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Szent István király ünnepe Perkátán
Szent István királyunk nagysága, az államalapítás, a keresztény Európához való tartozás, a
mindennapi kenyerünk megadása – és még sok ehhez hasonló tényt, fogalomkört említhetünk
augusztus 20. kapcsán.
Perkátán 2012. augusztus 20-án igyekeztünk mindezekre emlékezni, az ünnepi istentiszteleten
kiváló történelemi megemlékezést hallhattunk Pavlicsek Zsolttól, majd a templomban megszentelésre kerültek a kenyerek.
Fél hatkor a Templomkertben a Martonvásári Fúvószenei Egyesület kíséretében közösen elénekeltük a Himnuszt. Somogyi Balázs polgármester úr augusztus 20-ai beszéde után felszeletelte a már megszentelt kenyereket. A hagyományõrzõ lovasok Horváth István vezetésével
körbejárták a falut, és a megszentelt kenyérrel kínálták az érdeklõdõket, a martonvásári fúvósok is több helyen csatlakoztak a lovasokhoz és játszottak a perkátaiaknak.
A lovasokat a kijelölt állomásokon kívül, több helyen is megállították, és innivalóval, süteménnyel kínálták, köszönjük a kedvességüket! A perkátai polgárõrök és rendõrök a menetet
biztosították, köszönjük nekik! A perkátai lovasoknak – Albert István,
Albert Zsombor István, Vagyoczki Krisztián, Vagyoczki Fanni, Horváth István, Horváth Fanni, Makai Gábor Kevin, Vacsi Károly, Dózsa
Tamás, Takács Róbert, Orbán Brigitta, Kukucska Fanni, Vaskó Csaba,

Kapócs Mihály:

Õsszel a határban
(részlet)
A napnak még sugárzik éltetõ melege
De a villanydróton már sorakozik a fecskék serege.
Biztos jele ez a közelgõ õsznek,
Most van csak munkája az öreg szõlõcsõsznek.
Hadat üzent õ a sok szõlõlopónak,
Lóg még a nyelve is akár a kopónak.
Támad mint fergeteg a seregélyek raja,
Máskor meg a darazsakkal gyûlik meg a baja.
(A teljes vers olvasható a lapban.)

Oláh István, Gyõrik Adél, Dunai Dorina, Oláh-Rácz Benedek – valamint Vaskó Norbertnek és párjának köszönjük, hogy az augusztus
20-ai ünnep hangulatát a perkátaiaknak „otthonukba vitték”.
Bogó Anikó
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BESZÁMOLÓ A 2012. AUGUSZTUS 15-I
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSRÕL
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. augusztus 15-i képviselõ-testületi ülésén 5 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Szilasy László, Szõke Imre Andor) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint.

NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekrõl
2. Közkonyhai szolgáltatás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata óvadéki célú kötvény
átstrukturálása
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata által a Közép-dunántúli régióban a KDOP-2.1.1/b-12 számú pályázatra Magyar-kínai
kulturális központ és találkozóhely kialakítása a Gyõri-kastélyban címmel benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
5. Egyebek
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a helyi
önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában
közétkeztetési szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül az
EU-FORCE 08 KFT. (1037 Budapest, Kolostor u. 11.) árajánlatát érvénytelennek, a TS Gastro Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út
32.), a SODEXO Magyarország Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 31.), a JUNIOR Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest,
Mester u. 29-31.) és az EUREST Étteremüzemeltetõ Kft.
(1117 Budapest, Alíz u. 2.) árajánlatát érvényesnek minõsítette.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a helyi
önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában

Szerkesztõségi közlemény
Tisztelt Olvasóink!
Itt van az õsz csalhatatlanul, érezzük a hûvösebb reggeleken
is.
Nem volt unalmas Perkátán az augusztus közepétõl szeptember közepéig tartó idõszak sem, sõt ...
Augusztus 20-án a megáldott új kenyér faluban való lovas
körbekínálása volt egy eddig nem tapasztalt új program.
Szeptember elején a búcsúi hétvége kínált bõséges programsorozatot a technikatörténeti kiállítástól kezdve a biciklis,
motoros, majd a szüreti felvonuláson át a templomkerti
szentmise és a hozzá kapcsolt nívós kulturális elõadásokig,
az esti szüreti bálig majd a vasárnapi búcsúi vásárig. Közben
elindult az aktív óvodai és iskolai élet is, gyerekzsivajtól hangosak intézményeink, nagy a forgalom a könyvtárban és
mûvelõdési házban is, köszönhetõ a pályázatok adta sokszínû szakkörök beindulásának.
Várjuk írásaikat, hirdetéseiket, kéréseiket, közérdekû híradásaikat, tudósításaikat a helyi eseményekrõl!
Elérhetõségeink változatlanok:
ujperkataihirek@gmail.com,
a Faluüzemeltetési Iroda és a szerkesztõség tagjai.

Következõ lapzártánk idõpontja:
2012. október 10.
Tisztelettel: a szerkesztõség

közétkeztetési szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési eljárást a Közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII.
törvény 76. § (1) bekezdés c) pontja értelmében eredménytelennek nyilvánította, mivel egyik ajánlattevõ sem tett – az ajánlatkérõ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelõ ajánlatot.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 1104 hrsz. alatti perkátai Gyõry-kastély állapotáról és az ahhoz kapcsolódó funkciók ellátásáról szóló állapotfelmérõ jelentést, és ez alapján felkéri a település polgármesterét a költözés
és a funkció áttelepítés elõkészítésére. Az áttelepítés lehetséges
célobjektumai a következõk: 1104 hsz, Gyõry-kastély oldalszárnyai B és C épület szolgálati lakások. A testület egyértelmû
álláspontja, hogy az átköltöztetés után a közfeladat ellátás
színvonala nem sérül.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a tájékoztatást és az alapján úgy dönt, hogy a 1104 hrsz. alatti
perkátai Gyõry-kastély fõ szárnyának fejlesztése érdekében
tervezett pályázati projekt részeként a fotovoltatikus napelemet nem a kastélyon (ahol az nem engedélyezett), hanem a
650/1 hrsz. alatti perkátai orvosi rendelõ tetején valósítja meg
azon kikötéssel, hogy az itt megtermelt zöld áram költségcsökkentési hatását a kastély fõszárny elszámolásaiban kell szerepeltetni. A képviselõ-testület a döntésével összhangban megbízza a település polgármesterét, hogy a pályázat készítõit tájékoztassa a döntésrõl és kérje fel õket, hogy a pályázatban jelen
döntéssel összhangban prezentálják a megújuló fejlesztési elem
meglétét.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a 1104 hsz. alatti perkátai Gyõry-kastély fõ szárnyának fejlesztése érdekében tervezett pályázati projekt részeként
6,5 fõ foglalkoztatását vállalja. A képviselõ-testület a döntésével összhangban megbízza a település polgármesterét, hogy a
pályázat készítõit tájékoztassa a döntésrõl és kérje fel õket,
hogy a pályázatban jelen döntéssel összhangban prezentálják a
foglalkoztatási adatokat.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a 1104 hsz. alatti perkátai Gyõry-kastély fõ szárnyának fejlesztése érdekében a KDOP-2.1.1/B-12 pályázatra, a
Magyar-kínai kulturális központ és találkozóhely kialakítása a
Gyõry-kastélyban címmel pályázatot nyújt be a mellékelt költségvetéssel. A képviselõ-testület a döntésével összhangban
megbízza a település polgármesterét, hogy a pályázat készítõit
tájékoztassa a döntésrõl, és kérje fel õket, hogy a pályázatot
jelen döntéssel összhangban készítsék elõ.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
55/2012. (V. 31.) számú határozatával módosított 16/2012. (III.
27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete engedélyezte a Perkátai Természetvédõ Egyesület részére az
egyesület nevében szereplõ Perkátai kifejezés használatát.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete engedélyezte, hogy az egyesület székhelyeként bejegyeztetheti a
2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. szám alatti – kizárólagos (1/1)
arányú tulajdonát képezõ – Perkáta–Nagykarácsony Általános
Mûvelõdési Központ – József Attila Könyvtár és Mûvészetoktatási intézményegység helyiségeit szívességi használat céljából.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete alapító tagként tagsági viszonyt létesít a Perkátai Természetvédõ
Egyesület nevû társadalmi szervezettel.
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Virtushírek
2012. augusztus 17-19-én rendezték meg a Kárpát-medence
Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedõje XV. Nemzetközi Döntõjét.
A versenyen 13 fõs csapattal vett részt Perkáta (Bogó Anikó,
Bozár Jánosné, Mókerné Tamás Mária, Mosonyiné Szilágyi
Csilla, Szabó Bianka, Szabó Lászlóné, Bakos László, Fórizs Attila, Hegedûs Alex, Kundakker Béla, Nagy Dániel, Südi Dávid
és Südi Martin). A csapat a versenyszámokat hibátlanul teljesítette, számunkra sérülésmentesen zárult a verseny.

díjat szereztünk, Gumiköpeny hajítás (Bozár Jánosné,
Mosonyiné Szilágyi Csilla, Szabó Bianka, Szabó Lászlóné), kosártartás (Bogó Anikó, Bozár Jánosné, Mókerné Tamás Mária,
Szabó Lászlóné) és Kárpát-medence szépe 2. udvarhölgy (Bogó
Anikó).

A nemzetközi döntõn összesen 24 csapat vett részt, ebbõl 20 vegyes csapat volt. Perkáta – Baté, Mezõcsokonya és Alattyán
után – a 4. helyen végzett. A versenyen három elnökségi külön-

A csapat nevében szeretném megköszönni az önkormányzatnak és Somogyi Balázs polgármester úrnak az anyagi támogatást, a Stüszi Vendéglõnek és Pavlicsek Józsefnek a csapat számára felajánlott frissítõt.
A virtusvetélkedõvel egy idõben megrendezték a II. Dózsai Fogathajtó-versenyt, amin Szabó László „idegen” lovakkal részt
vett, és 3. helyen végzett.
Köszönöm a csapatnak a versenyen nyújtott teljesítményt!
Vátkai Zoltán

Kerékpárral a debreceni virágkarneválon
A Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyletbõl tizenhárman, egy székesfehérvári barátunkkal, összesen tizennégyen érkeztünk meg a debreceni virágkarneválra. Gönczi András és Szabados Ákos veterán
kerékpáros barátunk meghívásának tettünk eleget. Nagyon jól sikerült a hétvége, jól éreztük magunkat a virágkarneválon.
Több veterán kerékpáros ismerõsünkkel tudtunk
személyesen találkozni. A velocipédesek társaságában mi voltunk virágkarneváli menet elején. A
szállásunk biztosított volt kempingben a debreceni
önkormányzat jóvoltából, melyben a strand- és a
virágkarnevál belépõje benne foglaltatott.
Ujfalusi Titanilla
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Perkáta–Nagykarácsony–
Aba Általános Mûvelõdési
Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményegység
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350

Szeptember – Tanévkezdés
Szeptember

Megkezdõdött a 2012/2013-as tanév és nevelési év a Perkáta–
Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõdési Központ iskoláiban, óvodáiban.
A 2012/2013-as tanév Magyarország iskolái
számára, várhatóan a nagy változások idõszaka lesz. 2012. szeptember 1-jétõl, nagy részét
tekintve, életbe lép a 190/2011. évi törvény a
köznevelésrõl.
A köznevelési törvény bevezetése felmenõ
rendszerben történik. Az alapvetõ szabályzók jelentõs része
2012. szeptember 1-jétõl lép életbe, de a teljes bevezetése a
2014. szeptember 1-jétõl várható. 2013. január 1-jétõl hatályos
jogszabályok közül a legfontosabbak, melyek az idei tanévet
érintik:
2013. január 1.
1. A települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények az óvodák kivételével állami fenntartásba kerülnek, a települési önkormányzatok jogszabályban meghatározottak alapján
mûködtetõi szerepet kapnak. [Nkt. 74-76. §]
2. Ekkortól kezdve adja majd az eddig önkormányzati fenntartású
intézmények vezetõinek megbízását (a 68. § (1) alapján) az oktatásért felelõs miniszter. [Nkt. 97.§ (11) bekezdés]
3. Ekkor lépnek hatályba a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos változások [Nkt. 18. §.].
4. Ekkortól érvényesek a tankötelezettség kezdetére vonatkozó új
szabályok [Nkt. 45.§ (2)-(4) bekezdései]. A tankötelezettség végére
vonatkozó új szabály [Nkt. 45.§ (3) bekezdése] 2012. szeptember
1-jétõl hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek
értelmében elõször azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak [Nkt. 97.§ (1) bekezdése].
A törvény legtöbb újdonsága a 2013/2014-es tanév kezdetén kerül bevezetésre. A törvényi változásokról, szülõi érdeklõdésre,
szívesen tartunk közvetlen, személyes tájékoztatást.

Az idei évben is szeretettel és féltõ gondoskodással fogadtuk az
elsõs kisgyermekeket, kiknek persze már nem ismeretlen az iskolai élet, hiszen az elõzõ tanév végén – a hagyományt folytatva
– a leendõ osztálytanítók iskola elõkészítõ foglalkozásokon ismertették meg, az akkor még óvodás gyermekeket az iskolával.

A nyár folyamán sikerült felkészíteni az iskola épületének jelentõs részét az új tanévre. Az egyik legnagyobb mérvû változás
a nevelõi helységben történt.

Az idei tanév szabadidõs programjainak szervezéséhez jelentõs
segítséget ad a nyár folyamán megnyert több pályázat:

2012. szeptember PERKÁTAI HÍREK
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Az Új Széchenyi Terv, TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódjelû, „Építõ közösségek” – közmûvelõdési intézmények a kreatív
iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elõsegítõ új
tanulási formák szolgálatában A jövõ a jelenben rejtõzik címû
pályázat, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 29 656 974 forint
100 %-os támogatással.
Az Új Széchenyi Terv keretében indul a TÁMOP-3.2.4.A-11/12012-0040 kódszámú, „Tudásdepó- Expressz” – A könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében, Ötvenhat ok, amiért
Perkátán érdemes olvasni címû pályázat, mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg 38 779 761 forint 100 %-os támogatással.
Az Új Széchenyi Terv TIOP-1.2.3-11/1-2012-0139 kódjelû
„Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Perkátán” címû pályázat
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 8 000 000 forint 100
%-os támogatással.
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Roma zenész találkozó
2012
2012. augusztus 19-én megrendezésre került az I. Roma Zenész
Találkozó Perkátán.
Huszonkét zenész érkezett hozzánk, és hajnalig szórakoztatta a
bálozókat. Köszönjük a megjelent zenészeknek, hogy eljöttek
hozzánk, és bízom benne, hogy a jövõben közösen folytatjuk ezt
a jól sikerült programot.
Szeretném megköszönni a következõ személyeknek, hogy
anyagilag támogatták a roma zenész találkozót: Molnár Sándor, Tigerné Viczkó Valéria, Vizi Dániel, Vizi Melinda, Szilasy
László, Horváth Jánosné, Áldott Józsefné, Peseiné Jutka,
Rajcsányi László, Czeglédi Ferenc, dr. Tóth Ferenc, Orbán Jánosné, Molnárné Horváth Zsuzsanna, Németh Zsanett, Jónáné Palotai Judit, Ujfalusi Pál és Bogóné Zsuzsanna. A szervezésben nyújtott segítséget köszönöm Patai Sándornak és
Molnár Ignácnak.
Némethné Patai Piroska

A három pályázat együttesen 76 436 735 forint Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap, illetve az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 100 %-os pályázati támogatással biztosít lehetõséget a perkátai általános iskolások számára, tanórán kívüli, illetve közmûvelõdési lehetõségeik fejlesztésére.
Az idei évre kívánom, hogy gyermek, pedagógus, szülõ egyaránt
eredményes tanévet zárhasson 2013. június 14-dikén!
Szilasy László ÁMK igazgató

Szemétszedõ akció
Szeptember 15-ére szemétgyûjtési akciót hirdetett meg a
Perkátai Természetvédõ Egyesület és a Perkátai Polgárõr Szövetség. Sajnos a polgárõrök közül nem ért oda senki, de a néhány lelkes természetvédõvel szemétgyûjtésbe kezdtünk a Szõlõhegyi út mellett, valamint a Csikólaposon. 11 órára egy pótkocsinyi szemetet sikerült összeszednünk, de sajnos még nagyon
sok maradt.

KÍNAI SZAKKÖR INDULT!
Szeptembertõl újraindult
a kínai nyelv és kultúra iránt érdeklõdõk
részére a foglalkozássorozat.
Keddenként 15 órától várom
gyerekeket az iskolában.
Felnõttek részére – középiskolás kortól –
a mûvelõdési házban tartom a Kína klubot,
melyre még lehet jelentkezni.
Információk kérhetõek Pavlicsek Zsolt
klubvezetõtõl és a mûvelõdési ház munkatársaitól.

A Leopard-Box Harcmûvészet
szeptembertõl elindította önvédelmi,
harcmûvészeti edzéseit a tornateremben
gyerekek és felnõttek részére egyaránt.

Az edzések kedd és csütörtöki napokon 16 órakor kezdõdnek, melyekhez október elejéig lehet csatlakozni.
Versenyzésre vágyóknak thai box, kínai box, kick-box, ökölvívás, kempo, MMA, K1, ökölvívás versenyekre biztosítunk
szakmai felkészítést.
Jelentkezés és további információ az iskolában
Pavlicsek Zsolt vezetõ mesteredzõtõl kérhetõ.

Felhívnám azok figyelmét, akik elõszeretettel hordják a szemetüket a külterületekre, hogy a szelektív hulladékgyûjtõ a falu
közepén található, a mûanyagot, papírt oda is vihetnék, valamint a ház elõl viszik a hulladékszállítók az edényeket, a faluból
lábukat sem kéne kitenni, hogy megszabaduljanak attól, amit a
természetbe hordanak.
Köszönjük a résztvevõk, Csézáné Molnár Erzsébet, Cséza Milán Roland, Kõszegi Bence, Kapócs Szilveszter, Kapócs Mihály,
Papp Péter, Ujfalusi Ramóna, Kovács Mihályné segítségét, valamit Horváth Árpádnak, Pavlicsek Györgynek, akik a szemét
elszállításáról gondoskodtak, illetve Perkáta önkormányzatának a hulladékudvarral történõ egyeztetését a szemét díjmentes befogadásáról.
T. E.
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„Sok kicsi sokra megy”
2012. június 2-án került megrendezésre a KEOP 6.1.0/A/112011-0085 „Környezettudatos Hunyadisok” kódjelû és címû
európai uniós pályázat 5. rendezvénye, melyen az 1., 2. és 3. évfolyam tanulói vettek részt.
A rendezvény elsõ részében a My Friend Boo címû mesébõl
néztünk meg két részt, amely segít a gyermekek környezettudatos nevelésében, mintát ad, hogy környezetüket hogyan tehetik
jobbá, szebbé és környezetbaráttá. Az elõadás alatt megmutatták tájékozottságukat a témával kapcsolatban, nagyon jó észrevételeik és ötleteik voltak környezetünk védelmére. A Mimó és
Csipek kiadványt szívesen olvasgatták, nézegették, amely a
mindennapi életen keresztül mutatja be, hogy a természeti értékeinkre hogyan tudunk vigyázni, mire kell odafigyelni. Megismerkedtek az energiatakarékossággal, a szelektív hulladékgyûjtéssel, a vizek védelmének fontosságával és a fenntartható
közlekedéssel.
A csoportfoglalkozásokat nagyon várták, megmutatták kreativitásukat, hogy hulladékokból milyen használható dolgokat lehet készíteni. Voltak, akik fényképkeretet készítettek, mások
autót, méhecskét, virágot, ceruza és tolltartót, valamint házakat
alkottak.
A vetélkedõ a „Bringázz a suliban!” volt, ahol egy hónapon keresztül regisztráltuk a kerékpárral érkezõ tanulók 5 fõs csapatait.
Egy nagyon vidám és tartalmas napot tudhatunk magunk mögött.
Reméljük, hogyha gyermekeink vigyáznak környezetükre, sokáig élvezhetjük szépségét és mindazt, amit nyújtani tud nekünk.
Minden rendezvényen volt vetélkedõ, ahol a tanulók díjazásban részesültek. Ezen eredmények a következõk:
Elsõ rendezvény a „Ne pazarolj!” rajzpályázat:
I. helyezettek: Szûcs Martin, Szabó Zita, Gyarmati Andrea,
Handl Vanessza, Héber Fanni
II. helyezettek: Szabó Bernadett, Kovács Henriett, Szabó Tamás, Jákli Roland
III. helyezettek: Fórizs Antonella, Jónás Boglárka, Fegyverneki
Csenge, Krizsány Zsuzsanna, Mészáros Viktória
IV. helyezettek: Renkecz Nikolett, Bartos Karina, Szûcs Flórián, Kovács Balázs
Második rendezvény a „Bringázz a suliba!”:
I. helyezettek: Gelencsér Dóra, Csányi Kevin, Farkas József,
Horváth Szilvia, Flórián Márk
II. helyezettek: Bokros Olivér, Peresztegi Aranka, Viczkó Szabolcs, Csuka Mónika, Horváth Dóra
III. helyezettek: Szabados Máté, Südi Tamás, Márián Ádám,
Németh Martin

A PerKE Perkátai Irodalmi
Kör felhívása
Az irodalom és költészet iránt érdeklõdõ felnõtteket várunk
a szeptembertõl folytatódó irodalomkedvelõk lelkes csapatába. A következõ másfél évben a TÁMOP-3.2.4.
A-11/1-2012-0040 azonosítójú pályázatban való bekapcsolódásunk által színvonalas rendezvények és rendszeres
szakmai klubprogramok várnak a résztvevõkre.
„Az irodalom, a költészet feladata összehozni az embereket
olvasási élményeik megosztása által, hogy kitekinthessenek
ügyes-bajos mindennapjaikból és felemelni a lelkeket,
gazdagítani a szíveket...”
Csatlakozás Pavlicsek Zsoltnál vagy a mûvelõdési ház
munkatársainál való jelentkezéssel lehet.

IV. helyezettek: Várhegyi Annamária, Németh Vivien, Németh Dorina,
V. helyezettek: Újvári Nikolett, Fülöp Zalán, Fegyverneki Vince, Mosonyi Laura, Újvári József
VI. helyezettek: Csuka László
Harmadik rendezvény a „Ne pazarolj!” rajzpályázat:
I. helyezettek: Szócska Márk, Polányi Nóra, Vámosi Róbert,
Koncz László, Áldott Napsugár
II. helyezettek: Gyõri Gyula, László Lilla, Oláh Imre, Pavlicsek
Jázmin, Kovács Esztella
III. helyezettek: Hethési Tímea, Völcsei Adrienn, Csere Kinga,
Dankó Ramóna, Südi Andrea
IV. helyezettek: Csák Nikoletta, Gyõri András, Kádár Alexandra, László Bertalan, Vágó Fanni
V. helyezettek: Horváth Dorina, Székely Tímea, Kovács Georgina, Horváth Mónika, Jákli Regina
VI. helyezettek: Pusztai Dorina, Szócska Benjámin, Hethési
Noémi, Gabella Adrienn, Mosonyi Daniella
Negyedik rendezvény a „Ne pazarolj!” fotópályázat:
I. helyezettek: Héber Fanni, Szûcs Martin, Szabó Zita
II. helyezettek: Kovács Henriett, Szabó Bernadett, Fórizs
Antonella, Fegyverneki Csenge
III. helyezettek: Jónás Boglárka, Krizsány Zsuzsanna, Mészáros Viktória
IV. helyezettek: Farkas Annamária, Kovács Apollónia,
Helebrandt Regina, Renkecz Nikolett, Szûcs Flórián
Ötödik rendezvény a „Bringázz a suliba!”:
I. helyezettek: Gálfi Henrik, Gergely Gábor, Kovács Esztella,
Rosta Kata, Kádár Tamara
II. helyezettek: Acsádi Zoé, Székely Tímea, Horváth Dorina,
Horváth Mónika, Vátkai Zsombor
III. helyezettek: Áldott Napsugár, Meixner Dávid, Dócs Bence,
Szócska Márk, Polányi Nóra
IV. helyezettek: László Bertalan, Tulkovics Marcell, Tamás
Viktória, Jánoshalmi Attila, Németh Adrián
V. helyezettek: Áldott Bence, Bogó Adrienn, Mosonyi
Daniella, Szócska Benjámin, Hethési Noémi
VI. helyezettek: Karf Bence, Csere Kinga, Bogó Csaba, Völcsei
Adrienn, Südi Andrea
Gyöngyösi Edit
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A MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI
Az elmúlt egy hónapban a hagyományõrzõ lovasokkal közösen két rendezvényt is szerveztünk,
augusztus 20-án és szeptember 8-án. Mindkét
„lovas” program jól sikerült. Szeptember 8-án a
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesületnek és a
Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyletnek igyekeztünk
segíteni saját rendezvényük lebonyolításában.
Könyvtárunkban megkönnyíti olvasóink számára
a tájékozódást a betûrendes és a szakkatalógus.
A felnõtt- és gyermekkönyvtárban külön-külön
megtalálható a jól felépített, áttekinthetõ katalógusrendszer. Az elektronikus katalógus építése a
Szirén Integrált Rendszerben gyarapodott. Építése folyamatos.
A mûvelõdési házba szeptembertõl újra visszatér
az élet, a civil szervezetek a rövid nyári szünet
után újra tartják rendszeres összejöveteleiket,
szervezzük az õszi kiállításokat és három jelentõs
projekt megvalósítását kezdhetjük el.
Indul az Új Széchenyi Terv, TÁMOP3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódjelû, „Építõ közösségek” – közmûvelõdési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését
elõsegítõ új tanulási formák szolgálatában „A
jövõ a jelenben rejtõzik” címû pályázat, mely az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg 29 656
974 forint 100 %-os támogatással.
A pályázat keretében az alábbi szakkörök indulnak
a mûvelõdési házban szeptember hónapban:
Jelentkezni lehet a foglalkozást vezetõ pedagógusoknál, illetve a Fajáték készítõ és az InTaRzIa
szakkörre Molnár József tanár úrnál, a Röpike varró szakkörre pedig Hegedûs Gabriella tanárnõnél!
Az Új Széchenyi Terv keretében indul a
TÁMOP-3.2.4-11/1 kódszámú, „Tudásdepó- Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében, „Ötvenhat ok,
amiért Perkátán érdemes olvasni” címû pályázat,
mely az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
38 779 761 forint 100 %-os támogatással.
A pályázat keretében az alábbi szakkörök indulnak
a könyvtárban szeptember hónapban:
(Lásd. táblázat.)

– Takács Dóra magyar-történelem szakos
tanár
A tevékenység neve: Klasszikus és kortárs magyar irodalom a könyvtárban – szabadidõs, olvasásnépszerûsítõ foglalkozás. Célcsoport: felsõ
tagozatosok.
– Bogó Anikó mûvelõdésszervezõ, valamint
filozófia-történelem szakos középiskolai tanár
A tevékenység neve: Secunder források
hazánk és kishazánk, Perkáta történelmérõl.
Célcsoport: középiskolás diákok.
– Vátkainé Boda Ildikó tanító és drámapedagógus
A tevékenység neve: ,,Könyvmolyképzõ” foglalkozás. Célcsoport: általános iskola, 3-4. osztályos
tanulói, 9-11 év.
– Lászlóné Szabó Edit könyvtáros és tanító
A tevékenység neve: „Kis olvasókör” foglalkozás. Célcsoport: kisiskoláskorú, 1-2. osztályos tanulók, 6-8 év.
A tevékenység neve: „Manóvár” óvodás foglalkozás. Célcsoport: óvodáskorú, nagycsoportos
gyermekek, 5-6 év.
– Toldi Róza Hajnal hitoktató és ministránsvezetõ, valamint Lászlóné Szabó Edit
könyvtáros és tanító
A tevékenység neve: „Az egyházi év néprajza
gyermekszemmel” – Helytörténeti kutatás
Perkátán, könyvtári rendhagyó órák keretében.
Célcsoport: 4-5-6. évfolyamból jelentkezõ tanulók
– Molnár József informatikus mérnöktanár
képesítésû pedagógus
A tevékenység neve: Könyvtárhasználatra
irányuló, digitális és információkeresési
kompetenciákat fejlesztõ foglalkozások. Célcsoport: szakköri formában 5-8 fõs, hátrányos,
vagy halmozottan hátrányos helyzetû, 6-7. osztályos tanulók.
– Szakács Lászlóné ECDL-vizsgával rendelkezõ eTanácsadó
A tevékenység neve: „Internet Fiesta” – A
könyvtárhasználók digitális és információkeresési készségeinek fejlesztésére irányuló tanfolyam
sorozat. Célcsoport:

Hegedûs Gabriella

Fazekas szakkör

Kedd

16.00-18.00

Horváthné Fischer Katalin

Röpike Színjátszó Csoport

Hétfõ

14.00-16.00

Gyöngyösy Edit

Felforgatók! (médiaszakkör)

Kedd

16.00-18.00

Hegedûs Gabriella

Kosárfonó szakkör

Szerda

16.00-18.00

Hegedûs Gabriella

Játékkészítõ szakkör

Csütörtök

16.00-18.00

Hima Eszter

Röpike varró szakkör

Hétfõ

16.00-18.00

László József

Fajáték készítõ szakkör

Hétfõ

14.00-16.00

Pavlicsek Nándor

InTaRzIa szakkör

Hétfõ

16.00-18.00

Jákliné Perei Erika

Pályaorientációs szakkör

Péntek

14.00-16.00

Szombat Katalin

DokumentÕr (médiaszakkör)

Csütörtök

16.00-18.00

Vátkainé Boda Ildikó

Pletykáta (színjátszó szakkör)

Kedd

14.00-16.00

„Haladunk a korral!” – nyugdíjasok részére.
„Állásvadászat az Interneten!” – munkanélküliek
számára.
„Intézzük az ügyeinket Interneten!” – fiatal, gyermeküket fõállásban nevelõ szülõk részére.
– Szombat Katalin mûszaki informatikus
mérnöktanár, multimédia szakos, valamint
Gyöngyösi Edit magyar mûveltségterületû
tanító
A tevékenység neve: „Könyvbúvárok” címû szakkör. Célcsoport: az általános iskola alsó tagozatos
tanulói, 8 fõ, életkor: 7-10 év.
– Horváthné Horgos Judit, tanítói illetve
tanári képesítéssel, 15 éves magyar tanítási
tapasztalattal, valamint Hegedûs Gabriella,
tanári képesítéssel, közmûvelõdési szakember végzettséggel
A tevékenység neve: Mese-mese mátka témahét, napközis tábor formában.
Helyszín: Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK József Attila Könyvtár és Mûvelõdési Ház. Célcsoport: általános iskola felsõ tagozatos tanulói, 8 fõ,
10-13 éves kiskamasz.
A tevékenység neve: „Népek karácsonya” témahét. Célcsoport: általános iskola felsõ tagozatos
tanulói, 8 fõ, 10-13 éves kiskamasz.
A tevékenység neve: A magyarság népmûvészete.
Szabadidõs, olvasásnépszerûsítõ, ismeretszerzõ
foglalkozás. Célcsoport: általános iskola felsõ tagozatos tanulói, 8 fõ, 10 -13 éves kiskamasz.
A tevékenység neve: Magyarország felfedezése
a könyvtárban-szabadidõs, olvasásnépszerûsítõ
foglalkozás. Célcsoport: általános iskola felsõ tagozatos tanulói, 8 fõ, 10-13 éves kiskamasz.
– Jákliné Perei Erika gyógypedagógus
A tevékenység neve: Felfedezõ kalandtúrák a
könyvtárban enyhe értelmi fogyatékos gyermekekkel. Célcsoport: általános iskolás korú, SNI-s
tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) gyermekek, 4-5-6. osztályos tanulók.
– Jákliné Perei Erika gyógypedagógus és
Pavlicsek Zsolt fejlesztõpedagógus
A tevékenység neve: Egy hét nyáron a könyvtárban enyhe értelmi fogyatékos gyermekekkel.
Célcsoport: általános iskolás korú, 1-8. osztályos,
SNI-s tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) gyermekek, 5-8 fõ.
– Pavlicsek Zsolt tanító-tanár, fejlesztõ
pedagógus, aki több éves felnõtt oktatási gyakorlattal is rendelkezik
A tevékenység neve: Az olvasás és mûvészet
gyógyító erejével az egészséges lélekért.
Irodalmi Kör Perkátán hátrányos helyzetû felnõttek részére.
Óvodapedagógusaink óvodáskorú gyermekeknek tartanak foglalkozásokat a könyvtárban:
Kovács Tiborné és Gyõrikné Kargl Mária,
Mosonyi Györgyné és Lászlóné Jóvári Lia,
Cseréné Marczal Zsuzsanna és Nagy Rita,
Kárász Ferencné és Rónás Ferencné,
Szarka Istvánné és Baráthné Rácz Renáta.
A könyvtári foglalkozásokra szeretettel várjuk az
érdeklõdõket!
Lászlóné Szabó Edit és Bogó Anikó
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Irodalmi melléklet
No. 4.
A Perkátai Irodalmi Kör írásaiból
szerkesztette: Pavlicsek Zsolt

Kapócs Mihály: Õsszel a határban
A napnak még sugárzik éltetõ melege
De a villanydróton már sorakozik a fecskék serege.
Biztos jele ez a közelgõ õsznek,
Most van csak munkája az öreg szõlõcsõsznek.

Megérett a kukorica, zörög a levele
Szép sárga csövekkel lesz a góré tele.
Itt szorgos kezek törik a zsákokba,
Amott a kombájnok hada ostromolja.

Hadat üzent õ a sok szõlõlopónak,
Lóg még a nyelve is akár a kopónak.
Támad mint fergeteg a seregélyek raja,
Máskor meg a darazsakkal gyûlik meg a baja.

Ömlik az aranytenger, kilenc traktor hordja,
Viszik szünet nélkül be a szárítóba.
Gépek robajától megriadt vadkoca,
Tör ki a táblából bele a nádasba.

Megérett a csabagyöngye a mézes, s az oportó,
Nem kong már sokáig üresen a hordó.
Felhozták, kimosták, be is áslongozták,
a kádakat s a puttonyt jól bedagasztották.

Máshol kósza varjak fekete serege,
Követi a John Deere-t, merre szánt az eke.
Jönnek majd a vetõk is szépen sorban utána,
Kezdik az árpával, majd átállnak búzára.

Kezdõdhet a szüret, mindenki ezt várja,
Hogy kárba ne vesszen ezévi munkája.
Tarka gyermeksereg, férfiak asszonyok
Szedik már a szõlõt, telnek a puttonyok.

Száraz a föld, utánuk csak porfelhõ látszik,
Reméljük nemsokára majd szépen megázik.
Kizöldül a búza, ha Isten akarja,
Új kenyeret süthetünk jövõ augusztusra.

Hangos nevetgélés, kiabálás közben
Hullik az érett fürt, kopog a vödrökben.
Tele van a vödröm, hol van a puttonyos?
Öcsi te meg gyorsan a kádakat taposd!

Aztán hogyha meglesz a munka dandárja,
Mehetünk mulatni a szüreti bálba.
Jöhetnek már ezután a párás ködös napok,
Malacvisítástól hangos a disznótor.

Kopaszok a tõkék, a szemek is felszedve
Az idõ dél felé jár, a szüretnek vége.
Fel a kocsira szaporán indulás!
Vár otthon a mama meg a kakasgulyás.

Lesz idõ végre kicsit megpihenni,
Kártyázni, sakkozni, vígan névnapozni.
A kormos esték csendjét fel-felveri néha,
Kutyák ugatása vagy egy magyar nóta.

Ülnek az asztalnál: após, võ meg a sógor,
Sûrûn koccintgatnak, maradt egy kis óbor.
Már csak darálni kell, s az meg lesz estélig,
Hiszen a préselés csak holnap kezdõdik.

A kémények füstje alacsonyan úszik,
Mintha lopni menne, settenkedve kúszik.
Egy bagoly vészjósló hangos rikoltása
A babonás embert álmából felrázza.

Hajnalban a Dér úr csípõs fullánkjával
Átoson a réten, küzd az alvó fákkal,
S lakmuszkelyhét lopva a levelekre ontja,
Szellõrázta rozsdafátyluk lehull az avarba.

Alszik már a falu, csak a határ ébren,
Szántják, míg a föld ki nem fagy jó mélyen.
Majd hópihe dunnával a tél betakarja,
Alhat míg a kikelet lágy szele újra elõcsalja.

Kovácsné Bihari Ica: A múló idõ
Tik-tak mondja folyton folyvást az óra
Nem halkul a hangja, míg az idõt mutatja
Múlnak a percek az órák s az évek
A múló idõrõl szól számtalan ének

Rajtunk múlik hogyan éljük meg
Létünk a mindenséghez képest röpke idejét
Használjuk ki jóra, szépre minden percét
Ha letelik idõnk ne bánjunk semmit

Nincs vénebb nála földön s égen
Amikor már nem leszünk a csillagképben
Az idõ akkor is múlik szüntelen
Mert az idõ soha nem áll meg

Hagyjunk magunk után valamit
Ültessünk fát, gyermekek szívébe tudást
Írjunk verseket, ódát, vagy novellát
Megemlítik nevünket, s mi halljuk odaát…
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Pavlicsek Zsolt:
A szó születése
Hangzavarral telített,
hasznos csend nélküli
zavart világunkban,
az értelmes mondanivaló
mintha háttérbe szorult volna…
Örök a hang, melyekbõl
szótéglákat rakosgatunk,
örök a csend ,
amit szavaink közé
gyakran pakolgatunk.
A kezdetektõl
szolgálatunkra rendeltettek,
összeállítani tudnunk kell
belõle egész életünket,
saját világmindenségünket.
Feledtük a csöndet,
halvány az emléke
félünk tõle,
üresnek érezzük magunkat,
mert gondolkodásra késztet.
A némaság nem rontja meg
zaklatott önmagunk,
kell a telített hallgatás,
gyümölcsöt terem
a csendben maradás.
Érik az alkotás,
Halad a feladat,
jön az ötlet
Kezdõdhet a fejlõdés
A belsõ megújulás.
A fölös szófecsérlés
A felszínes csacsogás
Megcsúfolás,
Egyhelyben topogó
Kényelmes lemaradás.
Nyíljon meg hát
A némaság kapuja,
Lépjenek ki rajta
A konkrétan hasznos,
értelmes szavak.
A csend csendjének
csendjében
sûrûsödjenek
végleges véges formába
a teremtõ szavak!
Feltárul a titok,
Az alkotó magánya
enyhül
kicsiny világa
zsibongva benépesül.
Hangtalan nyüzsgéssel
Megszületik,
maradó mondat-ércekbe
öntött sok-sok
fontosnak érzett szavam.

IRODALMI MELLÉKLET
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Fülöp Irén: Az öreg diófa
Az udvaron áll egy öreg diófa,
Harmincéves múltra tekint vissza.
Kis facsemete volt még, mikor hozzánk került,
A hosszú évek alatt hatalmas fává serdült.
Sok szép estét töltöttünk el alatta.
A nagy nyári melegben az árnyékát adta.
Leültünk a kis padra és megpihentünk.
Alatta munka után jókat beszélgettünk.
Tavasszal már vártuk, hogy virágozzon!
Jöttek a galambok is, rárakták fészküket,
A kis galambfiókáknak helyet keressenek!
Jött a fakopács is, a fák doktora.
Átvizsgálta rendesen, nincs-e valamilyen baja!
Csak nõtt, nõtt ez a hatalmas diófa!
Õsszel összegyûjtöttük a termést,
mit nekünk adott.
Szedtük a sok szép diót,
a vödörben csak úgy kopogott!
Karácsonykor finom sütemény készült belõle,
Mindannyiunk örömére!

Jött egy újabb év, sajnos ki kellett vágnunk!
Nagyon jó helye volt itt minálunk!
Sírt az öreg diófa, könnyezett!
Szinte velünk együtt nevelkedett!
Ha beszélni tudna ez a csodálatos fa,
Sok szép emléket nekünk a múltból elmondana!
Elmesélné, hogyan épült a házunk!
És közben felnõtt a nagy fiunk!
Kútból húztunk vizet, locsoltuk a virágokat.
Kis kutyánk itt ugrándozott, futkározott sokat.
Vendégeket fogadtunk és jókat kacagtunk
Ez alatt a nagy diófa alatt!
Még sokáig megemlegetem, míg élek
Ezt a csodálatos fát, ami most már
Itt hagyott minket!
Majd ültetünk helyette másikat,
Hogy némiképp pótolja a magányunkat.
Adjon nekünk egy kis árnyékot a nyári
Nagy melegben!
Meg tudjunk pihenni egy kicsit alatta!
Mert aki a fákat és a virágokat szereti,
A gazdag termésével a jóságát meghálálja neki!

Pavlicsek Zsolt: Az õsz muzsikája
Tékozolva szórja túlcsordult kincseit a tünékeny
nyár. Kínlódik a száradó levél, próbálgatja a szabadulás elvi lehetõségét valós élménnyé alakítani, fához kötöttségét a köldökzsinór csavargatásával oldani. Társa a fel-feltámadó szél, mely
egyre erõsebben cibálja a világot. Tobzódnak a
darazsak a beérett gyümölcskavalkád édes ízorgiájában, megrészegülve ingáznak a szõlõfürtök
és a hamvas kékszilvák émelyítõ lehetõségei
közt.
Még tombol a hõ a napsugár szúró fényével, de
jól tudom: haláltánc ez már a javából, ezért lélekben búcsúzom a nyártól. Halkul a tücsök is, fázik
már éjjel, a hûs hajnal berozsdálja hegedûjét.
Szeretett kastélykertem lélekben szívesen kisajátított, alig megmaradt régi ösvényen rugdosom
az illatos bronzzá vált leveleket, s élvezettel gázolok a ropogó frissességû száraz avarba. Üresednek a fák, mezítelen bokrok szégyellik szemérmesen põreségüket, kínálják szendén ilyenolyan termésüket. A hervadás ereje áthatja túlracionalizált kiszámíthatóságomat. Elérzékenyülök. A lét folyton visszatérõ közhelyein jár
agyam. Szeretném röhejesnek látni magam a keménység vesztése miatt. Tán nem a sunyin elosonó lehetõségeim okán reszketek? A lélek váltja
ruháim, formálja énem kitartóan, szilárd marokkal. Lesóhajtja rólam észrevétlen a túlhaladott
visszahozhatatlant, mire döbbenek, már csupán
búcsúszimfóniáján kesereghetek.
Megáll köröttem az idõ, a rohanva utazót csitítom, nem engedem pár lopott pillanatig, hogy az
örökös száguldás egy csipetnyit is megkurtítsa a
furcsa élvezetet. Elvonultságom ereje meghallatja velem a zenét, melyet a természet játszik az
õsz örök hangszerein. Szétszabdalom atomi
hangjaira a szólamokat, igazi élménnyé válik a
mindenség törvényeinek aktuális lágy indítása.
Csodálatos kompozíció a tökéletes és tervezett

megtapasztalása, a harmónia vissza-visszatérõ
átélése. Élet és halál dinamikus szimbiózisa tárul
fel, s rejtett kincseit rám szabadítja szemtelenül.
Megilletõdök az ellentmondások kínzó vonzásában, élet és halál vonalán ingázom a csodálat és a
félelem között. Vágyom a nyár végsõ leheletét
csókban élvezni, borzongok hûs simításától.
Megébreszthetõ-e újra az elmúlt sok élmény?
Sóhajtok mélyen. Nincsen válasz, csakis magamban kutatva lelhetek némi adatmorzsára. Támpontként csakis az örökkévaló, mi adatott nekem. Minden más viszonylagos: ki oly mélyen
imádott egykor, akár gyûlölhet is a jelenben. Véreim közel és messze keresik ugyanezt, támaszként nekem kell lennem, nem fordítva…
Elszomorít látványa a hanyatlásnak. A szellõben
szálló leveleket a vidám lét utolsó üzeneteként
értelmezem, s megadóan kódolom retinámon a
szárazon zörgõ pergamen-foszlányok méltósággal telt aláhullását végsõ enyészetükbe. A halál
kézzelfogható jelei szépségesen gyûlnek a természet ravatalán. Nem állhatom: mélán, hang és
nedvesség nélkül befelé siratom.
Elengedjük a múlót, fogadjuk az eljövõt, óhajtottuk a hûvöset, most sóhajtjuk a várhatót. Leborulni egy termetes bükk aranyló ágai alatt nem
gyengeség. Alázat, mire erre sarkallhat, s az elfogadó remény, az élet irgalmát esdõ vezeklés idõtlen mozdulata. Kötni a múltat a jövõvel, csillagokba vágyva a földön járva.
Az õsz tablóján millió árnyalatban és pontos formákba festve látom mivé alakult, zeng bensõmben ezerhangú koncertje, parányi porszemként
hegyet építek, heggyé épülök. Szervesülök a teremtett természet nagy rendjébe, kutatom rendíthetetlenül a legmélyebb látás kegyelmét, ahol
már kérdezni sem szükséges…
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Kína kincsei 45.
Pavlicsek Zsolt állandó
rovata

Boldog Huaxiang
Huaxiangi barátaink csodálatos tartalmú
albummal és dvd-kiadvánnyal érkeztek
hozzánk idén júliusban. Sajnos a korlátozott példányszám miatt nem juthat el
mindenkihez az eredeti anyag, ezért
igyekszem minél több részletet szerkesztve bemutatni kínai testvértelepülésünkrõl adott ismertetõ kiadványokból.
„Július szép havában a kék Duna vize csendesen, de magabiztosan folyik; Keleten viruló virágok pompáznak csodálatosan.”
A kínai fõváros, Beijing Huaxiang nagyközség és a magyar Fejér megyei Perkáta
nagyközség közötti baráti kapcsolatok 50
éve emlékére és tiszteletére kiadott
anyagban mutatkozik be képekben és
szövegben a kínai „Virágváros”.
Huaxiang nagyközség a kínai fõváros,
Beijing déli részén helyezkedik el, területe
50,15 négyzetkilométer, lakosságának száma közel 150 ezer. A nagyközséghez tartozik 15 község és 68 falu.
Huaxiang hosszú, gazdag múltra tekint
vissza, több mint 800 esztendõs, nemzedékeken átívelõ virágnevelési kultúrával
rendelkezik. Huaxiang mostanáig több
elismerõ címet kapott: a „Kínai virág- és
fatermesztésért” elismerést, az „Országos virágtermelés mintabázisa” és „Országos kiemelt virágpiac” címet. Huaxiang ma a legnagyobb virágelosztó központ Észak-Kínában. A 2008-as beijingi
olimpiai és paralimpiai játékokon a gyõz-

teseket köszöntõ virágcsokrot, a „Honghong Huohuo”-t is Huaxiangban kötötték, s e teljesítmény kiérdemelte a „Kínai
olimpia virágtelepülése” megtisztelõ címet. Az elmúlt évek városiasodásának
nyomán Huaxiang gazdasági és társadalmi fejlõdésének új történelmi idõszakába
lépett. A kiállított képek bemutatják a látogatóknak a huaxiangiak szülõföldjükön folytatott építõmunkáját, a település
kialakulásának, felemelkedésének és fej-

1956
Egyesületünk sikerrel pályázott az
’56-os emlékpark létrehozására.
Idén tervezéssel és elõkészítéssel elkezdjük régi ötletünk megvalósítását.
Méltó helyet találtunk neki: a templomkert óvoda felé esõ részén. Így a
két emlékmû – az 1000 éves Magyarországot ünneplõ Életfa, s az ’56-os forradalomra emlékeztetõ alkotás –
együtt hirdeti: községünknek fontos
országunk múltja, s ezért tenni is kész!
Most kérjük Perkáta lakóit, hogy áldozzon e cél megvalósításáért! Kérjük, aki néhány forinttal támogatni
tudja tervünket, vásároljon képeslapot tagjainknál vagy
a PÖPE üléseken.
Az ebbõl befolyt
összeget az emlékhely kialakítására
fordítjuk.

lõdésének történetét, valamint történelmi és kulturális kincseit. Célunk elõsegíteni és erõsíteni a két település közötti
gazdasági együttmûködést, a humánkapcsolatokat és a napról napra fejlõdõ barátságunkat.
Az idõ múlékony, de a barátság állandó.
A barátság gondosan ápolt, hervadhatat-

lan virága, melyet Huaxiang és Perkáta
lakosai 50 év alatt kéz a kézben, közösen,
kitartón neveltek, a kínai-magyar barátság kertjében különleges helyet foglal el.
Virágozzék népeink örök barátsága!
Kívánjuk, hogy a Huaxiang és Perkáta lakossága közötti barátságnak történetében nyíljon meg újabb szép fejezet!
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LOVAS HÍREK / KÖZÖSSÉG

Lovas hírek

Felhívás

Augusztus hónapban díjugratásban, fogathajtásban és gyermekversenyen képviseltük a Perkáta SE-t. Megint sikerült dobogós helyezéseket is elérnünk. Gyermekversenyen Horváth Fanni Bokrétával, élete elsõ díjugrató versenyszámában indult, és a
mezõny legjobbjának ítélte meg a versenybíróság, így õ kapta a legmagasabb stíluspontot, egyben ezzel megszerezte az 1. helyezést. Díjugratásban a 2. helyezést „béreltük ki”, Gubicza Anett Bokros Boncával, Rosta Renáta Fannival, én (Orbán Brigitta)
pedig Cassiopeiával, természetesen különbözõ versenyszámokban, amelyekben a hibátlanság és az idõ számított. Fogathajtásban a Horváth team kemény küzdelemmel a
bronzmedált szerezte meg a háromnapos verseny maraton napján, ahol népes szurkolótábor kísérte akadályról akadályra a csapatot. Ezzel a versennyel lezárult a Dél-Dunántúli régióban a minõsítõ versenysorozat, ahol összesítve a 4 fordulót, a Perkáta SE
csapata a 4. helyen fejezte be, ezzel jogot szereztek a B kategóriás Országos Bajnokságon való részvételre.
A versenyek mellett jutott idõ kikapcsolódásra, és községi rendezvényeken való részvételre is. Augusztus 15-én az Adonyi Kistérségi Szociális Központ szervezésében
perkátai gyermekeket lovagoltattam Áldott Napsugár segítségével, Szilajon és
Fridán. Jó volt látni a lovak hátán a sok mosolygós arcú gyermeket. Augusztus 20-án
Horváth István (Peha) vezetésével, perkátai lovasok jártuk községünk utcáit, kínálva
a felszeletelt, megszentelt kenyeret. Augusztus 25-én Gecseg János szervezett egy lovas túrát a perkátai lovasok számára. Az úti célunk Nagylók volt. 11 fõvel indultunk
neki az útnak, melyen nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a kitûnõ szervezést és
a finom ebédet. Szeptember 8-án a községi szüreti felvonuláson vettünk részt (perkátai lovasok) a környezõbeli települések lovasaival együtt.
Augusztus 4. – Székesfehérvár:
díjugrató-verseny
Orbán Brigitta – Cassiopeia, B/0 „90
cm-es” kategória (25 induló): mindkét fázis hibátlan, 2. hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, Aranyos
kupa „110 cm-es” kategória (8 induló): 2
hibapont, 2. hely. Ezzel 36 minõsítõ pontot, és 5 Aranyos kupa pontot szerzett.
Augusztus 10-11-12. – Balatonlelle:
Országos B-kategóriás minõsítõ
fogathajtó-verseny; Dél-Dunántúli
Régiós Bajnokság IV. forduló
Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád –
Bessy-Pluto
Füles-Pluto
Pandúr,
kettesfogathajtás (47 induló): díjhajtás
27. hely, maraton 3. hely, akadályhajtás 5.
hely. A három nap összesített eredménye
alapján a 16. helyen végeztek.
Augusztus 12. – Hantos:
díjugrató-verseny,
megyei bajnoki 4. forduló
Rosta Renáta – Fanni, B/2ifi „110 cm-es”
kategória (11 induló): hibátlan, 7 stíluspont, 4. hely.
Rosta Renáta – Fanni, B/3ifi „120 cm-es”
kategória (2 induló): 20 hibapont, 2. hely.

Augusztus 12. – Páty:
gyermekverseny
Horváth Fanni – Bokréta, díjugratás,
kezdõ lovas „70 cm-es” kategória (15 induló): hibátlan, 7.4 stíluspont, 1. hely.
Augusztus 17. – Tamási:
díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, Kiskör
„120 cm-es” kategória (40 induló): 4 hibapont, 26. hely.
Augusztus 18. – Tamási:
díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, Kis kör
„120 cm-es” kategória (36 induló): mindkét fázis hibátlan, 8. hely. Ezzel 108 minõsítõ pontot szerzett.
Augusztus 19. – Tamási:
C-kategóriás fogathajtó-verseny
ifj.Horváth Árpád-Dózsa Tamás – Pluto
Füles-Szenyor, kombinált akadályhajtás
kategória (7 induló): 6. hely.
Augusztus 31. – Budapest,
Nemzeti Lovarda:
Díjugrató Magyar Bajnokság
Gubicza Anett – Bokros Bonca, Amatõr
OB elõdöntõ 120 cm (48 induló): A lovast
lóról esés miatt ki kellett zárni.

Egy oldal:

20.000 Ft+áfa

Fél oldal:

10.000 Ft+áfa

Negyed oldal:

5.000 Ft+áfa

Egy hatod oldal:

3.500 Ft+áfa

Egy nyolcad oldal:

2.500 Ft+áfa
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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.

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!
06 (30) 232 5337
HÚSHIBRID
RÁNTANIVALÓ
CSIRKE
MEGRENDELHETÕ!
Élõ: 460 Ft/kg
Frissen vágott:
790 Ft/kg
Házhoz szállítás mindkét
esetben megoldható!
A megrendeléseket várjuk
a 06 (30) 432 5757-es
telefonszámon!

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások, köszöntõk:
1.000 Ft+áfa/alkalom.
A társadalmi célú hirdetések negyed oldalig díjmentesek.
Kedvezmények: 2-5 megjelenés: 15 %,
5-9 megjelenés: 25 %, 10 és felette: 40 %
Helyi hirdetõknek állandó 20 % kedvezmény.
Felár: színes hirdetés igénylése esetén 20 %.
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
A plébániahivatal új elérhetõsége telefonon a 06 (30) 861 2621-es szám.
Szent István királyunk ünnepén tartott
reggeli istentiszteleten Pavlicsek Zsolt
lelkipásztori munkatárs szentelte és áldotta meg az új kenyeret, melyet ezután
Somogyi Balázs polgármester szegett
meg. A faluban délután lovas felvonulással vitték körbe a megáldott kenyereket.
Templomunk búcsúját szeptember 8-án
szabadtéri szentmisével és magas színvonalú kulturális programokkal ünnepelhettük meg a templomkertben. Hálás köszönetünk a szervezést elõkészítést vállaló PÖPE tagságnak, önkormányzatunknak, az ÁMK-nak, minden feladatot végzõ segítõnek és a fellépõknek is. Kisboldogasszony búcsúját szeptember 9-én
vasárnap reggel a templomban is megtartottuk, mely egyben tanévkezdõ Veni
Sancte diákmise is volt. A gyerekek és a
kórusunk kis mûsorral köszöntötték az új
tanévet, Ottó atya külön áldásban részesítette a hitoktatókat és a hittanulókat.
Elindult az iskolai hitoktatás is. Hitoktatóink évfolyamonként, a tanítási órákhoz
kapcsolódva vagy délutáni idõpontokban
várják a gyerekeket. Toldi Róza Hajnal
hitoktató az óvodásokat és az iskolásokat
várja 6. osztályos korig, Pavlicsek Zsolt
hitoktató a 7. osztályosokat és a magasabb évfolyamon tanulókat várja középiskolás kor végéig, továbbá a speciális
tanmenetek szerint tanulókat.
Kiemelten hirdetjük a kedves szülõknek,
hogy elsõáldozáshoz e tanév tavaszán is
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csak azokat a – legalább 3. osztályos vagy
idõsebb – gyerekeket engedjük, akik FOLYAMATOSAN részt vesznek a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken!
Jövõ õsszel bérmálkozást tervezünk
Perkátán, mely a keresztény nagykorúság szentsége. Feltételei: rendszeres
jelenlét a vasárnapi szentmiséken és a
felkészítõ hittanórákon! Életkori határ:
jelenleg legalább 7. osztályos legyen, vagy
a bérmálkozáskor betöltse 14. életévét.
Középiskolásokat, felnõtteket is várunk
hittanóráinkra, bérmálkozói csoportunkba, számukra délutáni-kora esti órákban
egyeztetünk heti hittanórai alkalmat.
Nagy köszönetet mondunk mindazoknak, akik már befizették idei esedékes
önkéntes egyházi hozzájárulásukat. A
dolgozó felnõttnek 3500 Ft/év, nem aktív
felnõttnek (nyugdíjas, munkanélküli)
2500 Ft/év. Kiskorúaknak és tanulóknak
nincs ilyen kötelezettsége. Egyénileg magasabb összegekkel is támogató egyházközségünk, mely adományokat hálásan
fogadunk. A befizetést segítõ sárga csekkeket már eljuttattuk minden perkátai
háztartásba, aki nem kapta meg, vagy további csekkre van szüksége, kérje egyházközségünk plébánosától vagy világi vezetõitõl. E befizetésekkel a templom és a
plébániahivatal fenntartását segítik.
Október a Szûzanya hónapja, hétköznap
litániákkal és több ünneppel: október
7-én Rózsafüzér királynõje napja, október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepe lesz.
Október 11-én ünnepli anyaszentegyházunk a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 50.
évfordulóját, ezért e napon nyitják meg a
hit évét a római Szent Péter bazilikában
és a világon. Célja kettõs: egyrészt önmagunk mélyedjünk el jobban hitünk lénye-

gében, másrészt a katolikus hit szélesebb
körû és mélyebb megismertetése mindenkivel. A következõ hónapokban bõvebb tájékoztatással segítjük e témában
olvasóinkat!
Október 12-14. között tartjuk Perkátán is
a nemzetközi önkéntes ifjúsági akcióprogramot, mely „72 óra kompromisszumok nélkül” néven vált ismertté. Célja
szociális, karitatív, ökológiai, fejlesztõ,
építõ tevékenységeket önkéntesen végezni saját környezetünkben. Segíteni a
rászoruló embertársainkon, szebbé tenni
környezetünket értelmes munkavégzések által. Perkátán is a kezdetektõl bekapcsolódtunk e programba, idén is várjuk a felsõ tagozatos és a 14-30 év közötti
fiatalokat, akiknek szeptember végéig
kell jelentkezniük Ottó atyánál, Hajni néninél, Zsolti bácsinál az országos regisztráció miatt. Terveink szerint mi szombati
napon vállaljuk a templom, a templomkert, a plébánia környezetének rendbetételét és a temetõben az egyházi sírok
karbantartását. Ezek mellett igyekszünk
közösségformáló programokat is beiktatni a nap eseményei közé.
„Az önkéntesség maga a felszabadultság:
végre nem kell elvárásoknak megfelelni,
hiszen bármit is tégy önkéntesen, az már
túl van azon, ami elvárható!”
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Kreatív hét Perkátán
Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 2012. augusztus 13-17.
között kreatív hetet tartott a Perkátán élõ gyermekek számára.
A létszámot tekintve 30 és 60 fõ között mozgott.
Hétfõn ismerkedéssel, barátkozással telt el a nap. Ezen a napon
kreatívkodhattak (festés, rajzolás, gyöngybõl készített virágok,
papírvirág, vászonszatyor díszítése), illetve az iskola által biztosított sporteszközökkel játszhattak a gyerekek. Pl.: pingpongozhattak, tollasozhattak, focizhattak stb.
Kedden Papp Péter és Faragó Jánosnak ismeretterjesztõ bemutatóján vehettek részt a gyerekek. Megismerkedhettek Perkáta élõvilágával. Utána Molnár Gábor és Gyõrik László lovas
kocsiján kikocsikáztunk Kis-Perkátára, ahol piknikeztünk.
Szerdán Orbán Brigitta, Perkáta SE Lovas Szakosztályának elnöke, valamint segítõje, Áldott Napsugár lovagoltatta meg a
gyerekeket, amit nagyon élveztek, hiszen volt, aki életében elõször most ült
lovon. Közben a sportpályán a többiek
focizhattak.
Csütörtökön Lászlóné Szabó Edit játékos vetélkedõt tartott a gyerekeknek a
könyvtárban. Azok a gyerekek, aki
nem akartak részt venni a központban,
Szilvásiné Kovács Julianna segítségével gyöngybõl és papírból virágokat készíthettek, festethettek, rajzolhattak.

Pénteken bográcsoztunk, közben mindenki kedvére gyárthatta
a saját maga által készített kis csecsebecsét. A kastélykertben
focizhattak a mozogni vágyók.
Külön köszönetet mondunk a helyi vállalkozóknak és szülõknek: Bogó Józsefné, Tercsák Lajos, Végh Gyula, Kusler Dávid,
Stüszi ABC, Széchenyi Pékség, Diandra Papír és Írószer,
Szilvásiné Kovács Julianna, Csizmár Márti, Rupáné Babrányi
Mária, Südi Lászlóné, Sõtér Éva, Tímár Éva, Scheffer Jánosné,
Takács Antalné, Lucza Mária.
Jónáné Palotai Judit és Németh Zsanett családgondozók
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STYX TEMETKEZÉSI KFT.
20 éve a lakosság szolgálatában
Éjjel-nappali ügyelet: 25-271-080, 25-450-157,
25-507-720, 06-30-6071-310, 06-30-9621-764
Cím: Perkáta, Dózsa György u. 14., Varga László
* Teljes körû temetkezési szolgáltatás
* Kérésre házhoz megyünk
a temetés felvételére
* Anyakönyveztetés
* Temetkezési kellékek
(koporsós, urnás)
* Halottszállítás
(külföldre és külföldrõl is)
* Hamvasztás

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

GOLGOTA TEMETKEZÉSI KFT.

Ügyelet éjjel-nappal:
06-30-709-2231, 06-20-460-7151
Cím: Perkáta, Engels Frigyes út 2. Szabóné Judit (06-30-456-2659)

Teljes körû temetkezési szolgáltatás és ügyintézés
* temetkezési kellékek széles körû választéka (koporsós és urnás temetéshez)
* elhunyt-szállítás, hamvasztás (3 napon belül), sírásás, hantolás, kriptaépítés
* ravatalozás, temetés, anyakönyvezés (ingyenes)
* hétvégi és ünnepnapi temetés (felár nélkül!)
* koszorúrendelés helyben
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Technikatörténeti
kiállítás
2012 Perkáta
Egyesületünk, Perkáta Nagyközség Önkormányzatának támogatásával, immár harmadszor rendezte meg hagyományosnak
mondható technikatörténeti kiállítását. Természetes, hogy az
idei kiállításunk tervezésekor is az volt a szempont, hogy valami
újat, valami mást mutassunk meg, mint eddig a régmúlt, a közelmúlt és a jelenkor technikai eszközeibõl. Ezért az idei kiállításunknak a „Közlekedés földön, vízen és levegõben” címet adtuk.
Köszönet Perkáta Nagyközség Önkormányzatának, Somogyi Balázs polgármester úrnak, hogy rendezvényünket minden évben
lehetõségeikhez mérten támogatják. Köszönet Szilasy Lászlónak, a Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK igazgatójának, hogy
minden évben otthont biztosítanak kiállításunknak és kapcsolódó rendezvényeinknek.
Egyik témája volt a kiállításunknak „Kismotorkerékpárok a nagyvilágból”.
Lehet, hogy kissé nagyképûnek tûnik a nagyvilági megnevezés,
de az 50-es, 60-as és 70-es években nekünk ezek a honi és szomszédos országbeli kismotorok jelentették a nagyvilágot. Láthattunk itt megkímélt, eredeti állapotút, szépen felújítottat, és
olyat is, amelyik már úgymond megérett a felújításra. Ez a kis
bemutató ízelítõt adott egyesületünk tagjainak kismotor gyûjteményébõl, a teljesség igénye nélkül. A hozzá kapcsolódó motorplakát bemutatónkon ezekrõl a kismotorkerékpárokról láthattunk egy-két érdekes adatot.
A szabadtéri motoros találkozó résztvevõi szombaton 9 órától
„Kistérségi körtúrán” vettek részt veterán és modern motorjaikkal. Köszönjük a szíves vendéglátást Szabadegyházán Tóth
Györgynek, a Faház-Family Kft. tulajdonosának, Pusztaszabolcson Tomasek Sándornak és a Motor Ördögei Baráti Társaság vezetõinek és tagjainak, Adonyban Hetyei Csabának és a Park
Presszó alkalmazottainak.
Hogy még mindig kétkerekûeknél maradjunk, a következõ témánk „A magyar kerékpárgyártás gyöngyszemei”.
A kiállított kerékpárok tulajdonosai, a Magyar Gyártmányú Veterán Kerékpárok Virtuális Múzeumának fórumozó tagjai. Kiállított kerékpárjaik között láthattunk különlegességeket, mint
egy fából készült kerékpárt, valószínûleg az 1800-as évek végérõl, régi kerékpárokat a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es évekbõl. Köszönjük Papp Zoltánnak, aki Kecskemétrõl, Pap Zsoltnak, aki
Nagykõrösrõl, Pócsi Istvánnak, aki Budapestrõl, Ujfalusi Titanillának, aki Perkátáról hozta el és mutatta be nekünk féltve õrzött gépeit. Érdekességeket is láthattunk a hagyományos kerékpárok között, velocipédeket, melyek nem a mi korosztályunk kerékpárjai voltak, hanem az 1800-as évek második felében és az 1900-as évek elején kerekeztek ilyenekkel õseink. Köszönet nekik, akik ezeket a gépeket elhozták és bemutatták nekünk: Halápi Sándor velocipéd világbajnok Tiszakécskérõl, Pap
Zsolt Nagykõrösrõl, Gál István és Rideg Krisztián Kalocsáról.
Kerékpáros vendégeink, egyesületünk tagjaival és lelkes perkátai kerekesekkel végigkerekeztek a község utcáin a lakosok
nagy örömére.
Kiállításunk következõ alcíme „Közlekedés a gyermekeink szemével”.
Annyival egészíteném ki, hogy ma már nemcsak a gyermekeink,
de unokáink is ugyanilyen szemmel nézik a közlekedést. Mirõl
is szólna másról, mint játékokról. Egyesületünk tagjainak, gyermekeinek, unokáinak féltve õrzött játékait láthattuk kint a polcokon és a vitrinekben egyaránt. Láthattunk itt 60-70 éve készült játékokat, a retro korszak mûanyag és lemezjátékait, és a
legmodernebb LEGO újdonságokat is.
„Hajózás, folyókon, tavakon és tengereken” címen egy gyönyörû
bemutatót láthattunk a hajózás történetének egy korszakáról.

Kiállítás
Terepasztal

Bolhapiac a kastélykertben

A hajómodell bemutatóra a Hajózástörténeti, Modellezõ és Hagyományõrzõ Egyesület Hagyományõrzõ Tagozata tagjai hozták el
gyönyörû modelljeiket, hadihajók és gõzhajók élethû mását.
Köszönjük a hagyományõrzõ tagozat tagjainak és vezetõjüknek, Heckenast Péternek.
A terem közepét betöltötték mindannyiunk, a gyermekeink és
már az unokáink álmai, a terepasztalok. Nem sokunknak adatott meg, hogy bármilyen terepasztal büszke tulajdonosa lehessen. Ezért is felemelõ érzés volt számunkra, hogy akik ezeket elhozták és bemutatták nekünk, ezt önzetlenül, baráti segítségként tették.
Egy nagy múltú vasútmodellezõ csapat négy terepasztallal vett
részt technikatörténeti kiállításunkon. Köszönjük a bemutatót
a LÁNG Vasútmodellezõ Gyermek és Ifjúsági Szakkör csapatának,
és köszönet vezetõjüknek, Pataki Lászlónak. Bemutatták a
gyermekek nagy örömére a szabadtéri modellvasútjaikat is.
Szidon Péter vasútmodell terepasztalával és egyéb vasútmodelljeivel mutatkozott be. Köszönjük Szidon Péternek a részvételét.
Kiállításunkon bemutatkozott a Vasútmodell Centrum, akik vitrinekben és terepasztalaikon kínálták bõséges választékukat.
Láthattuk Szarka Péter Perkátaland LEGO terepasztalát, és
Jákli Dávid Tomasz terepasztalát. Köszönjük nekik, hogy rendelkezésünkre bocsátották.
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Plakátkiállításunkon az elmúlt 150 év közlekedési eszközeibõl
adtunk bemutatót a FORTEPAN eredeti fotóinak a segítségével. Ez nem egy száraz technikai bemutató volt, ez inkább egy
korrajz, az akkori kor emberének és technikájának érdekes
kapcsolatairól. Más megközelítésben ez történelem, így éltek
eleink, így éltek apáink, így éltünk mi, így éltek mások. Reméljük, hogy böngészés közben mindenki megtalálta az ismerõs
korszakot, az ismerõs arcokat, az ismerõs technikát.
A fejünk felett „Szelek Szárnyán” címmel repülõmodell bemutatót láthattunk a Solti Aviator Klub gépeibõl. Ezekrõl annyit illik tudni, hogy ezek nem kiállításra készített bemutató gépek,
ezekkel repülnek. Ezeket havonta összetörik, ha úgy sikerül,
szorgos kézzel, sok munkával, pénzzel újjáépítik, és megint röpülnek. Ebbõl láthattunk szombaton egy kis bemutatót a futballpályán. Köszönet a klub tagjainak és vezetõjüknek, Kalocsai
Zsoltnak, hogy elhozták és bemutatták nekünk gépeiket.
Vendégünk volt a Kastélykertben az ÖKO-BUSZ. Az autóbusz
az ÉLÕ MINI-VILÁG Alapítvány tulajdona. A buszban kialakításra került egy „mini világ”. Egy vasúti terepasztal segítségével
hozták létre a környezetvédelem különbözõ állomásait. Ezen a
terepasztalon a gyerekek számára is érthetõen, de emellett játékosan lehet bevezetni õket a környezetvédelem rejtelmeibe.
Köszönjük az alapítványnak és a kuratórium elnökének, Major
Andreának, hogy elhozták és bemutatták nekünk.
A bitumenes kézilabdapályán a látogatók kipróbálhatták vezetési reflexeiket felnõtt és gyermek gokartokon egyaránt, a Gokart Pécs vállalkozás jóvoltából. Köszönjük nekik is a részvételt.
Rendezvényünk végén kisorsoltuk a nyerteseket azok közül,
akik a dobozba bedobták a szórólapunk sorsolási szelvényét.
1. helyezett
Mrázik Andrea
Dunaújváros
2. helyezett
Borbély Ferenc
Székesfehérvár
3. helyezett
Mátyási Gábor
Iváncsa
4. helyezett
Nikó László
Perkáta
5. helyezett
Karbacz Áron
Perkáta
A nyertesek a nyereményeket postán kapják meg.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik meglátogatták kiállításunkat, és ezzel támogatták egyesületünk mûködését. Ígérni
annyit tudunk, hogy a támogatásért cserébe a jövõ évi kiállításunkra is mindent megteszünk, hogy a látogató közönség érdeklõdését magas színvonalon kiszolgáljuk.
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Kisboldogasszony
Búcsú 2012
A Templomkertben 17 órakor ünnepi szentmisével kezdõdött a
Kisboldogasszony Búcsú. A misén a Csend Élet zenekar játszott. Majd ezt követõen Kárászné, Csilla néni várta a gyermekeket a varázsszõnyegre, mesélt nekik és a közönségnek. A
Rozmaring Énekkar dalait hallgathattuk meg, majd a szabadegyházai Gerlice citerazenekar, Mezõföld címû összeállítását
hallhattuk. Az estét a Baracs Néptáncegyüttes táncprodukciója
zárta.

Szentmise
A Kisboldogasszony Búcsút a Polgári Összefogás Perkátáért
Egyesület szervezte az idei évben is, a rendezvényhez a Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület – egy pályázat keretén belül
– adott anyagi támogatást.

Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyesület vezetõsége

Bogó Anikó

Szüreti felvonulás és bál
Szeptember 8-án 13 órakor a polgármester úr köszöntõje után a
Martonvásári Fúvószenei Egyesület által játszott indulókra elindultak az iskola mellõl a szüreti felvonulók. A csikósok, betyárok vezették a menetet, majd a hintók és a kocsik követték õket.
Perkáta utcáin már rég volt ekkora szüreti felvonulás, 283 fõ
vett részt. 33 fõ lóháton, a többiek a 27 fogaton, hintókon és kocsikon vonultak fel. A helyi lovasokon kívül érkeztek hozzánk
Szabadegyházáról, Pusztaszabolcsról, Nagyvenyimrõl, Seregélyesrõl, Sárosdról és Hantosról. A perkátai hagyományõrzõ
lovasok ezen települések felvonulásain is részt fognak venni.

Az állomásokon elhangzott a kisbíró közleménye, a fiatal lányok Szabó Lászlóné és Albertné Veres Nikoletta vezetésével
táncoltak, a csikósok lovaikkal bemutatókat tartottak, Bogó
Istvánné, Pavlicsek Nándorné, Makai Gáborné, Horváthné
Fischer Katalin és Horváth Istvánné a felvonulókat pogácsával
és innivalóval kínálták. Útközben a falu lakói közül is többen
kínálták a szüreti mulatság résztvevõit.
A felvonulás idején dr. Viski Mária háziorvos és Márki Sándor
állatorvosi segéd ügyeletet biztosítottak, a perkátai és a
rácalmási polgárõrség a helyi körzeti megbízottakkal biztosították a felvonulást. Köszönjük mindnyájuknak a segítséget!
A felvonulók a kastélykertbe értek vissza, ahol vacsorával várták õket, ennek finanszírozása részben pályázati összegbõl
(Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület – Négy évszak, rendezvénysorozat) valósult meg. A vacsora után kezdetét vette a
bál a Kalózok muzsikájára mulathattak kicsik és nagyok.
Szeretnék köszönetet mondani a szervezõ munkáért Pehának,
Horváth Istvánnak, és megköszönni a Horváth családnak, hogy
a „bírói feladatokat” vállalták.
Bízom benne, hogy a felvonulók jól érezték magukat, és 2013ban ismét találkozunk a felvonuláson!
Bogó Anikó
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2012. szeptember 8-9-én Perkátán három rendezvényen vehettek
részt az érdeklõdõk. A Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet „Közlekedés földön, vízen és levegõben” kiállítását pénteken (szeptember
7.) 18 órakor nyitotta meg dr. Baráth Károly és Somogyi Balázs
polgármester úr. Szombaton 13 órakor kezdetét vette a szüreti
felvonulás, majd este 20 órakor a bál. A templomkertben pedig
17 órától a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület szervezésében kezdetét vette a Kisboldogasszony Búcsú.
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