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A PERKÁTAI IRODALMI KÖR
HÍREI
Októberben is tartalmas programokkal folytattuk irodalmi munkánkat. Foglalkozásainkon rendszeresen beszélgetünk prózai és lírai mûvekrõl, aktuális
eseményekrõl és gyakran elemezzük saját írásainkat is.
Jövõ decemberig az „56 ok, amiért érdemes olvasni Perkátán” elnevezésû,
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 azonosítójú sikeres pályázat által színvonalas rendezvények és rendszeres szakmai klubprogramok várnak a résztvevõkre.

Szeretettel meghívom Önt és kedves családját

Vaskó Gálfi Erzsébet
gróf Murinyi József emlékdíjas festõmûvész kiállítására

A Természet szépségei kiállítás megnyitója
Várunk minden irodalom és költészet iránt érdeklõdõ felnõttet a folyamatosan találkozó irodalomkedvelõk lelkes csapatába!
Múlt havi foglalkozásainkon a mesékrõl, azok lelket szépítõ és építõ hatásairól elmélkedtünk. Véleményt cseréltünk a világirodalom és a magyar irodalom klasszikusaitól a krimi, a ponyvairodalom és a romantikus regényekig
terjedõ ízléskultúra jellemzõirõl. Kiemelten foglalkoztunk a politikai krimi és a
science fiction mûfaji történetével és népszerûségének okaival. Ennek aktualitást adott, hogy október 25-én fogadhattuk Perkátán a magyar sci-fi irodalom egyik élõ ikonját, Nemere István írót, aki jelentõs számú és értékû tudományos-fantasztikus regénye és novellája mellett, igen szép számban írt
regényeket krimi, politikai akció, ifjúsági kalandregény, életrajzi, történelmi,
romantikus mûfajokban is. Világrekorder író, hiszen magyar ember ennyi
könyvet még nem jegyzett (600 feletti a megjelent munkáinak a száma). Az
író elõadásában fõként a gyógyító képességû parafenoménekrõl beszélt, kiemelve, hogy sok mindent nem tudunk még emberi elménk valós kapacitásairól. Hallhattunk sztorikat életérõl és munkamódszereirõl, markáns, de
nem megítélõ véleményeit a világ dolgairól. Egy igen széles látókörû és nagy
tudású embert ismerhettünk meg, aki 68 éves kora ellenére nagyon nyitott a
világ érdekességeire, különlegességeire, s amelyekbõl sok ihletet is merít
írásaiban.
Az általa hozott könyvei nagyon gyorsan elkeltek, de az író szívesen dedikálta az érdeklõdõk által hozott Nemere-köteteket is. Az irodalmi kör állandó
csapata elégedetten nyugtázta, hogy jó választás volt meghívni Nemere István írót Perkátára. Következõ vendégünk is igazi „nagyágyú” a magyar kortárs irodalomban.
November 29-én délután a könyvtárban 5 órai kezdettel Moldova
György író lesz a vendégünk, aki az író-olvasó találkozó keretében
beszél életérõl, mûveirõl, majd vásárlással egybekötött dedikálást tart.
A rendezvény nyílt és ingyenes, szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Pavlicsek Zsolt

2012. december 1-jén 16 órakor
a mûvelõdési ház (Perkáta, Dózsa György utca 15.)
kiállítótermében lesz.
A kiállítást megnyitja:
Nógrádi Katalin festõ- és grafikusmûvész
A megnyitó mûsorában közremûködik:
* Székely Zoltán zongoramûvész
* Dunaújvárosi Bona Vox Nõi Kar
Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK,
József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Ház

ADVENTI TERMELÕI PIAC
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket

2012. december 9-én 8 órától 13 óráig
a Kastélykertbe az adventi termelõi piacra!
Igazi karácsonyi, piaci hangulat fogadja
az ide látogatókat!
A termelõk jelentkezését december 6-ig várjuk a
Faluüzemeltetési irodában. Telefon: 06 (25) 507-512.

2

KÖZÜGYEK / KULTÚRA

PERKÁTAI HÍREK 2012. november

Beszámoló a 2012. október 24-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. október 24-i képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Kovács Ferenc, Szilasy László, Szõke Imre Andor) volt
jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2012. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló önkormányzati rendeletét.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megtárgyalta a Fejérvíz Zrt. 2012. évi rekonstrukciós javaslatát és úgy
határozott, hogy biztosítja a rekonstrukciós és fejlesztési munkálatokra Perkátát terhelõ 1 230 667 Ft+áfa összeget.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Településrendezési Terv módosítása érdekében
a következõ településfejlesztési döntést hozta.
A 0284/7 hrsz-ú általános mezõgazdasági területet egyéb ipari
gazdasági területbe, a 1472/2 hrsz-ú, 1471/2 hrsz-ú, 1470/2
hrsz-ú falusias lakóterület ingatlanait zöldterületbe, a 1474/1
hrsz-ú helyi sajátosságú szabadidõs különleges területet zöldterületbe sorolja át.

Somogyi Balázs polgármester megbízta dr. Lakos László jegyzõt, hogy a falusias lakóterületbõl zöldterületbe sorolással kapcsolatos költségek viselése vonatkozásában a Mavir Zrt.-vel
vegye fel a kapcsolatot.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség Polgármesteri Hivatal köztisztviselõivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és az etikai
eljárás szabályait.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve kiírja a 2013.
évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati „A” és
„B” típusú Ösztöndíjpályázatot a 2013/2013. tanév második és a
2013/2014. tanév elsõ félévére vonatkozóan, a felsõoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a
Bursa Hungarica „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat megvalósítására 500 000 Ft összegû keretet biztosít a 2013. évi
költségvetés terhére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a járási hivatalok kialakításával kapcsolatban a Fejér Megyei
Kormányhivatallal kötendõ megállapodást, valamint a járási
hivatalok kialakításához szükséges létszám és eszközátadással
kapcsolatos tájékoztatást.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a telekalakítást követõen a Bocskai István utcában
lévõ 669/1 hrsz-ú és 673 hrsz-ú ingatlanokat eladásra hirdeti
meg 1000 Ft/m2 induló licitértéken.

A magyar népköltészet és
a magyar népdal hete
November harmadik hete a magyar népköltészet és a magyar
népdal hete, ezen alkalomból a Faluházban 2012. november 14én 16 órai kezdettel tartottunk ünnepséget.
A rendezvényt a Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjainak
mûsora nyitotta meg, hallhattunk mesét és csodálatos dalokat.
A kicsik mûsora után
Kálnay Adél pedagógus, költõ és író tartott
elõadást a népmesékrõl, Benedek Elekrõl,
mesét hallhatunk tõle.
A Rozmaring Énekkar dalcsokrát hallgathattuk meg, akik az alkalomhoz illõen perkátai népviseletbe öltözve énekeltek.

Az estét a martonvásári Százszorszép Táncegyüttes fellépése
zárta.
A Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek házából is köszönthettünk az estén vendégeket, akik színházi programajánlókat hoztak nekünk.
Köszönet Kovács Tina Erikának a diákok és Czinger Imrénének az énekkar felkészítéséért!
Bogó Anikó
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Vaskó Gálfi Erzsébet festõmûvész
2012. november 11-én a Batsányi-Cserhát Mûvész Kör õszi gáláján „Gróf Murinyi József” emlékdíjat kapott.

Ezúton szeretnék gratulálni a kiváló elismeréshez, és egyben meghívni a kedves
olvasót Vaskó Gálfi Erzsébet festményeinek kiállítására.
A Természet szépségei kiállítás megnyitója 2012. december 1-jén 16 órakor a
mûvelõdési ház kiállítótermében lesz, a
festményeket egy hónapig tekinthetik
meg.

Vaskó Gálfi Erzsébet rövid
bemutatkozását olvashatják:
Születtem 1961. május 4-én, és azóta is Perkátán élek.
Rajzolni és festeni gyerekkorom óta szeretek.
Szeretettel gondolok vissza Gáspár Aladár
rajzóráira. Nõi fodrászként végeztem,
1979-ben férjhez mentem, három fiunk
született és ma már nagymama is vagyok.
Több idõm lett magamra, és 2006-ban elkezdtem festeni. Hosszú téli estéken, mikor
csak tévét néz általában az ember, vágyat
éreztem az alkotásra.
Üvegfestéssel kezdtem, különbözõ tárgyakat díszítettem (váza, tányér), majd megpróbáltam az akvarellfestést, és végül olajfestékkel kezdtem el dolgozni, amit nagyon
megszerettem.
2011-ben a kistérségi újságban olvastam
Nógrádi Katalin ART-díjas aranydiplomás
festõmûvészrõl, aki Adonyban festõszakkört indít. Elhatároztam, hogy képezni fogom magam.

Kati szeretettel fogadott, és õ ismertette meg
velem a Bob Ross festõtechnikát. A képeim
nagy része ebben a stílusban készült (realista, természethû ábrázolás).
Szinte egy idõben jelentkeztem Simon M.
Veronika Munkácsy-, Szent István érmes
festõmûvész nyitott mûhelyébe, ahol különbözõ festési technikákat tanultam.
2012 júniusában felvételt nyertem a Budapesti Nemzetközi Batsányi-Cserhát Mûvész
Körbe.
Saját fodrászüzletemet kiállítóteremként is
használom, ahol bárki megtekintheti mûveimet.
Sok szeretettel várok minden érdeklõdõt!
Vaskó Ferencné, 2431 Perkáta Sport
utca 38., telefon: 06 (30) 520 4760
E-mail: erzsi.f.vasko@gmail.com
Bogó Anikó

Szerkesztõségi közlemény
Tisztelt Olvasóink!
Itt a tél, bármennyire is reménykedtünk, hogy talán idén nem érezik meg.
November egyfajta erõgyûjtés, szusszanás két nagyobb ünnepi idõszak között, hiszen túl vagyunk az õszi történelmi és személyes megemlékezésein, de már felkészülésben vagyunk a karácsonyra. Éljük át méltón a várakozás adventi kegyelmeit
is, hiszen a ráhangolódás teszi igazán széppé és méltóvá az ünnepi pillanatokat,
napokat is.
Várjuk írásaikat, hirdetéseiket, kéréseiket, közérdekû híradásaikat, tudósításaikat
a helyi eseményekrõl!
Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési Iroda és a szerkesztõség tagjai.
Decemberi lapszámunkat még az ünnepek elõtt kiadjuk, így a következõ lapzártánk idõpontja: 2012. december 5.
Tisztelettel: a szerkesztõség

ALKOTÓI
FELHÍVÁS
Perkátai versírók, költõk,
szépírók, novellákat alkotók!
Ne tartsátok fiókban elkészült munkáitokat!
Ne legyetek bátortalanok és kishitûek,
hiszen leírt szavaitokat embertársaitoknak szánjátok!
Alkalmas írásaitok nyomdai kiadásra
kerülhetnek a közeljövõben megjelenõ PERKÁTAI ANTOLÓGIÁBAN!
Ne hagyjátok ki ezt az ingyenes megjelenési lehetõséget!
Szeretettel várja írásaitokat:
Pavlicsek Zsolt irodalmi szerkesztõ
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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

Novemberi események
November hónap a hagyományok, illetve a hagyományokhoz
kapcsolódó iskolai rendezvények hónapja. Mindenképp meghatározó a Márton-naphoz kapcsolódó népszokások felelevenítése.

Novemberben kerülnek évrõl évre megrendezésre az iskolai és
a kistérségi mesemondó versenyek.
A novemberi hónap eseményeinek részletes ismertetése:
November 5-én fogadóórát tartottunk valamennyi osztályban.
November 8. Az alsó tagozat számára rendezett iskolai mesemondó verseny.
November 9. Márton-napi ünnepség.
November 15. Kistérségi mesemondóverseny.
A „TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 kódjelû ,,Ötvenhat ok,
amiért Perkátán érdemes olvasni” címû pályázat foglalkozásai
a pályázati tartalomnak megfelelõen folytatódtak a novemberi
hónapban is. A foglalkozásokról részletesen a foglalkozásokért
felelõs szakemberek készítettek bemutatást, melyet a „Pályázatok” rovatban olvashatnak.
Mindenekelõtt azonban három, októberi hónapra vonatkozó,
írásra hívom fel a kedves olvasó figyelmét.
Szilasy László ÁMK igazgató

Október az 1. b osztályban
Az október hónap elsõ délutánját fogadóórával kezdtük, az érdeklõdõ szülõket tájékoztattuk gyermekeik elsõ iskolai hónapjának eredményérõl.
Október 5-én megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
12-én a délutáni órákban a kutyatalálkozón nézelõdött osztályunk.
Az õszi papírgyûjtésbõl aktívan kivette osztályunk a részét, több
mint 1000 kg összegyûjtött papírral elsõk lettünk az osztályok
közül. Az összegyûjtött pénzt az osztálykirándulásunkra fordítjuk.
Október 19-én nagyon fegyelmezetten megtekintettük a Faluházban az ünnepi mûsort. Ezen a délutánon a gyermekek nagy
örömére kezdetét vette az uszodai foglalkozás, 2 hetente látogatunk el az iváncsai uszodába.
25-én és 26-án az óvó néniknek tartottunk bemutató órákat. A
gyerekek nagy szeretettel várták a volt óvó néniket, és büszkén

mutatták meg a rövid két hónap alatta szerzett hatalmas tudásukat.
Lia néni és Reni néni megtekintette a matematika óránkat. 5-ös
számkörben játékos feladatokat játszottunk, logikai feladatokat oldottunk meg, bontásokat végeztünk, majd önálló feladatként összeadásokat oldottunk meg. Zsuzsa néni az olvasás órán
volt vendégünk, ahol légzõ gyakorlatokat végeztek a tanulók,
ismételték a már megismert betûket, hangosan olvastak és elsajátítottak egy új betût a „ló betûjét”. Köszönjük, hogy megtiszteltek minket látogatásukkal!

Az õszi szünet elõtt még a kisállat-találkozó kiállított állatkáit
simogattuk és csodáltuk meg.
Az õszi szünetben mindenki kipihente magát, újult erõvel, felfrissült energiával vágunk neki a november hónap eseményeinek és megmérettetéseinek.
Siposné Nagy Krisztina osztályfõnök

Megemlékezés az 1956. október 23-i
forradalomról
A felsõ tagozatos tanulókkal már három héttel az ünnepi megemlékezés elõtt elkezdtük a felkészülést. A tanítási órák után
délutánonként próbáltunk, kiosztottuk a szerepeket. Az 5. és a
6. osztályból a kislányok szép magyaros ruhába öltöztek. A 7. és
a 8. osztályból szereplõ gyerekek pedig korhû ruhákban jelentek meg a színpadon, ezzel is jelezve az októberi események
hangulatát.
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Mindannyian átéreztük azt a szomorúságot, amikor eldördültek a fegyverek, és ártatlan emberek haltak meg a magyar szabadságért.
„Piros a vér a pesti utcán.
Esõ esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.”
A forradalom leverése után sokan elhagyták Magyarországot,
távoli országokban kerestek menedéket. Fogták a kis batyujukat, és elindultak a nagy messzeségbe. Sokan azt sem tudták,
hol fognak majd kikötni. Rokonaikat, barátaikat kellett itt
hagyniuk.
„Ülök a padon, nézem az eget.
Central-park nem a Margit-sziget.
Itt minden szép, kapok, amit kérek.
Milyen furcsa íze van a kenyérnek.
Micsoda házak, és milyen utak!
Hogy hívják otthon a Károly körutat?
Nagyszerû nép, az iramot bírják –
Ki ápolja most szegény Emma sírját?
Levegõ izzik, a nap ragyog –
Szent Isten, hol vagyok?”
A mûsorunk végén magyar nemzeti színû kis szalagokat kötöttünk a kopjafákra és gyertyákat gyújtottunk.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóival mi így emlékeztünk meg az október 23-i forradalomról.
Mindannyiunk kötelessége, hogy minden évben megemlékezzünk ezekrõl a bátor emberekrõl, akik az életüket áldozták a
magyar szabadságért!
Fülöp Irén magyartanár

Kutya- és kisállat találkozó
a DÖK szervezésében
2012/2013-as tanévre is megalakult a diákönkormányzat, melynek keretein belül két program valósult meg október hónapban.
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I. helyezett: Gyõrik Adél (Füge), II. helyezett: Pavlicsek Jázmin
(Vackor), III. helyezett: Hólik Dorina (Liza).
Nagytermetû:
I. helyezett: Vajk Richárd (Folti), II. helyezett: Kovács András
(Öcsi).
Október 26-án 15 órai kezdettel pedig a kisállat-találkozóra került sor, mely szintén sok érdeklõdõt vonzott. A gyerekek lelkesen hozták állataikat, és a legtöbb esetben szüleik is elkísérték
õket. Ezen a megmérettetésen három kategória lett meghirdetve: madár, macska, rágcsáló.
A kategóriák helyezettjei:
Madár:
I. helyezett: Hólik Dorina (Peti), II. helyezett: Rosta Kata (Rózi), III. helyezett: Bartos Eliza (Csõri).
Macska:
I. helyezett: Singlár Barbara (Bandi), II. helyezett: Szabó Zita
(Garfield), III. helyezett: Kisgyörgy Adrienn (Dorci).
Rágcsálók:
I. helyezett: Szabó Valentin (Füles), II. helyezett: Horváth Dorina (Tapsi), III. helyezett: Móker Marcell (Rudi).
Köszönjük a versenyzõknek, az érdeklõdõknek a részvételt, a
zsûrinek pedig a segítséget. Reméljük, hogy jövõre is számíthatunk Rátok!
Takács Dóra, Gyöngyösi Edit

Mesemondóverseny
A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában már régóta hagyomány, hogy novemberben megrendezzük az alsó tagozatosok
részvételével a mesemondó versenyünket. Ezt az eseményt az
idén november 8-án tartottuk a könyvtárban. Nagyon változatos, kedves mesékkel készültek most is tanulóink.

Október 12-én 14 óra 30 perckor kezdõdött a kutyatalálkozó,
melyre négy kategóriában nevezhettek a gyerekek: kölyökkutya, kistermetû, középtermetû és nagytermetû kutya. Sok érdeklõdõt vonzottak a kedvencek az iskola elé. A zsûrinek nagyon nehéz dolga volt, mert mindegyik eb a maga kategóriájában szép és egyedi volt.
A kategóriák helyezettjei a következõképpen alakultak:
Kölyökkutya:
I. helyezett: Lajtos Viktória (Füge), II. helyezett: Peresztegi
Aranka (Rico), III. helyezett: Tiger Dávid (Csoki).
Kistermetû:
I. helyezett: Jákli Alexandra (Mogyoró), II. helyezett: Lestár
Henrik (Picur), III. helyezett: Gabella Nikolett (Dagi).
Középtermetû:

Csodálatos élményekkel gazdagodhattak azok, akik részt vettek eme eseményünkön. Az elsõ és második osztályosok külön
teremben mutathatták be meséjüket, míg a harmadik és negyedik osztályosok a könyvtárban mesélhettek nekünk.
Folytatás a következõ oldalon.
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A zsûri tagjai közt köszönthettük Sztanó Anna nyugdíjas tanító
nénit, Toldi Hajnalka hitoktatót, Kárász Ferencné, Csilla óvó
nénit, Pavlicsek Zsolt tanár urat, Horváthné Horgos Judit igazgató helyettes asszonyt, Takács Dóra tanárnõt, és nem utolsó
sorban a zsûri elnökét, Fülöp Irén tanárnõt. Pannika néni az
idén is nagy szeretettel adta át a legfiatalabb versenyzõnek, az
elsõ osztályos László Ádámnak a jutalomkönyvet.

„Az egyházi év néprajza gyermekszemmel”

A felkészülésben aktívan részt vettek az alsó tagozatos tanító
nénik, és gyermekeink szülei is, akiknek ezúton is nagyon köszönjük ezt a szép élményt, mellyel megajándékoztak bennünket. Gratulálunk a helyezést elért gyermekeknek és visszavárunk mindenkit jövõre is!
Eredmények:
1. osztály
I. helyezett: Szombat Noémi 1. b, II. helyezett: Varga Máté 1. a,
III. helyezett: László Ádám 1. a
2. osztály
I. helyezett: Pintér Róbert 2. b, II. helyezett: Kovács Georgina
2. a, III. helyezett: Kátai Hanna 2.a
3. osztály
I. helyezett: Vagyóczki Fanni 3. b, II. helyezett: Gyõri András 3.
a, III. helyezett: Mocsai Mirtill 3. a
4. osztály
I. helyezett: Polányi Nóra 4.b, II. helyezett: Pavlicsek Jázmin 4.
a, III. helyezett: Hólik Dorina 4. a

Az Új Széchenyi terv keretében, a TÁMOP-3.2.4.A-11/1- 20120040 kódjelû könyvtári pályázaton belül indítottuk útjára „Az
egyházi év néprajza gyermekszemmel” c. foglalkozást.
Elsõ, szeptemberi foglalkozásunkon Kisboldogasszony ünnepe, templomunk védõszentje volt a téma. A foglalkozáson
4-5-6. évfolyamos tanulók vettek részt a gyermekkönyvtárban.
Megismerhették a neves naphoz kapcsolódó szokásokat, legendákat, miközben könyvtárhasználati ismereteket szereztek. A
foglalkozás második része a templomban a Kisboldogasszonyt
ábrázoló fõoltárkép elõtt folytatódott versekkel és közös énekléssel.

Gergelyné Németh Tímea tanítónõ

Pályázataink

Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-3.2.4. A-11/1-20120040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz”, ,,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
– foglalkozásait bemutató cikkek.

Könyvmolyképzõ foglalkozás
,,Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” TÁMOP3.2.4.A-11/1-2012-0040 pályázat októberi könyvmolyképzõ
foglalkozásai az állatok világnapja alkalmából állatmesék feldolgozásával telt.
Az osztozkodik a róka címû népmesét dolgoztuk fel elõször kooperatív eszközökkel. A meséhez síkbábokat is készítettünk
majd eljátszottuk a történetet. Megismerkedtünk még Kányádi
Sándor életével, és egyik könyvébõl választottuk a Talpas történetek – Borúra derû címû írását, melyet együtt dolgoztunk fel.
Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy találkozhattak egy igazi
íróval, Nemere Istvánnal személyesen is. Szívesen segítettek a
könyvtárban lévõ könyveinek kikeresésében és dedikáltatták is
azokat.
Vátkainé Boda Ildikó foglalkozásvezetõ

Október 10-én Assisi Szent Ferenc – a középkor legnagyobb
szentje, rendalapítója, az állatok védõszentje – életét ismerhették meg a tanulók. Mind a gyermek, mind a felnõtt könyvtárban
könnyedén rátaláltak azokra a könyvekre, melyekbõl kíváncsiságukat kielégíthették. Megtanulták, hol találnak az interneten
a szent életével kapcsolatos információkat, filmeket. Egy rövid
filmrészlet megtekintése után mindenki lerajzolta a kedvenc
állatát.
Október 24-én mindenszentek ünnepe és halottak napja volt a
téma. Helyi népszokásokkal és az ünnep egyházi tartalmával,
fontosságával ismerkedhettek meg a tanulók a könyvek és meghitt beszélgetések segítségével. A templomkertben felállított
„életfánál” érdekes mondát hallgattak meg.
Nagyon várjuk a november 27-ét. Advent, a karácsonyi ünnepkör kezdete lesz a téma. Vendégünk is lesz, Denke Antalné,
Jutka néni, aki adventi népi hagyományokat és lakásdíszítési
praktikákat ismertet meg az érdeklõdõkkel.
November 28-án Szent Miklós püspökre emlékezünk Mikulásváró beszélgetéssel.
Foglalkozásaink jó hangulatban, kellemes környezetben zajlanak. A tanulók érdeklõdõk, nagyszerûen eligazodnak a foglalkozáshoz szükséges könyvek világában, közben fontos ismereteket szereznek településünk egyházi ünnepekhez kötõdõ hagyományairól, szentjeink példaértékû életérõl és hitérõl.
Toldi Róza Hajnal és Lászlóné Szabó Edit foglalkozásvezetõk
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Irodalmi kör felnõttek részére
Októberben is érdekes programokkal folytattuk irodalmi munkánkat az olvasás megszerettetése érdekében mûködõ TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 kódjelû irodalmi projektünkkel,
melynek címe: „Ötvenhat ok ,amiért érdemes olvasni Perkátán”.
Aktuális foglalkozásainkon a mesék szerepérõl, lélekgyógyító
hatásairól gondolkodtunk közösen. Beszéltünk a világirodalom
és a magyar irodalom klasszikusaitól a krimi, a ponyvairodalom
és a romantikus regényekig húzódó ízléskultúra jellemzõirõl, a
science fiction mûfaji történetérõl és népszerûségének okairól.

Ez utóbbit indokolta, hogy október 25-én vendégül láthattuk a
magyar sci-fi irodalom egyik élõ ikonját, Nemere István írót, aki
jelentõs számú és értékû regényt írt krimi, politikai akció, ifjúsági kalandregény, életrajzi, történelmi, romantikus mûfajokban. Magyar ember ennyi szót, mondatot nem írt le kiadott
könyv formájában, 600 feletti a megjelent munkáinak a száma,
tizenhárommilliós példányszámban itthon és külföldön. Az író
elõadásában fõként a gyógyító képességû emberekrõl beszélt,
rámutatva, hogy az emberi elme olyan titkokat is rejt számunkra, amelynek még csupán a felszínét karcolgatja az emberiség
jelenlegi tudása. Kérdéseinkre válaszolva mesélt életérõl, életmódjáról (naponta 10 órát ír, ünnepnapokon is). Személyes
hangú szavaiból világossá vált, hogy egy igen széles látókörû és
nagy tudású emberrõl van szó, aki nyitottan figyeli a világ történéseit, és alaposan utánanéz minden számára érdekes ténynek.
Elõadása után dedikálta a saját maga által hozott könyveit (melyeket pillanatok alatt elkapkodtak, megvásároltak az érdeklõdõk), és kifejezte készségét, hogy bármikor szívesen eljön Perkátára más témákról is beszélni.
Várunk minden irodalom és költészet iránt érdeklõdõ felnõttet
a folyamatosan találkozó irodalomkedvelõk lelkes csapatába!
November 29-én délután 5 órai kezdettel Moldova György író
lesz a vendégünk, aki író-olvasó találkozó keretében beszél életérõl, mûveirõl, majd vásárlással egybekötött dedikálást tart. A
rendezvény nyílt és ingyenes, szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Pavlicsek Zsolt foglalkozásvezetõ

Indul a magyar Attila földjére
Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-3.2.4.
A-11/1-2012- 0040 kódszámú,
„Tudásdepó-Expressz”,
,,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 – pályázat
keretein belül, október
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hónapban, a Secunder források hazánk és kishazánk, Perkáta
történelmérõl foglalkozássorozat meghívott elõadójaként kétszer – október 6-án és 30-kán – találkozhattunk Horváth Béla
tanár úrral.
Indul a magyar Attila földjére címmel tartott elõadásain a magyarok eredetérõl, a honfoglalásról és a letelepedésrõl beszélt az
érdeklõdõknek. December 4-én, 11-én és január 8-án 16 órától
a könyvtárban várom a történelem iránt érdeklõdõ középiskolásokat, az érettségire készülõket!
Bogó Anikó foglalkozásvezetõ

Ismerkedés a Naprendszerrel
Felfedezõ kalandtúrák a könyvtárban elnevezésû szakkörünk
keretén belül, kéthetente könyvtári foglalkozásokat tartunk a
tanulásban akadályozott gyermekek számára. Október 27-én a
világûr hetéhez kapcsolódóan elõadást szervezhettünk az érdeklõdõ gyermekeknek. A kampányalkalmunkra az együttmûködõ iskolánk diákjai és pedagógusai is eljöttek. Együttmûködõ
iskolánk a dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és
EGYMI. A foglalkozást a Székesfehérvárról a TIT Fejér Megyei Egyesülete Csillagászati és Ûrkutatási Szakosztályának
munkatársa, Kötél László csillagász tartotta.
Érdekes elõadást hallhattunk Naprendszerünkrõl, valamint az
ûrkutatásról. A gyerekek nagy figyelemmel
kísérték az elõadást,
több okos hozzászólásuk volt a témához. A
megszerzett tudásukat egy totó kitöltésével bizonyíthatták. A
csapatok egész ügyesek voltak. A tudás
iránti éhség kielégítése után a testüket is
táplálhatták a résztvevõk. A finom péksütemények, és gyümölcslevek minden résztvevõnek jól estek. Az elõadás lebonyolításában mûszaki segítséget rendszergazdánk, Berényi Bendegúz, valamint iskolánk
nyolcadikos tanulói, Jákli Roland és Uszkai Márk biztosított.
Egy hasznos, jó hangulatú eseményt tudhatunk magunk mögött.
A jó hangulatú, érdekes foglalkozások a Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõdési Központ, „Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni”, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-20120040 nyertes pályázata jóvoltából valósíthatjuk meg.
Jákliné Perei Erika foglalkozásvezetõ

Tartalmas idõtöltés
A TÁMOP-3. 2. 4. A-11/1- 2012-0040 keretén belül, „Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” programcímmel két
szakkört is indítottunk tanulóink számára.
„Magyarország felfedezése a könyvtárban” címû szakkörünk
egy kellemes szabadidõs tevékenység mindannyiunk számára,
melynek természetesen nem titkolt célja az olvasás népszerûsítése. A könyvtári szolgáltatásokat igénybe véve, lehetõséget
biztosítunk diákjaink számára, hogy megismerjék hazájuk csodálatos természeti értékeit, ezen keresztül tágabb és szûkebb
környezetüket, és a környezeti problémákat. Népszerû a szakkörünk, s ennek egyik oka talán az, hogy próbálunk számukra
sokrétû, változatos programokat biztosítani. Búvárkodunk, világhálón informálódunk, meghívott elõadóink pedig igazi kuriózum elõadásokkal teszik színesebbé programunkat. Tóth Gábor, az állatok igazi szakértõje, bemutatót tartott a magyar
kutyafajták ügyességérõl, de diákjaink élõben láthattak borzot,
rókát, ragadozó madarakat is.
Folytatás a következõ oldalon.
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Perkáta múltja, a mi jövõnk alapja
Perkáta múltja, a mi jövõnk alapja, pályaorientációs, részképesség-fejlesztõ szakkört indítottunk a tanulásban akadályozott
gyermekek részére. A foglalkozások a Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõdési Központ, „A jövõ a jelenben
rejtõzik”, TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 pályázat keretein
belül, a mûvelõdési ház szervezésében zajlanak. Októberben
megismerkedtünk a Mezõföld népviseletével, szín- és mintavilágával. A minták felhasználásával mindenki elkészítette a saját
keszkenõjét.

Másik szakkörünk témája a magyarság népmûvészete. Itt is elsõdleges szempontunk az olvasás népszerûsítése egy olyan foglalkozássorozaton keresztül, mely résztvevõinknek átfogó képet ad a magyar népi kultúra sokrétegûségérõl, a hagyományokról, népszokásokról. Foglalkozásaink témakörei természetesen igazodnak a gyerekek érdeklõdési köréhez. Népmeséket olvasunk, mesedélutánt tartunk, foglalkozunk a találós kérdések és a viccek világával, a magyar népi ízek gasztronómiájával.
Szakköreinkre továbbra is minden érdeklõdõ diákot sok szeretettel várunk.
Hegedûs Gabriella, Horváthné Horgos Judit

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódjelû, „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 – foglalkozásait bemutató cikkek.

Pletykáta szakkör
,,A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071
pályázatos szakkör októberi foglalkozásairól szeretnék írni.
Nagyon mozgalmas volt ez a hónap! A hónap elején a helyi nevezetességekkel ismerkedtünk meg a gyerekekkel. A katolikus
templomot Ottó atya mutatta be nekünk nagyon élvezetesen, a
Gyõry-kastélyt és a helytörténeti kiállítást Bogó Anikóval fedeztük fel. A református templomnál és a Kossuth-szobornál
pedig érdekes feladatokat oldottunk meg.

A legemlékezetesebb talán mégis az idõsek klubjában tett látogatás volt. Finom zsíros kenyérrel, sült tökkel és birsalmasajttal
vártak minket. Nagyon érdekes történeteket hallottunk arról,
hogyan is éltek régen itt Perkátán. Megmutatták nekünk milyen
ruhákban jártak, hogyan teltek a hétköznapok és az ünnepek, és
még egy dalt is megtanultunk. Köszönjük ezt a szép délutánt!
Vátkainé Boda Ildikó, Szabóné Baricza Csilla foglalkozásvezetõk

Meglátogattuk a falumúzeumot, sok érdekes tárgyat fedeztünk
fel a régi használati tárgyak között. Faragott és festett mintákat
gyûjtöttünk, melyeket majd a késõbbiekben tudunk használni
kreatív munkáinkban. Szintetizáló foglalkozásunkra minden
résztvevõ hozhatott magával vendéget. Ezen a napon egy jó
hangulatú vetélkedõn adhattak számot a csapatok Perkáta történetérõl, népi kultúrájáról szerzett tudásukról. A gyerekek és
vendégeik nagyon ügyesek voltak. Az elkövetkezõ kreatív szakaszban az agyag megmunkálásával fogunk megismerkedni. Jó
móka lesz!
Jákliné Perei Erika foglalkozásvezetõ

Ismerkedj a fával!
„A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071
kódjelû pályázat adott lehetõséget, hogy a fajáték-készítõk
megmutathassák kreativitásukat.
A pályaválasztás elõtt álló tanulók kétórás foglalkozásokon
vesznek részt. Szakmai segítõm: Molnár József pedagógus.
A szakkörön a problémamegoldó képesség és a kreativitás fejlesztése, valamint az alkotómunka értékének felismertetése
kap kiemelt szerepet.
Az elméleti szakasz elsõ felében balesetvédelmi, valamint szerszám- és anyagismereti órákat tartottam a gyerekeknek. Kezükbe vették a mintadarabokat, megtapasztalták és letesztelték
azok tulajdonságait. Az elméleti oktatás második szakaszában,
októberben pályaorientációs elõadások is voltak.
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Október 8-án Stohl István elõadói prezentációval mutatta be a
faipari és egyéb képzési lehetõségeket a Fejér Megyei Vörösmarty Ipari szakképzõ Iskolában. Az elõadó részletesebben kitért az asztalos képzésre. Egyedi és különleges asztalos termékeket mutatott be a diákoknak. Beszélt az elkészítésük módjáról, funkciójukról.
Október 15-én a dunaújvárosi munkaügyi központból érkezett
a mûvelõdési házba Bocsiné Péterffy Ágnes, aki pályakörképet
mutatott be az érdeklõdõknek. Kiemelten foglalkozott az asztalosipari képzésekkel, és a kézmûves iparban való elhelyezkedési lehetõségekrõl. Pályaválasztási kérdõíveket töltetett ki a
tanulókkal, és a végzõs osztályok osztályfõnökeinek „A XXI.
század szakiskolája” címû DVD-t adott át.
Az elméleti szakasz zárásaként összefoglaltuk a tanultakat. Játékos vetélkedõn, egyéni megmérettetésen vettek részt a gyerekek.
November 19-étõl kezdõdik el a fajátékok alkotása.
László József fajáték-készítõ

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0139 kódjelû „Könyvtári infrastruktúra
fejlesztése Perkátán” címû pályázathoz kapcsolódó hírek,
amelyek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 8 000 000
forint 100 %-os támogatással.

Megújult a József Attila Nagyközségi Könyvtár és
Mûvelõdési Ház számítógépparkja

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
tudtuk fejleszteni a József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Ház számítógépparkját, valamint a
könyvtári szolgáltatás
– szoftverfejlesztés; a
gyengén látókat segítõ
felolvasó berendezés –
színvonalát.
A könyvtárban az internet használatára várhatóan november
26-ától lesz újra mód, minden számítógép-használó türelmét és
megértését kérem!
Szabóné László Edit könyvtáros
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Sporthírek
Kezdetnek nem rossz
Adonyban rendezték a II. korcsoportos
(3-4. osztályosok) diákolimpiai labdarúgás
õszi fordulóját. A Hunyadi Mátyás iskola tanulói a második helyrõl várhatják a tavaszi
folytatást.
A Pusztaszabolcs elleni elsõ találkozón remekül kezdtek a
perkátai gyerekek, és már az elsõ félidõben eldöntötték a mérkõzést: Szabó Valentin triplájával és Fülöp Tomi szemfüles góljával már 4-0-ra is vezettek. A második játékrész kiegyenlítettebb volt, ekkor Szabó Richárd volt eredményes. Az Adony ellen már az elsõ percben hátrányba került csapatunk, ám utána
beindult a Hunyadi-henger. Szabó Valentin ismét háromszor
talált a kapuba, Konc László is három gólt jegyezhetett, Vámosi
Róbert duplázott, és Fülöp Tamás is megzörgette a hálót. Az
utolsó találkozón a Besnyõ ellen már nem ment ilyen jól. Figyelmetlenségbõl hátrányba került együttesünk, és a legjobb lehetõségeket sem tudta gólra váltani. Hiába küzdött becsülettel a
gárda, ezen a mérkõzésen nem volt szerencséje sem, így növelte
a különbséget az ellenfél.
Ettõl függetlenül elsõ diákolimpiai tornáján jól teljesített ez a
korosztály, és tavasszal a második helyrõl várhatja a folytatást.
Az együttesben a gólszerzõkön kívül Fegyverneki Szabolcs, Áldott Napsugár és Áldott Bence szerepelt.
Eredmények: Perkáta–Pusztaszabolcs 5-3 (4-1), –Adony 9-2
(4-1), –Besnyõ 0-3 (0-1). Az állás: 1. Besnyõ 9 pont, 2. Perkáta 6,
3. Pusztaszabolcs 3, 4. Adony 0.

Dobogó és különdíj
Az iskola legidõsebb labdarúgói (7-8. osztályosok) a Hildkupán vettek részt Dunaújvárosban, ahol mûfüvön focizhattak.
Csapatunk helyenként tetszetõs játékkal végül a harmadik helyen végezett.
A Hunyadi Mátyás iskola csapata négyes csoportba került. Az
Apostag ellen léptek elõször pályára a mieink, és Simon Attila
három, valamint Mészáros Máté góljaival simán szerezték meg
a három pontot. A Móra iskola sem jelentett akadályt, ekkor
Mészáros Máté duplázott, mellette Simon Attila, Csicsó Alex,
Csicsó Márk és Eibel Péter volt eredményes. A két gyõzelem
már továbbjutást ért, és ez kissé elégedetté tette játékosainkat.
Meg is lett az eredménye, mert a Móricz ellen képtelenek voltak a kapuba találni.
Következett az elõdöntõ, ahol hamar kétgólos hátrányba került
együttesünk. Az Arany iskola kapusa nagyon jól védett, csak
Mészáros Máténak sikerült gólt szereznie. Az újabb vereség
után pedig a harmadik helyért játszhattak a fiúk. Ezúttal jobban
összpontosítottak játékosaink, és visszavágtak a Móricz iskola
diákjainak. Mészáros Máté, Galkó László és Simon Attila góljaival megszerezte iskolánk a harmadik helyezést. A bronzérmes
csapatban a góllövõkön kívül Kulcsár Bence és Szücs Martin lépett pályára. A torna legjobb játékosának Simon Attilát választották a szakemberek.

Hild-kupa IV. korcsoport –
Dunaújváros (2012. október 8.)
Eredmények: Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Apostag 4-0; Hunyadi
Mátyás Ált. Isk.–Móra F. iskola 6-0; Hunyadi Mátyás Ált.
Isk.–Móricz Zs. iskola 0-2
A csoport végeredménye: 1. Móricz 7, 2. Perkáta 6, 3. Apostag 4,
4. Móra 0.
Elõdöntõ: Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Arany J. iskola 1-3; III. helyért: Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Móricz Zs. iskola 3-1.
Végeredmény: 1. Vasvári, 2. Arany, 3. Perkáta, 4. Móricz.
Folytatás a következõ oldalon.
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Élen a Hunyadi

A III. korcsoportos (5-6. osztályosok) labdarúgó diákolimpia õszi helyszíne ezúttal Pusztaszabolcs volt.
A perkátai gyerekek nagyszerûen szerepeltek, és elsõ
helyrõl várhatják a tavaszi folytatást.
Az adonyi csapattal kezdtek diákjaink, és az elsõ félidõben
hátrányba kerültek. Csakhogy a második játékrészben
nagy iramot diktált együttesünk, és ennek meg is lett az
eredménye: Mészáros Dominik közelrõl egyenlített, majd
Szabó Márk remek lövésével sikerült az eredményt megfordítani. A házigazdák ellen simábban szerezte meg a három pontot iskolánk. Ezen a mérkõzésen is eredményes
volt, mégpedig kétszer is Mészáros Dominik, de feliratkozott a gólszerzõk közé Szabó Valentin is. Az iváncsai alakulat fizikai fölényben volt a mieinkkel szemben, ami kilókban és centiméterekben szembetûnõ volt. Az elsõ félidõben érvényesítették is ezt, mert kétgólos elõnyt szereztek. Ahogy az elõzõ találkozókon, úgy ezen is sokkal jobban sikerült a második félidõ. Sorra alakította ki csapatunk a helyzeteket. Elõbb Szabó Valentin szépített, majd
az utolsó percben Szabó Márk szabadrúgásból egyenlített.
Ez a pontszerzés azt jelentette, hogy a fiúk elsõ helyrõl
várhatják a tavaszi fordulót. A Hunyadi iskola csapatában
a góllövõkön kívül Fegyverneki Szabolcs, Fülöp Tamás,
Konc László, Mohai Dávid, Németh Adrián, Oláh Imre,
Szabados Máté és Szabó Ákos szerepelt.
Eredmények: Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Adony 2-1 (0-1);
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Pusztaszabolcs 3-0 (2-0); Hunyadi Mátyás Ált. Isk.–Iváncsa 2-2 (0-2).
A csoport állása: 1. Perkáta 7 pont, 2. Iváncsa 5, 3. Adony
3, 4. Pusztaszabolcs 1.

Az õszi idény véget ért
Lépéselõnyben a lányok, ellenfél nélkül a fiúk
A IV. korcsoportban (7-8. osztályosok) korábban is szûk
mezõny jött össze körzetben a lány labdarúgócsapatok
megmérettetésén, és idén tovább csökkent a mezõny. A
két éve még országos III. helyezést elért Ercsi ugyanis nem
jelent meg az õszi fordulón, melynek házigazdája a Hunyadi Mátyás iskola volt október végén. Így a perkátai diákok csak a Pusztaszabolcs ellen léphettek pályára, igaz, ellenük rögtön két mérkõzést is játszhattak. Az elsõ találkozó volt a hivatalos diákolimpiai forduló. A hunyadis hölgyek nem a legjobb formájukat mutatták, nagyon görcsösen, türelmetlenül játszottak. Igaz, több játékosunk is elõször szerepelt együttesünkben. Szerencsére a vendégek
nem éltek a lehetõséggel, mert bizony olykor komoly zavar volt tapasztalható csapatunknál. Az elsõ félidõ végén
aztán végre megszületett a vezetõ találatunk: szögletrúgás
után Mezei Cintia érkezett jó ütemben a kapu elé, és közelrõl nem hibázott. A vezetés jó hatással volt a lányokra,
mert a második játékrészben már jelentõs fölényben játszott a Hunyadi. Sorra alakították ki a helyzeteket játékosaink, és Fórizs Antonella, valamint Kovács Gréta lövéseivel végül magabiztos gyõzelmet arattak.
Mivel csak két csapat jelent meg, még egyszer megmérkõzött egymással Perkáta és Pusztaszabolcs, de ez már nem
számított a diákolimpiai sorozatba. Ezen a találkozón is a
mieink bizonyultak jobbnak: Mezei Cinti ekkor is eredményes volt, rajta kívül Jónás Boglárka és Foltán Viktória talált a vendégkapuba. A gólszerzõkön kívül Áldott Napsugár, Bolvári Dorina, Fegyverneki Csenge, Láng Orsolya és
Mészáros Viktória alkotta a hazai együttest.
Egy héttel korábban a fiúknak lett volna ugyanebben a
korosztályban diákolimpiai fordulójuk, ám nekik nem volt
alkalmuk mérkõzést játszani. A Mezõfalva és a Nagyvenyim ugyanis nem tudott csapatot kiállítani ellenük.
Szép õszt zártak összességében a Hunyadi diákjai a sportpályákon, hiszen minden korosztályban olyan helyezésrõl
folytathatják, hogy tavasszal a körzeti döntõben az érmekért csatázhatnak.
Benke Zoltán testnevelõ tanár
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A mûvelõdési ház hírei
2012. október végén, november elején a mûvelõdési házban és a Faluházban is több programunk volt.
Október 23-án a Faluházban 16 órakor kezdõdött az ünnepi megemlékezés.
Somogyi Balázs polgármester úr ünnepi beszédet mondott, majd a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjainak mûsora következett.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Fülöp Irén, Takács Dóra és
Szabó Edina tanárnõknek, az ünnepi mûsor összeállításáért, a gyermekek felkészítéséért!

Október 25-én Somogyi Balázs polgármester a Faluházban köszöntötte a perkátai szépkorúakat, a rendezvény vendégeit.
A Csacsogók Játszóház mûsorával folytatódott a délután, köszönet
Somogyi Annának és Toldi Róza Hajnalnak a hittanos gyermekek
felkészítéséért.
Az irodalmi kör vendégeként körünkben üdvözölhettük Nemere István írót, aki egy elõadást tartott, majd a feltett kérdésekre válaszolt és
könyveket dedikált.
Szakács Lászlóné, az Internet Fiesta „Haladunk a korral” címû számítógépes tanfolyam zárásaként emléklapokat nyújtott át a résztvevõknek.

Az est zárásaként a Sárbogárdi Fúvószenekar koncertjét hallgathattuk meg.
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A Sárbogárdi Fúvószenekar koncertje a Négy évszak rendezvénysorozat keretén belül, a Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ
Egyesület támogatásával valósult meg.
A könyvtárban az Új Széchenyi Terv keretében indult a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 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.
E pályázat keretén belül több, nagyszerû elõadáson vehettek
részt az érdeklõdõk.
A Nemzeti Kulturális Alap által hirdetett Márai-programban
elnyert könyvtámogatás eredményeként megérkeztek könyvtárunkba az új könyvek, melyek listája a honlapon hamarosan
megtekinthetõk lesznek.
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.
Megérkeztek könyvtárunkba az új számítógépek és az egyéb
számítástechnikai eszközök.

A könyvtárban az internet használatára november 26-ától lesz
újra mód.
2012. november 9-én újraindult a mozi Perkátán a mûvelõdési
házban. Az aktuális vetítésekrõl mindig a kihelyezett plakátokról értesülhet.
2012. november 29-én, 16 órakor Moldova György, Kossuth-díjas magyar író lesz a Perkátai Irodalmi Kör vendége, az elõadásra szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
2012. december 1-jén 16 órakor Vaskó Gálfi Erzsébet, a Természet szépségei kiállítás megnyitójára várjuk szeretettel a
mûvelõdési házba!
2012. december 21-én (péntek), 15 órakor a „Perkáta Karácsonya 2012” rendezvényünkre várunk szeretettel minden érdeklõdõt a templomkertbe!
Bogó Anikó

KÍNAI SZAKKÖR ÉS VERSENY
PERKÁTÁN
Elindult az iskolai kínai szakkörünk, melyen a kínai nyelv és
kultúra érdekességeivel ismerkednek a gyerekek.
Kína klubunk a perkátai középiskolások és felnõttek részére 2.
alkalommal hirdeti meg a „Ki mit tud Kínáról?” vetélkedõjét,
melynek felkészítõ foglalkozásai novemberben megkezdõdnek.
A legjobban teljesítõ résztvevõk kínai témájú tárgynyereményekért versenyezhetnek, fõdíjként a legjobb középiskolás és a
legeredményesebb perkátai általános iskolás tanuló utazási lehetõséget nyer a 2013 tavaszán Kínába utazó perkátai ifjúsági
delegációban.
Jelentkezés Pavlicsek Zsolt klubvezetõnél
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KÍNA KINCSEI 47.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Kínai hagyományok és
szokások: a kínai újév
1. rész
A kínai újév dátuma ún.
mozgó ünnep, mivel a hold
fázisa határozza meg. A kínai újév mindig a téli napforduló utáni második újhold napján kezdõdik, és tizenöt nappal késõbb, teliholdkor ér véget. A mi naptárunk szerint mindig január 21. és február 21. közé
esik. Mivel a kínai újév gyakorlatilag a tél végéhez
igen közel esik, ezért nevezik tavaszünnepnek is. Mivel a tavasz az újrakezdés
ünnepe is, a kínaiak a jóindulat és a boldogság idõszakaként is értelmezik.
A kínaiak ilyenkor búcsúztatják az óévet, megszabadulnak annak ártalmaitól, az újévre pedig jó szerencsét kívánnak maguknak és másoknak. Az ünnep jó alkalom arra, hogy a
családok tagjai összegyûljenek, megajándékozzák és jókívánságaikkal halmozzák el egymást. Az ünneplés fontos kelléke a petárda, mely a durrogtatás élményén kívül a hiedelmek szerint
elriasztja a rossz szellemeket.
Ebben az idõszakban, Kínában és a kínai kolóniákban több
napra leáll a munka, az üzletek is bezárnak, a távol élõ családtagok lehetõség szerint hazautaznak. Ha megtehetik anyagilag,
gyakran igen nagy távolságokat is beutaznak. A mai modern felfogás annyiban hatott a kínaiakra is, hogy egyre többen ezekben
a napokban inkább családilag elutaznak pihenni, nyaralni
(wellness-turizmus). A többség még õrzi a hagyományokat, de
fõként a fiatalok egyre nagyobb arányban igyekeznek kivonni
magukat a családi ünneplés alól. Az ünnep régebben hagyományosan tizenöt napig tartott, mára már lerövidült, hivatalosan
három napra. A munkanapok áthelyezésével azonban ténylegesen az emberek egyhuzamban hét napot pihenhetnek.
Az ünnep eredete több mint 4000 éves múltra tekint vissza. Régen az emberek úgy hitték, hogy minden tárgynak és anyagnak
lelke, vagyis istene van, s minden mezõgazdasági termény az isten áldása. Azért tartották a holdújévet is, hogy megünnepeljék
a bõ aratást és hálát adjanak az isteneknek. Az õsi tradíciók erõsen vallásos alapúak voltak, az ünneplések középpontjában a
Mennyet és Földet megtisztelõ templomi szertartások álltak.
Ezek mellett még régebbi gyökerekre utalnak a házi isteneket
és az õsöket megtisztelõ otthoni ceremóniák. Az õsök tiszteletére bemutatott áldozat, a rítusok legfontosabb feladata volt,
hogy kapcsolatot teremt a családok élõ és a már elhalálozott generációi között. Az eltávozott õsökrõl és rokonokról nagy tisztelettel emlékeznek ma is meg, hisz õk azok, akik megalapozták
a család jelen és jövõbeli pozícióját. Az újév elõesti nagyvacsora
az õsök tiszteletére készül. A hagyományok szerint akkor az
õsök, láthatatlanul bár, de jelen vannak, s az élõ családtagokkal
együtt ünneplik az újév kezdetét. Krisztus elõtt 206-tól a Kr. u.
220-ig uralkodó császári dinasztia elsõ császára idején a régi kínai hagyományos holdnaptár szerinti év elsõ napját nyilvánították a holdújév kezdetének. 1911 után alkalmazzák Kínában a
világon már elterjedt idõszámítást, a Gergely-naptárt. Ekkortól
nyilvánították ezt a hagyományos kínai ünnepet tavaszünneppé.

12

MÚLTUNK / FELHÍVÁS

PERKÁTAI HÍREK 2012. november

Mozaikok magyar múltunkból II.

„A történelem az élet tanítómestere”
BEVEZETÕ – Aki valamelyest követi a történettudomány publikált eredményeit, bizonyára tudja, hogy több évtizedig nem mindenben a pontos valóságot tanították múltunkról.
Sok kisebb-nagyobb csúsztatás, elhallgatás, ideológiai „hozzáigazítás” – õszintén kimondva hazugság – került be tankönyveinkbe és bizony, ezáltal gondolatainkba is. További cikkeinkkel is arra törekszünk, hogy bemutassuk a valóságot, az elhallgatni, sõt
eltörölni szándékolt dicsõbb õsi múltat és közelmúltat. A 40 év feletti generációknak különösen furcsa és új lesz néhány olyan
tény, amelyet másképp ültettek fejünkbe a 60-as, 70-es, 80-as években… Olvassák nyitott szívvel és érdeklõdve, hiszen minden hivatkozott tény tudományos kutatás eredménye, mi csupán szerkesztve adjuk közzé.

Õstörténetünk átalakítása 2. – A hunoktól a kunokig
A sárospataki könyvtárban négyszázhatvan éves tankönyveket olvashatunk. Többek között a következõket találjuk: a magyarság három hullámban jött be a Kárpát-medencébe.
361-ben, mint hunok, 568-ban, mint avarok és 895. május 10-én, mint Árpád
népe, akikhez 1235-ben hozzáköltöznek
a jászok, 1243-ban és ’46-ban a kis- és
nagykunok. A magyarságot a hunoktól a
kunokig számítjuk. Ebbõl ki szokták
emelni Árpád népének a vonulását és a
vonulási területét. Ez a magyar õstörténet. A hunoktól a kunokig ez a népesség
belsõ Ázsiából hozta magával kultúráját,
nyelvét.
Ezzel szemben mit tart Európa és mit tanítanak nekünk a Monarchia gondolatában? Attila pusztítva száguldott Európa,
Ázsia és Afrika között és embervért ivott
gyermekkorában és kutya szülei voltak
meg szarvai. Mi a valóság? A hunokat
361-ben a római császár hívja be a Kárpát-medencébe, Meotisz vidékérõl, hogy
kordában tartsák a Duna-Tisza közén lévõ szarmatákat és a Tiszántúlon lévõ gepidákat. Attila 395-ben Tápiószentmártonban született. Meghalt 453-ban. A
maradék hun elmegy Csiglemezõre, a
Mezõségre és benépesíti Erdélyt. Õk a
székelyek. Ezt jól tudjuk. A magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorhoz.
Mit tartanak a székelyek magukról? Csaba királyfi népe! Elvégezve a nagy mito-

kondriális DNS vizsgálatot egymillió
négyszázezer emberen, kiderült: a székelyek Attila hunjainak az utódai. Rajta van
a világhálón, el lehet olvasni! De amíg a
finnek átírták a tankönyveiket, nekünk a
Science és a Nature, azaz a világ legjelentõsebb tudományos folyóiratait leszedték
a könyvtárpolcokról, nehogy megtudjunk
belõle egyet, s mást. A magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorokhoz,
genetikailag legközelebbi rokonaink a
belsõ-ázsiai török népek. Ez tény, nem
pedig soviniszta, nacionalista, fasiszta,
antiszemita áltudománykodás. Ha az ember magyar akar lenni saját hazájában.
Ne beszéljünk mellé! Valahova tartozni
kell! Mi ide tartozunk, ezt kell tehát tudnunk és vállalnunk.
Attila, az elsõ évezred legnagyobb embere. Megjelent a U. S. News-nak egy különszáma a világ tíz legnagyobb uralkodójáról: az idõszámítás utáni századokból csak Nagy Károly és Attila szerepel.
Nálunk azt tanítják, hogy Attila csatát
vesztett. Soha nem vesztett csatát Catalaunumnál! Azt mondta Aëtiusnak, a lovastiszt barátjának (mert Attila Aquileiában és Rómában nevelkedett), hogy: „Te
is vesztenél tizenkétezer embert, én is
vesztenék. Nem ütközzünk meg!” Nem
azért nem támadta és nem égette fel Rómát, mert félt a pestistõl, hanem mert
„Te jöttél ki, Róma püspöke, aki apám lehetnél, és te kértél engem.” Hozzáférhetõ egy könyv az Egyesült Államokban,
melynek címe: Attila, hun király uralko-

dásának a titka. Odaát kötelezõ tankönyv
a katonatiszteknek és a közgazdasági
hallgatóknak. Sikerkönyv, több millió
példányban kelt el. Elõszavában volt elnökök (Bush, Clinton), a Chrysler gyár, a
Ford gyár igazgatói, a szenátorok beírták,
hogy ennek a szellemében uralkodtam,
vezettem, ahogyan Attila hun király uralkodott.
A következõk az avarok, 568-ban jönnek
be. Ugyanabból a törzsszövetségbõl szakadnak ki, amelybõl az õseink. Ugyanolyan kinézésûek, mint mi vagyunk,
ugyanaz a motívumviláguk, ugyanaz az
írásuk. (A rovásírás, amellyel sokáig nem
volt szabad foglalkozni.)
Az avarok után, ugyanabból a második
türk törzsszövetségbõl bejön Árpád
népe. Kiszakadunk a második türk törzsszövetségbõl a negyedik század legelején.
Onnan bemegyünk Közép-Ázsiába, arra
a területre, amelynek a nevét sem volt
szabad kiejteni: Turán. Aki a turáni magyarságról beszélt, az már megint mindenféle -ista, ugyanis Turánban a szobdok, a bahtriaiak, a horejzmiek, délrõl a
perzsák lejegyezték a kultúránkat, leírták
az öntözéses gazdálkodásunkat, leírták a
kereskedelmünket, leírták a hangszereinket.
Ezzel szemben a Monarchia történészeinek felfogásában nekünk ûzött, hajtott,
gyûjtögetõ, halászó népnek kellett lenni!
Miért is? Ugye sejti már az olvasó?…
Rovatvezetõ: a HUN

FELHÍVÁS
2013. évi egyházközségi szervezésû

ZARÁNDOKUTAKON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
Megfelelõ számú érdeklõdés esetén, 2013 tavaszán–nyarán (késõbb pontossá váló idõpontban) a Hit évének méltó megélésére,
hitünk kifejezésére egyházközségünk közös zarándoklatot tervez híveink (és a környezõ települések hívõi) és az érdeklõdõ
jelentkezõk számára:
A SZÛZANYA tiszteletére és jelenési helyszíneinek felkeresése az alábbi tervezett európai útvonalon: Mariazell (Ausztria) –
Lourdes (Franciaország), Garabandal és Santiago de Compostela (Spanyolország) – Fatima (Portugália) meglátogatása.
Odaúton busszal zarándokolunk, visszafelé Lisszabonból Budapestre repülõvel utazunk.
Bõvebb tájékoztatás és jelentkezés december végig Pavlicsek Zsolt szervezõtõl kérhetõ.
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Szent Bernadett nyomában
Pámer Ottó plébános zarándoklata
„2012. szeptember 25-étõl október 1-jéig
tartó zarándoklaton vettem részt.
Hétfõn este, 22 órakor, Budapestrõl indult el útjára a zarándok-autóbuszunk.
Az utazás alatt sokat imádkoztunk, és
szent énekeket zengedeztünk. Varázslatos hegyek és tavak mellett haladva, másnap délután érkeztünk meg Svájc legfontosabb kegyhelyére, Einsiedelnbe. A bazilikában miséztünk és a „Fekete Madonna” elõtt hosszasan imádkoztunk. Szállásunk a bazilikával szemben volt. A reflektorokkal megvilágított épület szemet
gyönyörködtetõ volt.
A következõ napon Neversbe indultunk.
Útközben ellátogattunk Paray-le-Monialba, ahol Alacoque Szent Margit nyugszik, s ahonnét a „Jézus szíve tisztelet” elindult. Jézus jósága és szeretete jobban
megérintett minket. Nevers, ahol egy éjszakát töltöttünk, felejthetetlen lelki élményt nyújtott. Szent Bernadett romlatlan állapotban maradt teste elõtt, a templomban este 20 óra 30 perctõl 21 óráig
többnyire térdelve imádkoztunk.
Jó híveimet felsorolhattam Szent Bernadettnek, és más alkalmakkor a Szûz
Anyának is. Magamnak semmit nem kértem, mivel – érzésem szerint – a sok jót és
a lelki békét automatikusan megkapom.
Másnap megnéztük Bernadett nõvéri
otthonát és a rábízott betegszobát. Végigmehettünk a kolostor kertjében, ahol
õ maga sokat imádkozott. Ellátogattunk
abba a kápolnába is, ahol a szent kezdetben nyugodott.
Szeptember 28-án mentünk Lourdes-ba,
ahol már két teljes napot, és három éjszakát töltöttünk el. A jelenés helyén, a barlangnál lévõ elsõ templomban volt a
szentmisénk, reggel 6 órakor. Közösen,
de a szabadidõnkben egyénileg is megtekintettük és megcsodáltuk a három egymásra épült bazilikát. Nekem kétemeletes bazilikának tûnt elõször.
Mindenfelé találkoztunk különbözõ
nemzetiségû csoportokkal. Az egész napot átható szentmisék szinte egy idõben,
különbözõ helyeken voltak, így a jelenési
barlangnál és a kápolnában is. Keresztutat többször is végeztünk, ahol mások is,
többen is imádkoztak. Nekem különösen
feltûnt a sok férfi zarándok.
Meglátogattuk Bernadett szülõházát, és
megnéztük azt a „börtöncellát” is, ahol
évekig lakott.
Elmentünk a régi lourdes-i templomba,
ahova egykor szentmisére jártak.”
A Massabielle-barlang, amelynek mélyén az oltár bal oldalán található a forrás, melyet a Szent Szûz kérése szerint
Bernadette fakasztott kezével. A forrás
vize csatornázva van, és táplálja a szökõkutakat, a medencéket, illetve a vízve-

„Jártunk Bartresben is, ahol Bernadett
nevelkedett a nevelõszüleinél.
A csoportunkból sokan részt vettek az esténkénti – 21 órakor kezdõdött – gyertyás
körmeneteken is. Egy alkalommal én is
részese lehettem e felejthetetlen lelki élménynek.
Szeptember 30-án, vasárnap, a reggeli
szentmise után indultunk Olaszország
felé. Szállásunk a varázslatos pálmafákkal övezett Ligur-tenger partján volt.

Bernadette-ék háza

Az utolsó nap útközben megálltunk a
Frassinó-i Madonna szentélyénél, és hálát adtunk a sok kegyelemért. Október
1-jén, éjfél után érkeztünk vissza Budapestre, ahol Toldi Hajnalkáék otthonában pihentem ki magam. Délelõtti órákban tértem haza Perkátára.
A leírtak csak dióhéjban tudják ismertetni a zarándoklatunkat, de bízom benne,
hogy többen általa, hitükben erõsödnek.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a híveimnek, akik nagy meglepetésemre 115 ezer forintot gyûjtöttek
össze, hogy ezzel támogassák a zarándoklatom költségeit. Isten áldása legyen minden jószívû adakozón!”

zetéket. A Massabielle-barlang kihagyhatatlan látnivaló, melyet közel 6 millióan tekintenek meg évente.
(A kép, valamint a hozzá tartozó megjegyzés forrása: hu.franceguide.com)

Pámer Ottó atya a következõ számban,
kiegészítésként ismerteti Szent Bernadett rövid életrajzát is.
Pámer Ottó írásos beszámolója alapján
a cikket szerkesztette: Lászlóné Szabó Edit
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Egyház-hitélet
Dicsértessék
az Úr Jézus Krisztus!
Antal püspök atyánk október 10-én nyitotta meg Székesfehérváron a Prohászka
emléktemplomban a Hit évét.
„Alkalom ez számunkra a hit szépségének és erejének megtapasztalására, a
szerzett tapasztalatról való tanúságtételre, a világ jobbítására és gazdagítására.
Alkalom arra, hogy megmutassuk a
Krisztussal való találkozás örömét és
megújító életerejét! A hit Isten ajándéka! Ezt az ajándékot nem erõlteti
azonban ránk az Isten, hanem felkínálja.
Nekünk kell elfogadni, befogadni, életünket hozzá igazítani. Ha ezt megtesszük, képesek leszünk a hit örömével
élni, és a hit örömét tovább sugározni! A
hit megélése legszemélyesebb döntésünk
és lehetõségünk, de nem magánügy, hanem közösségi aktus is. Hitünket az egyházban, az egyház közösségében tudjuk
megélni, az egyház szentségei és tanításai
segítenek ebben. Fontos a hit közösségeinek erõsítése és ezek keresése, az egyház
életébe való bekapcsolódásunk.”
Megyéspüspökünk november 10-én a
Magyar Szent Család oltalmába ajánlotta
családjainkat, melyhez ingyenes székesfehérvári lelki programokat és ajándékot
is kínál november 13. és december 22. között. A részleteket kérdezze plébános
atyától vagy a hitoktatóktól!
A Hit évében 2013 tavaszán–nyarán egyházközségünk közös zarándoklatot tervez hitünk kifejezésére. December végig
lehet jelentkezni a Mariazell–Lourdes–
Garabandal–Santiago de Compostela–
Fatima útvonalra tervezett zarándoklatra, mely odaúton buszon, visszafelé repülõvel történik. Jelentkezés és részletes
tájékoztató Pavlicsek Zsoltnál kérhetõ.
A plébániahivatal telefonos elérhetõsége: 30/861-2621. Személyesen általában a
hétköznap délelõtti órák a hivatalos fogadási idõpontok, melyektõl eltérni telefonos egyeztetéssel lehet.
Nagy köszönetünk mindazoknak, akik
már befizették idei önkéntes egyházi hozzájárulásukat. A dolgozó felnõttnek 3500
Ft/év, nem aktív felnõttnek (nyugdíjas,
munkanélküli) 2500 Ft/év. Nagyobb öszszegekkel is támogatható egyházközségünk, mely adományokat hálásan fogadunk. A befizetést segítõ sárga csekkek
kérhetõek a plébánián vagy bármely egy-

Rendõrségi felhívás
Cséza László körzeti megbízott
telefonos elérhetõsége
megváltozott!

Telefon: 06 (20) 375 2251

házközségi munkatárstól. A befizetések a
templom és a plébániahivatal fenntartását segítik.
A téli idõszámítás alatt az esti szentmisék
kezdési idõpontja 16 óra!
Hívjuk és várjuk azokat a fiatalokat és
felnõtteket, akik szeretnének részesülni
a bérmálás szentségében. Kérjük, hogy
december közepéig jelezzék érdeklõdésüket Pámer Ottó atyánál vagy Pavlicsek
Zsolt felkészítõ hitoktatónál, mert januártól kezdõdik számukra a közvetlen
elõkészület!
November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, majd a következõ vasárnapon (november 25.) gyûjtés a karitász
céljaira, amely egyben Krisztus király ünnepe, az egyházi év utolsó vasárnapja is.
December 2-ától advent idõszaka kezdõdik egészen karácsonyig. Mind a 4 adventi vasárnapon a reggel 8 órakor kezdõdõ
szentmisén lesz az adventi gyertyagyújtás
szertartása is. December 1-jétõl Székesfehérvárott a püspöki palota ismét megnyitja adventi udvarát, hogy a világban
megszokott harsány, sietséggel teli készülettõl eltérõ, az elcsendesedést és elmélyülést segítõ programokkal adjon
többletet a Megváltó születésének ünnepére való készületben.
December 8-án a Mária-lányoknak Szeplõtelen Fogantatás ünnepi közös imájuk
lesz 15.30-tól a templomban, majd szentmise.
December 21-én délután várható a templomban a Perkáta Karácsonya közös ünneplés, majd a szokásos rendben lesznek
karácsonyi ünnepi eseményeink, melyekrõl a Perkátai Hírek decemberi számában adunk részletes tájékoztatást.
Advent Úrjövet várakozása, mely idõszakban négy vasárnapon készülünk a
Megváltó megszületésére. Katolikus
anyaszentegyházunkban ezt kettõs várakozás jellemzi: egyrészt vágyakozunk Jézus megtestesülésének ünnepére, másrészt készülünk Krisztus második eljövetelére, ami a történelem végén fog bekövetkezni. Amíg élünk várunk, amíg várunk élünk: egyszerre csendben magunkba fordulva és ugyanakkor hangos örömmel világgá kiáltva a krisztusi élet boldogságát. E kettõsség helyes arányának megtalálásával készüljünk fõként lelkileg karácsony szent ünnepére!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

ABC KIADÓ
Perkáta, Dózsa György utca 45.

Érdeklõdni lehet:
06 (30) 904 0506
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Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai
polgármesteri hivatalban tartja minden hétfõn 16 órától. Szerzõdéseket a hét minden
napján köt (szombaton és vasárnap is).
Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap
stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri
egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek
megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél
segítséget tudjon nyújtani.

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!
06 (30) 232 5337

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

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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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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Halottak napja
2012
Tájékoztatjuk Perkáta lakosságát és a Perkátához kötõdõket,
hogy a halottak napi hosszú hétvégén több temetõhöz kapcsolódó rendezvény volt falunk temetõjében.
November 1-jén, délelõtt 11 órától zajlott az önkormányzat
megemlékezése hõsi halottainkról és díszpolgárainkról. 11 órakor a völgyi világháborús emlékmû megkoszorúzásával kezdõdött a rendezvény, majd ezt követõen a temetõben levõ II. világháborús emlékmûnél koszorúztunk. Díszpolgáraink (Dr. Szabó Lajos, Györkös János, Dr. Baráth Károly és Dr. Baráth Károlyné Dr. Kádár Magdolna) sírját is minden évben megtiszteli
az önkormányzat.

November 2-án, délután a 15 órakor kezdõdõ Galgóczy-kápolnában történõ szentmise elõtt áldotta meg az új temetõi táblát
Pámer Ottó plébános atya. A Sztanó Anna, perkátai tanítónõ

által felajánlott és a Pavlicsek Attila, illetve Pavlicsek Nándor
által készített tábla ünnepélyes átadásán köszöntük meg a felajánlást.
A hosszú hétvégén számos segítõt láthattak a temetõben. Folyamatosan járõrözött a Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület tagsága, felügyelve a rendet és az értékek biztonságát. A
Faluüzemeltetés dolgozói pedig a folyamatos karbantartásban
segédkeztek. Köszönjük a segítséget!
Somogyi Balázs
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