosan ragaszkodó Vronszkaja sorsa az
örök bizonytalanság marad.
A Bartók Kamaraszínház fiatal mûvészei saját értelmezésükben keltik életre a klasszikus nagyregény emlékezetes pillanatait.
Szereplõk: Lapis Erika, Kiss Attila, Gasparik Gábor, Baksay
Erika
Zongora: Tótin Katalin, harmonika: Mészáros Melinda, díszlet-jelmeztervezõ: Tihanyi Ildik, dramaturg: Dobák Lívia, koreográfus: Szakály György, fény: Mezõ Ferenc, súgó: Turbucz
Zsuzsanna, mûvészeti konzultáns: Smuk Imre, asszisztens: Siegrist Cecília
Rendezõ: Csadi Zoltán
A Bartók Kamaraszínház elõadása
A jegyek ára felnõtteknek 1500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 1000 Ft

2011. február 17-én, csütörtökön 19 órakor
a kamarateremben

BOLERO
Maurice Ravel remekmûve, a Bolero a világ zeneirodalmának
egyik legismertebb és legnépszerûbb darabja. Számtalan költõt,
képzõmûvészt, rendezõt és természetesen koreográfust ihletett
új produkció létrehozására. A Bartók Táncszínház legújabb bemutatója is e mû hatására született. Elõadásunkban az eredeti
zenemû mellett helyet kapnak a darab különbözõ feldolgozásai
is a hangszerszólótól a vokális muzsikáig, mint megannyi inspiráció egy-egy virtuóz táncetûd megkomponálására és elõadására. A lírától a groteszk humorig az érzelmek és stílusok széles
skáláját felvonultató jeleneteket rövid irodalmi betétek teszik
még intenzívebbé, átélhetõbbé és remélhetõleg élményszerûbbé a publikum számára.
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2011. február 24-én, csütörtökön 19 órakor
a stúdióteremben

ALTERNATÍVÁK 3.
„Az „alter-natív” (más születésû) sem jelent mást, mint a megszokottól eltérõ módon lezajló alkotó folyamatot. Így ezek a mûvek
nem csak szórakoztatni akarnak, de együttgondolkodásra is
ösztökélnek, a nézõ és a mû együttmûködése által válnak egységgé.
Híven a független színházak értékrendjéhez, kortárs mûveket
láthatnak, amelyek mind formailag, mind tartalmilag törekednek
arra, hogy kiérdemeljék ezt a jelzõt, még akkor is, ha esetleg klasszikus irodalmi anyaghoz nyúlnának.” Hudi László

TÁP Varieté és Performance Színház

A SZÍNEK HÁBORÚJA
A piros, a sárga, és a kék szín vitatkoznak a mûvészetrõl. Rájönnek, hogy a mûvészet egyetlen hiteles megnyilvánulási formája
a háború. Akcióba lépnek...
„Takátsy Péter darabja pellengérre tûzi a mûvészetet, a háborút, az ezzel kapcsolatos sztereotípiákat, a színházat és a filmet.
Leginkább talán a színlelés és igaziság kérdése jelenti a vezérfonalat.
A Kék, a Sárga és a Piros színes szójátékokkal vitatkozik arról,
melyikük a legszínesebb. Majd új színek kerülnek a mesébe, végül már többek között a színtelenség, a színlelés és a színház a
társalgás témája. Az egész élet. Szinte.” Halász Glória
Írta és rendezte: Takátsy Péter
Szereplõk: László Géza Attila, Dankó István, Adorjáni Bálint,
Elek Ferenc, Gera Marina
A jegyek ára felnõtteknek 1500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 1000 Ft

2011. február 25-én, pénteken 16 órakor
a stúdióteremben

PREMIER!
Dunaújvárosi Bartók Táncszínház

TENGERTÁNC
– táncköltemény gyerekeknek és szüleiknek –
A gyermeki lét csodálatos világát õrzi, ébreszti újra a Bartók
Táncszínház mûvészeinek játéka a Tengertánc címû produkcióban. Derûs, lírai táncképek sorozata gyerekversekkel, mondókákkal, Szalóki Ági dalaival. Tengernyi lehetõség az örömteli
együttlétre nézõnek, elõadónak egyaránt. Az elõadás legfõbb
szándéka, hogy megmutassa a hétköznapokban rejlõ ünnepeket.
Díszlet- és jelmeztervezõ: Nedermann Magdó
Fény- és plakátterv: Büki András

Táncolják: Ankovics Zsuzsanna, Kiss Alexandra, Járay Anikó,
Miklián Richárd, Móri Csaba, Suplicz Mihály, Szauer Szilvia,
Szerecz Róbert, Thiard-Laforest Csaba, Tóth Boglárka
Koreográfus-rendezõ: Énekes István Harangozó-díjas
A Dunaújvárosi Bartók Táncszínház elõadása
A jegyek ára felnõtteknek 1300 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 1000 Ft

Elõadják: Ankovics Zsuzsanna, Járay Anikó, KISS Alexandra,
Miklián Richárd, Móri Csaba, Suplicz Mihály, Szauer Szilvia,
Szerecz Róbert, Thiard-Laforest Csaba, Tóth Boglárka
Koreográfus: Horváth Zsófia Harangozó-díjas
A premier meghívóval látható.

További elõadások márciustól!
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Perkáta–Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményegység

Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu

mait, s javasoltuk a fenntartó felé is az elfogadását. A nyár végén sikeresen zártuk
a TÁMOP 3.1.4 „A kompetencia alapú
oktatás bevezetése Perkátán” címû pályázatunkat, mely az óvodában 7 millió
forint, az iskolában 25 millió forint innovációt jelentett, mely elsõsorban a pedagógusok szakmai fejlõdését szolgálta, s
közvetett módon segítette elõ a perkátai
óvodás és iskolás gyermekek esélyeinek
növekedését.

majd tavasszal gyakorlatilag egy új pályázatot kellett készítenünk. A pályázat sikerrel járt, s az eredeti pályázathoz képest több mint 10 millió forinttal megnövelt értékû interaktív táblák és járulékos
elemeik beszerzésére van lehetõségünk.
A pályázat már szintén a nagykarácsonyi
tagintézményünket is érinti. Perkátára 17
millió forint, Nagykarácsonyba 7 millió
forint értékben kerülnek beszerzésre az
interaktív táblák. A tanulói laptopok vár-

2010 szeptemberétõl 4 pedagógus mehetett el továbbtanulni, ezzel segítve elõ az
intézmény óvodai nevelés és az iskolai
oktatás színvonalának emelését. A
TÁMOP 3.1.5 „Perkátai pedagógusok új
szerepben” címû pályázat 15 millió 999
ezer 336 forintos segítséget nyújt 2 éven
keresztül a továbbtanuló pedagógusoknak, s az intézménynek, ezzel Perkátának. 2010 októberében elindíthattuk a
TÁMOP 3.2.11 „Alkossunk közösen a
szabadidõnkben” címû pályázatunkat,
mely több mint 46 millió forint értékben
segíti elõ az óvodás- és iskoláskorú gyermekek szabadidõs tevékenységét. A pályázati programok nemcsak a perkátai
gyermekek, hanem a nagykarácsonyi
óvodások és iskolások számára is biztosít
lehetõségeket. E pályázat hatásait érzik a
szülõk elsõsorban azon, hogy gyermekeik
gyakran vannak délután az iskolában. E
szabadidõs tevékenységekrõl adtak hírt a
pedagógusok az elõzõ Perkátai Hírek oldalain. Régi pályázatunk érhet révbe
2011 januárjában, februárjában. A TIOP
1.1.1.07/1 kódjelû pályázatunk még
2008-ban került beadásra. Sajnos a pályáztatók 2010 tavaszáig húzták az idõt,

hatóan legkésõbb 2011. január 31-ig megérkeznek, mely 161 darab tanulói laptopot jelent a hozzájuk tartozó kiegészítõ
elemekkel. A pályázat értéke közel 22
millió forint. Jelenleg indul a TÁMOP
6.1.2/A/09/1 kódjelû „Szemléletformáló

Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu,
telefon: 25/522-350
A 2010-es év történései
A 2010-es év is elmúlt. A naptári évet lezártuk, s közeledik a tanév elsõ félévének
is a vége. Elérkezett az ideje, hogy számba vegyük, mit is tettünk az elmúlt évben.
Részletes, összefoglalásokat, statisztikai
adatokat tartalmazó írásos értékelés, melyet a fenntartó önkormányzat számára
szükséges elkészíteni, csak február elejére várható, mely az iskola honlapján
(www.amk-perkata.sulinet.hu) elérhetõ
lesz bárki számára. Azonban szükségesnek tartom, hogy az elmúlt évrõl az újság
hasábjain is jelenjen meg összefoglaló az
elmúlt év eseményeirõl. 2010-ben mindenképp fontos esemény, hogy sikeresen
lezártuk a 2009/2010-es tanévet, melynek
értékelése szintén a honlapunkon olvasható. A 2010. év nyári eseményei közé
tartozik, hogy sikeresen zártuk az óvoda
és az iskola komplex akadálymentesítését, mely intézményenként 15 millió forintos beruházást jelentett.

2010 júniusában az intézmény szinte valamennyi dolgozója együttmûködésével
– a nagykarácsonyiakat is beleértve – elfogadtuk az intézmény alapdokumentu-
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életmód programok a perkátai iskolában” címû pályázatunk 10 millió forint
értékben, mely segítséget adhat a perkátai gyermekek számára, hogy egészségesebben étkezzenek, mozogjanak.
E pályázat keretében sikerült egy évtizedes problémát is megoldani, tankonyhát
tudunk kialakítani, a szakpedagógusok
nem kis örömére. A felsorolásból kitûnhet, hogy az elmúlt évben igyekeztünk
olyan dolgokat tenni, melyek elõsegítik a
perkátai óvodás- és iskoláskorú gyermekek fejlõdését. Szakmai fejlesztésekkel,
megfelelõ színvonalú technikai háttér
biztosításával, a környezet jobbá tételével igyekeztünk megteremteni azokat a
feltételeket, amelyek növelik az itt élõ
gyermekek esélyegyenlõségét.
A felsorolt pályázatok százszázalékos európai uniós pályázatok, melyek 150 millió
forinttal segítették a perkátai oktatás, nevelés, közmûvelõdés fejlõdését 2010-ben.
Remélem az idei év is hasonlóan eredményes lesz. Végül szeretném megköszönni
mindazoknak a munkáját, akik segítettek
abban, hogy a 2010-es év eredményes lett
az intézmény számára. Köszönöm az intézmény kinevezett dolgozóinak: pedagógusoknak, technikaiaknak, konyhásoknak, dajkáknak, hogy lehetõségeikhez mérten lelkiismeretes munkával biztosították az óvoda, az iskola, a konyha, a
közmûvelõdési intézmények mûködését.
Külön szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik a közmunkaprogram keretében az elmúlt évben az intézménynél,
vagy annak környezetében
dolgoztak.
Szilasy László ÁMK igazgató

A kínai szakkör decemberi
program összefoglalója
Az érdeklõdõ iskolás gyerekek hetente
újabb és újabb felfedezést tehetnek a pályázati forrás segítségével Kínáról. Az új
információkat, tudást észrevétlenül, játékos, alkotó formákban kapják tanulóink.
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5. osztály:
II. Horváth Renáta (felkészítõ tanára:
Pavlicsek Zsolt)
III. Latinovics József (felkészítõ tanára:
Pavlicsek Zsolt)

Decemberben sokat foglalkoztunk a
harcmûvészetek múltjával és örökségével, a Shaolin szerzetesek életformájával
és tudásukkal. Az élménybeszámolón kívül természetesen aktívan megmozdultunk a kínai harcmûvészetek alapján.
Megismerkedtünk még a különféle viseletekkel, a magyar-kínai rokonság történetével, a papírgyártással és sokat gyakoroltuk a megtanult köszönéseket, számolásokat szóban és írásban.
Januártól további érdekességekkel várja a gyerekeket
Pavlicsek Zsolt szakkörvezetõ.

7. osztály:
I. Supatek Patrícia (felkészítõ tanára:
Pavlicsek Zsolt)

Pavlicsek Zsolt tanár

„Helyünk van a világban”
SNI és halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek
vetélkedõje Perkátán
2010. december 13-án második fordulóját rendeztük meg a pályázati keretbõl
szervezett matematika és történelem versenyünknek. Most is a dunaújvárosi
Móra Ferenc partneriskolánk gyerekeivel mérkõztek tanulóink. Az elõzõ versenyhez hasonlóan szülõi, tanulói, pedagógusi segítséget kaptunk a mûvelõdési
házban lebonyolított rendezvényünkhöz,
melyet ezúton is nagyon köszönünk.
Szilasy László igazgató megnyitóját a tantárgyi megmérettetés követte, majd a
résztvevõk jóízû falatozásban és kreatív
alkotótevékenységekben lelhették örömüket az eredményhirdetésig.
A versenynap perkátai sikerei:
Matematikából
3. osztály:
I. Széll István (volt perkátai tanítványunk)
II. Kundakker József (felkészítõ tanára:
Jákliné Perei Erika)
4. osztály:
I. Kovács Balázs (felkészítõ tanára:
Jákliné Perei Erika)
Történelembõl:

8. osztály:
I. Cserna Ferenc (felkészítõ tanára:
Pavlicsek Zsolt)
A programsorozatot szervezõ tanárok:
Jákliné Perei Erika, Györkös Judit,
Pavlicsek Zsolt.

Jákliné Perei Erika,
Pavlicsek Zsolt tanárok

Perkátai sikerek a területi (megyei)
szép kiejtési, szép olvasó
versenyen
December 2-án Dunaújvárosban került
megrendezésre az SNI tanulók megyei
szép kiejtési, szép olvasó versenye, melyen perkátai tanulóink az alábbi sikereket érték el:
Az 5-6. osztályosok kategóriájában 3. helyezést ért el Horváth Renáta 5. osztályos
tanulónk. A 7-8. osztáklyosok kategóriájában 2. helyezést szerzett Supatek Patrícia 7. osztályos tanulónk, 4.
lett e csoportban Németh
Dávid 8. osztályos tanulónk.
Felkészítõ tanáruk Pavlicsek
Zsolt.
Pavlicsek Zsolt tanár
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KÍNA KINCSEI 27.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Természeti értékek
Kínában 8.
Különleges hegyek 4.

A Huang-shan (Sárga-hegy)
A hegység Kína középsõ-déli részében, Anhui tartományban található, 1200 négyzetkilométer területen és hetvenkettõ heggyel
rendelkezik. Legmagasabb csúcsa a Lótusz-csúcs (1864 m) és a
Fényes-csúcs (1841 m). A magas csúcsok egymást fedik, mély
völgyek darabolják fel a hegyláncokat. Felhõs, ködös, párás idõ
jellemzi és sok csapadék. Ezek következtében a növény- és az állatvilág igen változatos. E hegységben együtt megtalálható az
összes kínai híres hegység szépsége: a szép fenyõfaerdõk, a furcsa, meredek sziklák, a gyönyörû felhõtenger és a csodás termálforrások. A híresebb látványosságok között két tó, három vízesés, 16 forrás, 24 patak, 36 kisebb hegycsúcs és 36 nagyobb csúcs
található. A több tízezer, 100 évnél idõsebb fenyõfa varázsol
egyedi tájképet a turisták szeme elé. A fenyõfák különbözõ alakúak, a híresebbek között van a Vendégbúcsúztató, a Fõnix, a
Fekete Tigris, a Fekvõ Sárkány, a Sakktábla elnevezésû fenyõ. A
Huangshan hegység szimbóluma a „vendégfogadó fenyõfa”,
ami nevét arról kapta, hogy a terebélyes fenyõfa törzse elõre
néz, mint amikor egy ember üdvözli a vendégeit. A természeti
szépségeken túl számos történelmi, kulturális értéke is van
hegységünknek: irodalmárokat, festõket, fotósokat ihletett meg, valamint számtalan népmese is fûzõdik hozzá. Kínában errõl a
hegységrõl elnevezett festészeti ág is kialakult. A történelem során sok festményt alkottak a hegység lenyûgözõ tájairól. A mai fotóriporterek rendkívül imádják, és alkotásaik kimerülhetetlen
forrásának tekintik ezt a hegységet. A mesevilág szerint a kínai
nemzet teremtõje itt sajátította el az Isten tanait, mely után
emelkedett az Égbe. A hegy az UNESCO világörökség része
1990 óta kulturális értékei miatt.
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Lovas hírek
December hónapban egy versenyen vettünk részt. A Perkáta SE-t Gubicza Anett
képviselte Fakos Vikivel. B/3 „120
cm-es” kategóriában 4 hibaponttal az 5.
helyen végzett. B/4 „125 cm-es” kategóri-

Felhívás

ában hibátlan teljesítménnyel a 4. helyet
sikerült megszereznie, mely kitûnõ teljesítmény, hiszen élete elsõ pályája volt
ezen a magasságon. Megkértem Anettet
írjon néhány sort a megmérettetésrõl:
„2010. december 18-án Székesfehérváron
rendezték meg az év utolsó díjugrató versenyét.
Lovammal, Vikivel szerencsét próbáltunk egy magasabb kategóriába, mely
már az „A” kategóriához tartozik. Nagy
kihívás volt számomra ez a versenyszám,
hiszen profi, nagypályás ellenfeleim voltak. Lovammal jó formában voltunk, ezt
mutatja, hogy sikerült a pályát hibátlanul
teljesíteni. Az idei évben 2 kategóriát léptem feljebb, úgy érzem ez szép teljesítmény. A jövõben szeretnék még több komolyabb, országos versenyen indulni, hiszen a fejlõdés szempontjából ez helyes
út. Tudom, hogy hosszú út áll elõttem, de
érzek magamban elegendõ ambíciót,
hogy elérjem céljaimat.”
A 2011-es esztendõre kívánok minden lovas társamnak és a Perkátai Hírek olvasóinak sikerekben gazdag új évet!
Orbán Brigitta

Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit,
hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai polgármesteri hivatalban tartja minden hétfõn 16
órától.
Szerzõdéseket a hét minden napján köt
(szombaton és vasárnap is). Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes egyeztetés alapján:
06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon
nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi
szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be
a fenti telefonszámon.
Kéri egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon,
ingatlan nyilvántartási térképen való feltüntetését szintén nála szíveskedjenek megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél segítséget
tudjon nyújtani.

Dr. Nagy István
ügyvéd –
06 30 639 2893

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

* Urnaszállítás
* Sírásás, hantolás
* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés

PERKÁTAI HÍREK — Lapalapító: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Gál Rita Telefon: 06
(70) 3684 130. E-mail: perkataihirek@index.hu Az anyagok leadási határideje minden hónap utolsó napja. Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu
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Perkáta karácsony 2010
Szombaton, december 18-án délután 2-tõl indult a rendezvény,
ahol a vásáron számos résztvevõ árusította a termékeit. Az iskolások közül a 2.a, a 7.b, a 4-esek, a napközisek, az iskolai és az
óvodai szülõi szervezet, a 42. Állomás Kulturális Egyesület, a
PÖPE kínálták portékáikat, míg a Perkáta SE focikvízzel várta
a látogatókat. Több standon, köztük az önkormányzatiban kaphattak teát és forralt bort a vendégek, a Perkáta 2010 feliratú
ajándékbögrében, amelyet meg is tarthattak.

és Horváthné Fischer Katalin készített fel. A nagysikerû
mûsoron nagyszámú nézõsereg vett részt.
4 órakor kezdõdött a Dunaújvárosi Vegyes Kar karácsonyi koncertje. A kórus Horváth Péter kórusvezetõ úr vezetésével már
számos alkalommal lépett fel Perkátán, de ismét lenyûgözték a
közönséget mûsorukkal, melyben komoly és könnyed darabok
egyaránt szerepeltek.
Délután 3-kor Somogyi Balázs polgármester köszöntötte a vendégeket, köszönte meg a szervezõknek az elõkészületeket,
megemlítve az önkormányzatot, az ÁMK-t, a katolikus egyházközséget és a fát, a betlehemet állító 42. Állomás Kulturális
Egyesületet. Külön kiemelte a falu karácsonyfájának felállításában Tigerné Annus
néni felajánlását, aki a
fát adta a falunak, míg
a
Fuvarker
2001
Kft.-nek, Makai Gáboron keresztül a fa helyére állításában nyújtott segítségét. Bogó
Anikó, a délután háziasszonya konferálta fel
az elsõ fellépõt, Varga
Anitát, aki Ady Endre
Karácsony címû versét
mondta el, majd következett a 2. osztályosok
mûsora, akiket Baricza
Csilla, Denke Antalné

A nap zárásaként Pámer Ottó plébános atya meggyújtotta a
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület által készített és felajánlott adventi koszorú negyedik gyertyáját.

