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ÜnnepreÜnnepre
vágyunk…vágyunk…

Lótva-futva késõ estig,Lótva-futva késõ estig,

lényegét így gyakran veszti,lényegét így gyakran veszti,

lelkünk békés csöndje,lelkünk békés csöndje,

s elillan a meg sem érkezetts elillan a meg sem érkezett

Karácsony igaz öröme.Karácsony igaz öröme.

Forgatag zajában készület,Forgatag zajában készület,

fáradt közönnyel: rémület!fáradt közönnyel: rémület!

Hit jósága ha üresen didereg,Hit jósága ha üresen didereg,

bensõnkben érzünk fagyott hideget.bensõnkben érzünk fagyott hideget.

Térj meg gyarlón botló ember végre!Térj meg gyarlón botló ember végre!

Betlehemhez eljutnod, ó de nagyon kéne!Betlehemhez eljutnod, ó de nagyon kéne!

Hiányos szeretet-csomaggal odaérve,Hiányos szeretet-csomaggal odaérve,

kegyelme lehet szíved egyetlen reménye!kegyelme lehet szíved egyetlen reménye!

Dicsõségét énekkel tudjuk hát zengeni,Dicsõségét énekkel tudjuk hát zengeni,

tisztelgõ imákkal akarjuk köszönteni!tisztelgõ imákkal akarjuk köszönteni!

Szent jövevény, drága égi vendégSzent jövevény, drága égi vendég

kincseid gazdagon tárod újra elénk!kincseid gazdagon tárod újra elénk!

Törékeny kisdedbõl harmónia fénylik,Törékeny kisdedbõl harmónia fénylik,

félhomály istállóban örök utat készít!félhomály istállóban örök utat készít!

Mennyei boldogsággal töltve létünk zord tele,Mennyei boldogsággal töltve létünk zord tele,

mert a földi mindenség Istennel lett tele!mert a földi mindenség Istennel lett tele!

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk
Perkáta minden polgárát a

„Perkáta Karácsonya
2012”

nagyközségi rendezvényünkre, melyet

december 21-én, pénteken 16 órai
kezdettel tartunk

a templomban és a templomkertben.
Az ünnepi mûsor:

* a 2.a és 2.b. osztályos gyermekek
karácsonyi mûsora és pásztorjátéka

* Rozmaring Énekkar karácsonyi dalcsokor

* Pavlicsek Patrik orgonajátéka
„Fúgák és toccáta mix”

* Egyházközségi Kórus adventi dalok

Perkáta Nagyközség Önkormányzata,
Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK,

Perkátai Rk. Egyházközség

Köszöntõ
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Képviselõ-testülete és Perkáta Nagyközség

Polgármesteri Hivatala nevében

Perkáta minden polgárának

áldott, békés karácsonyi ünnepeket

és jó egészséget adó,

sikeres és eredményes új esztendõt kíván:

Somogyi Balázs polgármester
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Beszámoló a 2012. november 30-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2012. november 30-i képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi
Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Szilasy László, Szõke Imre Andor)
volt jelen.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta a módosított napirendet az alábbiak szerint:
– Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekrõl
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetés-
ének III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési
koncepciójának megtárgyalása
– A temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl szóló 1/2000.
(II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
– Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról
szóló 22/2007. (XII. 22.) számú, valamint az azt módosító
2/2012. (II. 23.) számú rendeletek hatályon kívül helyezése
– Egyebek
– KÖZMEGHALLGATÁS
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetés-
ének I-III. negyedévi beszámolóját.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési
koncepcióját.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta „a temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl szóló 1/2000.
(II. 1.) önkormányzati rendelet módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta „az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról
szóló 22/2007. (XII. 22.) számú, valamint az azt módosító
2/2012. (II. 23.) számú rendeletek hatályon kívül helyezését.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 2013.
évben a belsõ ellenõrzési feladatokat az alábbiak szerint hagyta
jóvá:
– Perkáta Nagyközség Polgármesteri Hivatala pénzügyi-szám-
viteli szabályszerûségi vizsgálata
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata áfa nyilvántartásainak,
bevallásainak ellenõrzése

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy Bogó Nikolettõl (2431 Perkáta, Sport u. 52.) és
Mosonyi Dénestõl (2431 Perkáta, Alkotmány u. 2.) visszavásá-
rolja a 2031 hrsz-ú, 1356 m2 nagyságú ingatlant 650 880 Ft vétel-
áron.

A képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármes-
tert az adásvételi szerzõdés aláírására.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy meghirdeti eladásra a 2031 hrsz-ú, 1356 m2 nagysá-
gú ingatlant 600 Ft/m2+áfa áron (813 600 Ft + áfa), családi ház
építése céljából.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással testülete
elfogadta a 667/2 hrsz-ú a 667/3 hrsz-ú, a 669 hrsz-ú, a 673 hrsz-ú
és a 674 hrsz-ú földrészletek telekcsoport újraosztását tartal-
mazó változási vázrajzot. A képviselõ-testület a 667/3 hrsz-ú és
a 673 hrsz-ú (249 m2 területet) forgalomképtelen közterülete-
ket átminõsíti forgalomképes beépítetlen területté az elkészí-
tett vázrajz alapján.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy a Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdoná-
ban lévõ, a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét ké-
pezõ 1103/1 hrsz-ú és a 1438 hrsz-ú ingatlant határozatlan idõre
a Perkáta Sportegyesület kezelésébe és használatába ingyene-
sen átadja.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy pályázatot ír ki a Perkátán élõ, perkátai telephellyel
rendelkezõ vállalkozások, vállalkozók számára, amelynek tár-
gya karácsonyi csomagok összeállítása elõre meghatározott ter-
mékekbõl, és azok kiszállítása. A képviselõ-testület felhatal-
mazza Somogyi Balázs polgármestert a termékek összeállításá-
ra.

A képviselõ-testület a perkátai Szépkorúak karácsonyi csomag-
jára 1 000 000 Ft összegû keretet biztosít a 2012. évi költségvetés
Különféle dologi kiadások elõirányzata terhére.

Rendõrségi felhívás
Felhívjuk a perkátai lakosok figyelmét, hogy tûzifa vásárlása
esetén nagy körültekintés mellett, csak megbízható helyrõl
vásároljon tûzifát! Az utóbbi idõben több visszaélés történt,
nem az árnak megfelelõ mennyiségû és minõségû tûzifát
szállítottak a megrendelõknek. Ne hagyja magát becsapni a
házaló, tûzifát hihetetlenül kedvezõ áron kínáló csalóknak!

Fontos, hogy csak megbízható helyrõl vásároljon tûzifát!

Cséza László körzeti megbízott
Telefon: 06 (20) 375 2251

Lemondott Szõke Imre Andor
(Jobbik) képviselõ

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. november 30-i kép-
viselõ-testületi ülésén az Egyebek napirend (a Közmeghallga-
tás napirend volt hátra, illetve az Arany János Tehetséggondo-
zó pályázat zárt ülési döntéshozatalai) utolsó testületi bejelen-
téseként Szõke Imre Andor (Jobbik) lemondott képviselõi
tisztségérõl. A szóban tett bejelentést írásban is mellékelte a
jegyzõkönyvhöz. Képviselõ Úrral folytatott számos vitám elle-
nére, köszönöm az elmúlt 15 hónapban végzett munkáját.

Somogyi Balázs polgármester
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Negyvennyolc év a közszolgálatában – 24 év Perkátán…
Nyugdíjba ment a védõnõ Marika – hall-
juk a faluban. Hihetetlen, de igaz, hogy a
bámulatos energiával rendelkezõ, örök-
mozgó „támadó–védõnõvel” munkavég-
zése kapcsán októbertõl már nem talál-
kozhatunk a tanácsadóban, a rendelõ-
ben, az óvodában és az iskolában. Az ut-
cán és civilben minden bizonnyal össze-
futhatunk egyedi személyiségével, reked-
tes hangjával és sajátos humorával, hi-
szen szókimondó és az emberekkel köny-
nyen kapcsolatot teremteni tudó egyéni-
sége elnyerte a perkátaiak elismerését.
Marika a délvidéki Zomborban született
1944-ben, családja a háború utolsó hó-
napjaiban költözött Magyarországra. Ál-
talános iskoláit Lajoskomáromban és
Mezõkomáromban végezte, majd Tamá-
siban érettségizett. 1964-ben végzett a
Budapesti Védõnõképzõben, elsõ védõ-
nõi munkahelye Enyingen volt. Hosszú

pályafutása során volt nevelõ tanár, veze-
tõ fõnõvér is.
Két házasságából két saját fiúgyermeket
nevelt fel: Andrást és Mátyást. 1988 júliu-
sában költözött Perkátára: védõnõi mun-
kája mellett az önkormányzat szociális
bizottságában dolgozott több cikluson
keresztül, 7 éven keresztül gyermekjóléti
családgondozó is volt településünkön. E
feladatkörben magam is dolgoztam
együtt Marikával pár évig, mindig segítõ-
kész, lelkes és profi munkatársnak ismer-
tem meg, aki megalkuvást nem ismerõen
képviselte a rábízottak érdekeit, a gyer-
mekek jogait a méltó életfeltételekhez.
Biztos vagyok benne, hogy aktív nyugdí-
jas éveket fog élni, melyhez jó egészséget
és töretlen jókedvet kívánunk!
Ságiné Völgyes Mária! Áldozatos mun-
kádat Perkáta nevében: hálásan köszön-
jük!

Pavlicsek Zsolt

A FÜPE hagyománya
idén is folytatódott...

A Függetlenek Perkátáért Egyesület tagjainak társaságá-
ban december 6-án délután ismét hagyományos körútra
indult a Mikulás a nagyközségben. A szokásokhoz hûen
hintók, lovaskocsik vitték körbe a faluban a Mikulást és
segítõit, akik az úton ajándékot adtak mindenkinek. A
már megszokott útvonalon és elõre meghirdetett helye-
ken sokan várták a vidám zeneszóval érkezõket. Jó volt
látni a sok izgatott apróságot, a mosolygó felnõtteket.
Ajándékot kapni jó, de újra megtapasztalhattuk, hogy
adni még ennél is jobb!
Köszönet mindenkinek, aki aktív közremûködésével segí-
tette a délutánt!

Karácsonyi szeretethimnusz
Ha lakásomat csillogó-villogó lámpafüzérekkel és fenyõágakkal dí-
szítem fel, de nincs bennem szeretet, akkor nem vagyok több, csupán
egy ügyes lakberendezõ…
Ha konyhámban ízletes étkeket fõzök, és pompás süteményeket sü-
tök, melyeket impozánsan terítve tálalok, de szeretet nincs bennem,
akkor nem vagyok több egy profi vendéglátónál…
Ha szeretteimnek csak pénzért tudok ajándékot venni, de szívemet
nem tudom beletenni, akkor nem vagyok több mint egy teli bank-
számla tulajdonosa…
Ha összebarkácsolok egy házi betlehemet és nappalimban a leggyö-
nyörûbb karácsonyfa harsogja az ünnep hangulatát, de az igaz szere-
tet hiányzik belõlem, mit használ nekem…
Ha egész évben csak munkámat hajszolom hivatkozva a méltó megél-
hetés biztosítására, miközben társammal és gyermekeimmel alig ta-
lálkozom és nem szánok idõt az együtt töltött idõ értékére, akkor
nincs bennem elég szeretet, a többi dolog pedig mit sem használ ne-
kem…
Ha dobok némi aprót a rászorulóknak, s szépen felöltözve az éjféli
misére elmegyek, de Jézust a templomban máskor nem keresem, ak-
kor nem is értem igazán mirõl szól a Karácsony…
Az igazi szeretet együtt készül az ünnepre: örül, ha gyermekei körü-
lötte vannak, még ha el is törik egy-két fénylõ díszgömb…
Az igazi szeretet abbahagyja a fõzést, hogy megsimogathassa gyer-
meke buksiját, hogy megölelhesse társát…
Az igaz szeretet igyekszik a hétköznapokban is adni gondoskodó sze-
retetébõl…
Az igaz szeretet nemcsak azoknak ad, akik közel állnak hozzá, oda is
tud adni, akik azt nem tudják viszonozni…
Az igaz szeretet oda viszi el családját, ahol a kegyelmeket mindenki
megkaphatja…
Az igaz szeretet mindent eltûr, mindent elvisel, és örökké remél.
A számítógépes programok elavulnak, az arany ékszerek elvesznek, a
technikai csodák tönkremennek, a mûanyag játékok megfakulnak, a
ruhaköltemények kimennek a divatból, a dvd-filmeket megunjuk.
Virtuális ismerõseiddel nem tudod elfogyasztani a karácsonyi vacso-
rát sem…
De a szeretet soha el nem múlik, a szeretet ajándékai lelkünkben
örökké megmaradnak!

Pavlicsek Zsolt
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba
Általános Mûvelõdési

Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény

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

Telefon: 06 (25) 522 350

Decemberi események

December a Mikulás, a karácsony és az új év hónapja. Termé-
szetesen a tanulók, a gyermekek számára a téli szünet is megha-
tározó esemény.
Az idén is ellátogatott hozzánk Saint Maximin-bõl a Mikulás, az
óvodás és iskolás gyermekek nagy örömére. Mint minden év-
ben, az idén is kedves mûsorral köszöntötték a gyermekek a
francia település küldöttségét. Perkáta nagyközség is megaján-
dékozott minden óvodást, iskolást. Köszönöm valamennyi segí-
tõnek, hogy emlékezetessé tették az idei Mikulást is!
A karácsonyi ünnepségekrõl a januári számban tudok beszá-
molni, hiszen a lapzárta nagy úr.

Az alsó tagozat diákjai elevenítették fel a Luca-nap hagyomá-
nyait. Az idén, december 13-án, a 4.a osztályosok már délelõtt
Luca napi jókívánság járást tettek szinte valamennyi osztály-
ban, melyet kis mûsorral fûszereztek. Délután, rövid megnyitót
követõen, elkezdõdött a Luca-napi vásár.
Áldott karácsonyt és boldog újesztendõt kívánok mindenkinek
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola dolgozói nevében is!

Szilasy László ÁMK igazgató

Egyszer volt, hol nem volt…

III. Kistérségi mesemondó verseny

Talán sokunk emlékezetében él még a furfangos vándorlegény,
ki az irigy faluban érkezvén kõlevest kényszerül fõzni azért,
hogy felkeltse a falusiak kíváncsiságát, így járva túl az eszükön.
A falusiak fösvénységét legyõzi kíváncsiságuk, s káposztától
kezdve kolbászig mindent odahordanak a legénynek, csak hogy
megtudják, milyen is a kõleves…
A kistérségi mesemondó versenyen
mindannyian megízlelhettük Basticz
Marika néni jóvoltából ezt a mesebeli
étket, láthattuk a lábos alján a követ,
sõt, kisebb változatait haza is vitték a
versenyzõk. Ez emlékezteti majd évek
múltán a kis mesemondókat erre a
perkátai versenyre, mely a kõleves je-
gyében zajlott.
Az évek óta megrendezett verse-
nyünkre Abából, Beloianniszból, Bes-
nyõrõl, Iváncsáról, Pusztaszabolcsról
érkeztek gyerekek, hogy a perkátai
mesemondókkal összemérjék tudásu-
kat. A köszöntés után Kárász Ferenc-
né, Csilla néni mesemondásával igye-
kezett enyhíteni a kis versenyzõkben a feszültséget. Természe-
tesen a Kõleves címû mesét mondta el a közönségnek. Ezután
két helyszínen hallgattuk az elõadásokat. Az elsõ és második
osztályosoknál Sztanó Anna, Bogó Anikó valamint Gyöngyösi
Edit ült a zsûriben, a harmadik és negyedikeseket pedig Kárász
Ferencné, Fülöp Irén és Toldi Hajnal értékelte. Kedves, vidám
meséket tanultak meg a diákok tanítójuk és szüleik segítségé-
vel. Örömünkre mindenki gördülékenyen tudta a szöveget, így
valódi élvezetet jelentett a hallgatásuk. Míg a zsûritagok felállí-
tották a sorrendet, a gyerekek könyvjelzõket készíthettek, meg-
ízlelhették a hamuban sült pogácsát –köszönet Czuppon Lász-
lóné, Mariska néninek érte – s ehette kicsi és nagy a kõlevest.
Végezetül álljon itt a díjazottak névsora, kik a Perkátáért Köz-
alapítvány jóvoltából vették át jutalmukat: 1. osztályosok közül
Kellner Sára Iváncsáról, Varga Máté és László Ádám Perkátá-
ról.
2. osztályból: Szõke Boglárka, Pusztaszabolcsról, Richter Gá-
bor Beloianniszból, Kovács Georgina Perkátról.
3. osztályból: Madarász Bálint Pusztaszabolcsról, Vanopulosz
Korin Beloianniszból, Tokai Dániel Iváncsáról.
4. osztályból: Fehér Illés Abáról, Kovács Johanna Iváncsáról,
Pavlicsek Jázmin Perkátáról.
Mostanában már hamar sötétedik. Beszorulunk a szobába. Ja-
vaslom mindenkinek, hogy keresse elõ kedvenc mesekönyvét, s
olvasson bele! Felvidítják szívünk a csodás történetek, s vissza-
repítenek az idõbe, felidéznek régi arcokat, hangokat, hangula-
tokat. Kedves szülõk, nagymamák, nagypapák! Meséljetek ki-
csinyeiteknek, hogy évtizedek múlva nekik is legyen mire emlé-
kezni!

Tóth Ferencné tanító
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Madáretetõket kaptak az osztályok

November 13-án iskolánk 17 darab madáretetõt kapott a
Perkátai Természetvédõ Egyesület jóvoltából. Az Egyesület
két tagja, Klein Józsefné és Ujfalusi Ramóna adta át az etetõket
az osztályok képviselõinek. Kérésüknek megfelelõen az alsósok
az iskola környékén helyezték el, a felsõsök pedig a falu környé-
kén tették ki etetõiket. Az etetõket a gyerekek örömmel fogad-
ták, lefestették õket és az eleségrõl is gondoskodtak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Természetvédõ Egyesü-
letnek a madáretetõk elkészítését!

Gyöngyösi Edit, Takács Dóra

Pályázataink

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 társ-
finanszírozásával valósul meg 38 779 761 forint 100 %-os tá-
mogatással – foglalkozásait bemutató cikkek

Klasszikus és kortárs magyar
irodalom a könyvtárban

Az Új Széchenyi Terv keretében indul a TÁMOP-3.2.4.A-
11/1-2012-0040 kódszámú, „Tudásdepó Expressz” – A könyvtá-
ri hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsí-
tése az élethosszig tartó tanulás érdekében, „Ötvenhat ok, ami-
ért Perkátán érdemes olvasni címû pályázat, mely az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg 38 779 761 forint 100 %-os támogatással.

November hónap elsõ szakkörén Karinthy Ferenc két legismer-
tebb mûvével foglalkoztunk, melyek úgy gondolom, hogy az ál-
talános iskolások számára is ideális olvasmányok. Ezek a Tanár
úr kérem és az Így írtok ti voltak. A foglalkozás során megbe-
széltük Karinthy Ferenc életét, majd filmrészletek és hang-
anyagok segítségével játékosan feldolgoztuk a mûveket.

A második alkalomra a hónap végén került sor. Ekkor az in-
ternet segítségével utána néztünk, hogy a költõk/írók hogyan
vélekedtek egymásról, milyen rivalizálások folytak közöttük.
Meghallgattuk többek között, ahogy Babits saját versét szaval-
ja, valamint rákerestünk egy oldalra, ahol grafológus elemezte
a híres emberek kézírásait. A foglalkozás zárásaként pedig kü-
lönféle versfeldolgozásokat hallgattunk meg Úgy gondolom,
hogy a célom megvalósult, ugyanis a gyerekek kedvet kaptak a
versek olvasására, tanulására.

Takács Dóra szakkörvezetõ

Novemberi irodalmi kör
felnõttek részére

Az elmúlt hónapban az anyanyelv ápolásának jelentõségével
foglalkoztunk és értekeztünk a magyar nyelv sokszínûségérõl.
Körüljártuk az irodalmi Nobel-díj témakörét és aktuális esemé-
nyeit. Felkészültünk aktuális kampányrendezvényünkre, mely
ismét egy író–olvasó találkozó volt. A meghívott: író Moldova
György életrajzát és irodalmi munkásságát dolgoztuk fel. Mû-
veinek elemzésével és kérdések megfogalmazásával hangolód-
tunk rá a találkozóra.

Moldova György írót november 29-én délután láttuk vendégül
a könyvtárban, ahol az író mesélt életérõl, mûveirõl, aktuális és
régmúlt élményeirõl a szép számú érdeklõdõ elõtt. A közel két
órás beszélgetés végén barátsággal dedikálta könyveit az ér-
deklõdõknek.
Irodalmi programjaink az olvasás megszerettetése érdekében
mûködõ TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 azonosítójú irodal-
mi projektünkkel valósult meg, melynek elnevezése „Ötvenhat
ok, amiért érdemes olvasni Perkátán”.

Pavlicsek Zsolt irodalmi kör vezetõ

Gyõry-család története
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 társfi-
nanszírozásával valósul meg 38 779 761 forint 100 %-os támo-
gatással –keretein belül, december hónapban a Secunder forrá-
sok hazánk és kishazánk, Perkáta történelmérõl foglalkozásso-
rozaton a Gyõry-család történelmével kezdtünk foglalkozni. Az
aktuális téma nem csak a középiskolások körében népszerû, az
általános iskolások is szívesen vesznek részt a Perkáta történel-
mét bemutató foglalkozásokon.

Folytatás a következõ oldalon.
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Könyvtárunk többek közt gazdagabb lett egy projektorral és
egy vászonnal, mely az Új Széchenyi Terv, TIOP-1.2.3-11/1-
2012-0139 kódjelû „Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Per-
kátán” címû pályázat az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg 8 000 000 forint 100 %-os támogatással. Ezeknek az eszkö-
zöknek nagy hasznát vesszük a foglalkozásokon, így a foglalko-
zások színvonalát, hatásfokát tudom emelni.
Január hónapban továbbra is várom – 8-dikán és 22-dikén – a
foglalkozásra az érdeklõdõket!

Bogó Anikó közmûvelõdési igazgatóhelyettes

Az egyházi év néprajza
gyermekszemmel

Az Új Széchenyi Terv keretében, a TÁMOP-3.2.4.
A-11/1-2012-0040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz”, „Ötven-
hat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” címû pályázat –
amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg, 38 779 761 forint 100
%-os támogatással – keretein belül, novemberben „Az egyházi
év néprajza gyerekszemmel” címû foglalkozásunkon két
alkalommal fogadtuk a gyerekeket.
Bensõséges hangulatú adventi verssel és koszorúval, ünnepi fé-
nyekkel és illatokkal tette emlékezetessé november 27-i foglal-
kozásunkat Denke Antalné Jutka néni. Köszönjük szépen!
Megtanított az ízléses asztaldísz készítésére, amit mindenki ha-
zavihetett az ünnepi asztalra. November 28-án az elsõ Mikulás,
Szent Miklós püspök életével, és a róla szóló legendákkal is-
merkedhettek meg a résztvevõk. A szép mikulásváró dalok hall-
gatása alatt hamar megoldották a mikulásrejtvényeket a gyere-
kek, és a könyvjelzõk is hamarjában elkészültek. December
12-én tartjuk legszebb keresztény ünnepünkhöz, a karácsony-
hoz kapcsolódó foglalkozásunkat, ahol az ünnepkör perkátai
hagyományaival is megismerkedhetnek az érdeklõdök.

Toldi Róza Hajnal és Lászlóné Szabó Edit

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 bemu-
tató cikkek

Ismerkedj a fával!
Az Új Széchenyi Terv, TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódje-
lû, Építõ közösségek” – „A jövõ a jelenben rejtõzik” címû pályá-
zat, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg 29 656 974 forint 100
%-os támogatással.
E pályázat adott lehetõséget, hogy a Fajáték-készítõk megmu-
tathassák kreativitásukat.
A pályaválasztás elõtt álló tanulók 2 órás foglalkozásokon vesz-
nek részt. Szakmai segítõm: Molnár József pedagógus.
A szakkörön a problémamegoldó képesség és a kreativitás fej-
lesztése, valamint az alkotó munka értékének felismertetése
kap kiemelt szerepet.
A szakkör novemberi foglalkozásairól szeretnék írni.
A pályaorientációs foglalkozáson a tanulók internetes tájékoz-
tatást kaptak az asztalosipari képzési lehetõségekrõl. Tanulmá-
nyozták a faipari szakképzõ iskolák honlapjait. Az elméleti sza-
kaszt játékos vetélkedõvel zártuk, amely során számot adhattak
a szakköri foglalkozásokon elhangzottakról. A jó hangulatú,
érdekes foglalkozáson újabb ismereteket is kaptak a gyerekek.

Novemberben, a népi
játékok közül elõször
a zúgattyút, késõbb
pedig a kereplõt ké-
szítettük el.
A játékokat kipróbál-
ták a gyerekek, és ott-
hon is bemutatták.
Ügyesen és lelkesen
dolgoznak. Decem-
berben falovacskát
fognak alkotni a
fajáték-készítõk.

László József szakkörvezetõ foglalkozásvezetõk

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

Könyvtári infrastruktúra fejlesztés
Perkátán

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 Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósul meg 8 000 000 forint
1000 %-os támogatással.
A József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Házban
megvalósult a számítógép-park fejlesztése. Üzembe helyeztük
az új számítógépeket és elhelyezésre kerültek az egyéb eszkö-
zök; multifunkciós nyomtató, netbook, projektor és vetítõvá-
szon, LED TV, DVD-VHS kombó felvevõ. A látássérültek
könyvtári ellátását segítõ eszköz, a Poet Compact felolvasógép
beszerzése is megtörtént.
Könyvtárunkban a használói számítógépeken látogatóink hoz-
záférnek a könyvtári és közérdekû információkhoz, lehetõsé-
gük nyílik az informális tanulásra.
A számítógépek használatához segítséget biztosítunk. Számító-
gép- és internethasználói tanfolyamon vehetnek részt az érdek-
lõdõk, amelyet a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 kódszámú,
„Tudásdepó-Expressz” pályázat jóvoltából valósítunk meg.

Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezetõ



2012. december PERKÁTAI HÍREK ÁMK HÍREI 8

Mûvelõdési ház hírei – december
November 15-dikén kezdetét vette a perkátai egészséghét, dél-
után szájüregi rákszûrésen vehettek részt, majd a mûvelõdési
házban a Vöröskereszt munkatársai várták a véradókat. A hét
folyamán nõgyógyászati rákszûrésen, látásvizsgálaton és egy el-
sõsegély bemutatón vehettek részt. Az egészséghét szervezésé-
ben, lebonyolításában nyújtott segítséget ezúton szeretném
megköszönni Bogóné Plasek Krisztina védõnõnek.

2012. december 1-jén, a mûvelõdési házban Vaskó Gálfi Erzsé-
bet – A természet szépségei címû kiállításának megnyitója nagy
érdeklõdéssel zajlott. Vaskó Gálfi Erzsébet, gróf Murinyi Jó-
zsef emlékdíjas festõmûvész képei december 22-ig megtekint-
hetõk a mûvelõdési ház nyitvatartási idejében.

A megnyitón dr. Tóth Ferenc alpolgármester úr köszöntötte a
vendégeket és gratulált „Erzsikének” az emlékdíj megszerzésé-
ért. Nógrádi Katalin festõ- és grafikusmûvész beszélt Vaskó
Gálfi Erzsébettel kialakított kapcsolatáról, arról a mûvészetrõl,
amiben õk jeleskednek, s ünnepélyesen megnyitotta a kiállítást.
A megnyitó programját, Székely Zoltán zongoramûvész és a
Dunaújvárosi Bona Vox Nõi Kar mûsora tette egésszé.
Vaskó Gálfi Erzsébet egy gyönyörû festményt adományozott a
mûvelõdési háznak, melyért ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani!

Francia vendégeink december 3-án, hétfõn reggel érkeztek
Perkátára, sok-sok ajándékkal a település lakói számára. Hoz-
tak ajándékot az óvodás, iskolás gyermekeknek, a nyugdíjas
klubok tagjainak és rengeteg használt ruhát, játékot, melybõl
még karácsony elõtt „vásárt” rendezünk a mûvelõdési házban.
A Francia Klub kedd esti összejövetelén fogadta a francia ven-
dégeket a mûvelõdési házban, majd csütörtök reggel ismét itt
találkoztunk a delegáció tagjaival. A Mikulás innét indult az
óvodába és az iskolába, hogy örömet szerezzen a gyermekek-
nek. A perkátai gyerekek mindenhol kis mûsorral fogadták a
Mikulás bácsit, megköszönve neki az ajándékot.

Csütörtök délután Vaskó Gálfi Erzsébet kiállításának megte-
kintése és az ebéd elfogyasztása után a Nyugdíjasok Baráti
Köre és a nyugdíjasklub közösen fogadták a francia delegációt.
Advent második vasárnapján, a mûvelõdési ház elõtt és a föld-
szinti folyosón termelõi vásárt tartottunk, a nagy hideg ellenére
jó hangulatban telt a nap.

A 2012-es évben még egy nagyobb rendezvényünk lesz a temp-
lomkertben, a Falukarácsony2012 a rendezvény részletes prog-
ramját az újság címlapján olvashatják.
A mûvelõdési ház az ünnepek idején december 22-dikétõl 2013.
január 2-dikáig zárva lesz!
A mûvelõdési ház dolgozói nevében szeretnék minden kedves
olvasónak, ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKERES
BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni!

Bogó Anikó
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Emberek a XX. század embertelenségében
Sokszor, sokan írtak már a XX. század
történéseirõl, így Perkáta történelmérõl
is, de soha nem találkoztam olyan írással,
mely a „B” listára tett, lehetetlen helyzet-
be hozott, lenullázott emberek sorsával
foglalkozott volna, egy-két interneten le-
võ írást leszámítva.
Engedjék meg nekem, hiszen egyikük fia
vagyok, hogy a „B” listások felsorolásán
túl – ezt sem tette meg eddig senki –, dr.
Szabó Lajos sorsát tárjam Önök elé, bár
sok idõsebb ember személyesen is ismer-
te Õt, olyan emberként, aki még az ötve-
nes években is segített, ahol tudott, hiva-
talos iratokat, beadványokat fogalmazott
mások érdekében. Tette, amire feleskü-
dött: az emberek védelme és a közös ér-
dek képviselete. Mint minden embernek,
neki is voltak jó és rossz évei, de az vesse
rá az elsõ követ, aki mindig tudta volna a
helyes utat a rendõrség politikai osztályá-
nak örökös nyomása alatt, az 1956-os
bebörtönzését követõen és túl korán jött
betegségei közepette.
1946. augusztus 31-én, végkielégítés és
mindennemû ellátás nélkül elbocsátják a
községházáról a vezetõjegyzõt, dr. Szabó
Lajost, Klementz József, Koncz Gyula,
Barics Anna irodatiszteket, Prisztács Jó-
zsef jegyzõ gyakornokot, Mojzes István
állandó kisegítõ tisztviselõket, és ezen kí-
vül még tényleges szolgálatban nem lévõ
két munkatársukat, akiknek neve elõt-
tem ismeretlen.
Ki is volt Dr. Szabó Lajos? Egy népbõl
jött tehetséges ember, akinek célja min-
dig a segítés volt!
Családunk Szabói, Tercsákjai mind tõs-
gyökeres perkátaiak voltak, a földmûve-
lés volt az életük. A Szabóknak mások tu-
lajdonában ma is állnak házaik. A Zrínyi
utca 32-ben, a Kossuth utca 19-ben és a
György Gyula utca elején a régi Magyar
kocsmához közeli Szabó Lajos-féle ház,
mely egy ideig baptista imaház is volt.
Édesanyám – László (Dávid) Anna –
származása a Faragókra, a Somogyiakra
és a Lászlókra vezethetõ vissza, õk is föld-
mûvesek voltak. Lászlók az elsõ 3 hold
földjüket Radicsán vették, az 57 hold
földjüket holdanként vásárolták össze,
hála nagyapám, László Ferenc kereske-
dõi ügyességének. Õ volt a Dávid Feri, ki-
nek vegyeskereskedése a Széchenyi utca
20-ban volt. Voltak házaik a Zöldfa utcá-
ban, a már említett Széchenyi utcában
kettõ is, a mai Marx utca elején ,és a Dó-
zsa György utca végén a Kossuth szobor-
nál lévõ Faragó ház.
Szabó Péter Pál, a nagyapánk munkát ke-
resve került Budapestre, ahol postatiszt
volt. Kisperkátai házasságkötése után
Budapest I. kerület Ballagi Mór utca

12-ben született édesapám és húga Ilon-
ka. Édesanyjával és Ilonkával nagyapám
betegsége után (elsõ világháborús sérü-
lés) visszaköltöztek Perkátára. Édes-
apám másik húga, Margit már Perkátán
született.
A szülõk korán meghaltak, 1922 és
1924-ben, majd 1924-ben Ilonka is eltá-
vozott az élõk sorából. Az árvák Tercsák
nagypapánál talált menedékre, míg édes-
apám elvégezte az elemi iskolát Per-
kátán. Tanítói, késõbb gimnáziumi taná-
rai segítsége és a Magyar Királyi Posta ár-
vaellátása mellett tanulva tanított máso-
kat (például a Törley pezsgõgyár tulajdo-
nosának fiát) és tartotta el magát és Mar-
git húgát. Budapest és Pécs volt tanulmá-
nyainak helyszíne.
Huszadik századi történet ez!
Elvégezve felsõbb iskoláit 1933-ban már
a Perkátai Községházán dolgozott fizetés
nélkül két évet gyakornokként. A helyi
dalárda tagja (vezette Györkös János), az
egyházi kórusban mindig Õ énekelte a
Jeremiás siralmait, 1935-ben a helyi foci-
csapat edzõje, 1942. június elsején az ál-
lamtudományok doktorává avatják,
1942. július 1-jétõl levente parancsnok
Perkátán, olyan nagy elõdök nyomdokai-
ba lépve, mint Sárközy és Fürész tanító
urak. 1943-tól egyházi képviselõ testületi
tag, közbensõ idõkben segédjegyzõ,
1945. június 29-tõl „B” listázásáig 1946.
augusztus 31-ig vezetõ jegyzõ, 1947-ben
az egyházi képviselõ testület elnöke. „B”
listázása után földjeink elvételéig gazdál-
kodott és ebben nagy segítségére volt
Czuppon János és családja: „Ágnis nén-
je”, Éva és Laci. Mindig hálatelt szívvel
gondolunk közülük azokra, akik már
nincsenek közöttünk. Éva még hála Is-
tennek él és aktív, a hála persze neki is jár.
A „B” listázást egyébként az 5000/1946
M. E. számú rendelet írta elõ, melynek
volt egy „gumi paragrafusa”. Ez volt a 2.§,
és ennek 2. bekezdés (a) pontja lehetõvé
tette, hogy ha valakin nem találtak „fo-
gást”, erre hivatkozva eltávolíthatták hi-
vatalából. E pont lényege: nem tudja
szolgálni a demokratikus átalakulás fo-
lyamatát. Bárkit el lehetett ilyen alapon
bocsájtani!
Felszólaltak dr. Szabó Lajos listázása el-
len a falu demokratikusan választott
pártjai, a falu lakossága, a Nemzeti Bi-
zottság, Janóczki Feri bácsi, aki abban az
idõben az MKP hatalommal bíró tagja
volt, mindhiába! Ezek az iratok birto-
kunkban vannak.
Janóczki Ferenc tanúvallomása szerint
elõre leosztották a megüresedett helye-
ket egymás között. Egy Darics nevezetû
ember, aki Perkátán tartott tanfolyamot,

õ lett volna a vezetõjegyzõ, Kõszegi Lajos
a segédjegyzõ, Szabóki György a KMP
helyi szervezetének titkára a bíró.
Az akkor hatalomra került pártok jó szo-
kásuk szerint, leváltva a régi profi, igazga-
tásban jártas szakembereket, beültették
sajátjaikat. Jellemzõ: az egyik párt meg-
panaszolja, hogy a pártok közti egyezség
ellenére a KMP elfoglalta a hivatalt és
beültette a vezetõjegyzõi székbe saját je-
löltjét Bebessy Imrét. A koncon való
marakodás tipikus esete.
Az egész támadást dr. Szabó Lajos ellen
egy cikkel indították egy szennylapban
1946. május 10-én. A KMP arra használta
ezt a lapot, hogy Édesapámhoz hasonló
tisztességes embereket tegyen lehetet-
lenné nevetséges vádakkal, mert ha már
van vád, a leváltást is el lehet érni. Az ak-
kori idõkben ez csak kitartást és folyama-
tos sárdobálást igényelt. A cikk lényege
(az eredeti újság birtokomban van), hogy
dr. Szabó Lajos leventéivel irtotta az
orosz katonákat, akiknél a jól bevált PPS
dobtáras géppisztoly volt, a leventéknél
meg 6 milliméteres levente puska. Ezt az
ellentmondást az egyik tanú meg is emlí-
ti.
Indult rendõrségi vizsgálat, miután Édes-
apám fegyelmit kért maga ellen, de ered-
mény nem lett, csak annyi: a nyolc „B” lis-
tásnak mennie kellett! Ez az újság Fehér-
vári Hírek volt, élt két évet, amíg elvégez-
te a piszkos munkát. A cél, a végkifejlet
eldöntött volt. Így jutottunk el a „B” listá-
zás végkifejletéig 1946. augusztus 31-ig,
persze még ezután is volt listázás, de az
már az 50-es években.
Történések közepette Szabóki György
által befolyásolt emberek, egyikük még
zsarolásról is beszélt, megvádolták Édes-
apámat, hogy a szovjetek 1944. december
7-i bejövetele után elhagyta hivatalát és
csak a németek visszajövetelekor került
elõ.
Birtokomban van az a szovjet hadsereg
által kiállított eredeti igazolvány
(CPRAVKA), dátuma 1944. december
12., mely igazolvány dr. Szabó Lajos ne-
vére szól, mint aki közmunkára kiren-
deltként irányítja a december 6-án elesett
katonák összeszedését, nem is beszélve
Janóczki Ferenc tanútételérõl, aki orosz
tolmácsként igazolta Édesapámat, amit,
ha lesz rá hely, csatolni lehet az íráshoz.
Az anyakönyvek tanúsága szerint Édes-
apám már 1945. április 10-én anyakönyvi
bejegyzéseket tett, hogy hol? Hát a köz-
ségházán a hivatalában. A szovjet csapa-
tok másodszori betörésekor az utolsó
orosz halott: Pomanovszkij Anton Pav-
lovics született, 1918-ban, elesett a per-
kátai harcokban1945. március 18-án

1912. január 16-án 101 éve született Szabó Lajos, a késõbbi dr. Szabó Lajos, Perkáta volt vezetõ jegyzõje.
Ez az írás Neki és az agyonhallgatott sorsú „B” listásoknak, a sorstársainak szeretne emléket állítani.
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(Fejér Megyei Levéltárból, a névsor Per-
kátán meg van). A szovjet csapatok 194.5
március 14 én indítottak átfogó támadást
Perkáta körzetében, addig németek vol-
tak a faluban, a Balck hadmûveleti cso-
port. („Perkáta Története” címû mono-
gráfia, ennek egyik fejezete „A második
világháborút követõ évtizedek” – írta
Erdõs Ferenc.)
Ez volt a legfõbb vád, annak bizonyításá-
ra, hogy nem alkalmas a falu vezetésére.
Sajnos, ma már csak egy embert ismerek,
aki a vádakat cáfolni tudja: Kõszegi Gyu-
ri bácsi, aki a nyilasok német védõernyõ
alatti ténykedésérõl tud beszélni, amikor
a leventéket, köztük Õt is el akarták vinni
nyugatra. Édesanyja tanácsot kért Édes-
apámtól hogy mitévõk legyenek, Õ az el-
bújást javasolta leventéinek és Õt taná-
csért megkeresõ hozzátartozóknak, így
Gyuri bácsi édesanyjának is. Így marad-
tak a leventék életben. Ezt maga Kõszegi
György mesélte nekem. A másik ember
sajnos már nem él: Háder Pál, aki nekem
köszönte meg, hogy életben maradha-
tott. Édesapám ekkor már nem volt az
élõk sorában.
Egyébként a leírtak szerint mikor is hagy-
ta el mintegy hat hétre Édesapánk a rábí-
zott falut? Mindenki válaszolja meg ma-
ga a kérdést!
Családunk birtokában kötetnyi irat és
vallomás van az ügyben eredetiben meg-
õrizve, de emlékezésnek ennyi is elég. A
„B” listásoknak még a gyermekei is hát-
rányt szenvedhettek bizonyos esetekben
és mennyi egyéb szenvedést okoztak
1945-ös „rendszer átalakítók” polgártár-
saiknak. Arról, hogy még az utódokra is
kihatott szüleik megítélése, saját családi
történetünk van a nagyhatalmú akkori
párttitkár bennünket érintõ tevékenysé-
gérõl. Õ volt Tóth József és még kevés
„jóakaró” a ma is élõk közül.
Még egyszer elnézést kérek a többi érin-
tett „B” listástól, hogy csak a felsorolásig
jutottam el rájuk emlékezve, de nem is-
merem további sorsukat kevés kivételtõl
eltekintve, bár biztos vagyok benne, hogy
hasonlóan nehéz életpálya jutott nekik,
mint Édesapámnak.
1996. október 22-én a község képviselõ
testülete posztumus „Perkáta Díszpolgá-
ra” címet adományozta dr. Szabó Lajos-
nak, édesapánknak. Megérdemelte! És a
többiekre ki gondol?!
Nem a vád volt célom, csak a tények rög-
zítése egy agyonhallgatott ügyben, mely
81000 szakembert érintve közel félmillió
ember életét nehezítette meg, vagy tette
lehetetlenné.

Szabó Lajos Ferenc

Az Emberek a XX. század embertelensé-
gében cikket két részletben olvashatják.
A Perkátai Hírek januári számában, a té-
mához szorosan kapcsolódó dokumentu-
mok jelennek meg.

Szerkesztõség

Mozaikok magyar múltunkból III.

„A történelem az élet tanítómestere”
Bevezetõ

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. „Mozaikos” cikkeinkkel felvillan-
tani kívánjuk 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… Nem untatjuk olva-
sóinkat a szakcikkekre jellemzõ állandó forráshivatkozásokkal, egyben közöljük, hogy az
elmúlt 2 rész és jelen írás is dr. Kiszely István szaktudós elõadásaiból szemezgetett.
Olvassák nyitott szívvel, Ha kételkednek, nézzenek utána, kutassanak, keressenek,
ismerjék meg az igazságot!

Õstörténetünk átalakítása 3.

A 3000 éves magyar szakácskönyv
Kiszely István professzor úr kutatásai során megszerzett Belsõ-Ázsiából száz, három-
ezer éves hun receptet, melyet a világ elsõ szakácskönyvének nevez. Az ujgurok men-
tették meg e kincset hun írással. Ezen anyagból Eleink lakomája címmel könyvet szer-
kesztett. „A kásaevõ európaiaknak megmutatjuk a kultúránkat!” – nyilatkozta.
„Azért mondom kásaevõ európaiaknak, mert akkor, amikor Európa még köleskását
evett, mi már tíz fûszerrel készítettük a kenget, a pörköltet és a takenget, a gulyást,
valamint a csörögét és az öhömöt.

Miért kellett nekünk gyûjtögetõ, halászgató néppé válnunk (legalábbis a történelem-
könyvekben)?

1. Tolsztov szovjet akadémikus írt egy könyvet 1973-ban Az õsi Chorezm címmel. Le-
írta a magyarok öntözéses gazdálkodását. Megjelent magyarul, de hamar betiltották,
bezúzták, indexre tették (de több példány még fellelhetõ magángyûjteményekben).
Leírta, amit nem volt szabad, mert nekünk gyûjtögetõ, halászó népnek kellett
lennünk.

2. Kövessük a történelemhamisítók logikáját: bejön félmillió ember a Kárpát-meden-
cébe és az asszonyok kimennek az erdõbe csiperkegombát gyûjtögetni, és ebbõl etet-
nek 500 ezer embert. Ugye képtelenség?

3. Turán területérõl, mivel ott voltak a szobdok, bahtriaiak, a nagy birodalmak, a
Horejzmi Birodalom, átmentek õseink a Kaukázus középsõ keleti részébe, Európa lá-
tókörébe kerülünk. Ott van Örményország, nyugatra Grúzia, délre az azeriek. (Ör-
ményország négyezer éves királyság. Ugyanúgy Grúzia is, hihetetlen magas kultúrával
rendelkezõ két ország. Íme, a mai napig húzódó ellentét: az újgazdag oroszok és az õsi
örmények, grúzok között). Világosító Gergely, a nagy örmény szerzõ leírja a kultúrán-
kat, a kereskedelmünket, a ruházatunkat. A hivatalos magyarságkutatók még egyet-
len mondatot nem publikáltak abból, amit az örmény írók írtak rólunk!

4. 1860-ban Iszpahánban (itt dúsítanak most az irániak uránt), ez Perzsia délnyugati
része, ma Iránnak hívják, elõkerült egy érdekes lelet. Találtak Iszpahánban egy ötödik
századi hun-örmény szótárt és nyelvkönyvet. Ennek van egy hatodik századi másolata,
a szerzetesek lemásolták Jerevánban és van egy kilencedik századi török fordítása. A
hun-örmény szótárban benne van a teljes magyar nyelvtan, és benne van a teljes ma-
gyar szókincs, a 2500 alapvetõ szavunk. Ugye, 163 finnugor szavunk van és 2700 török
szavunk. Ebbõl Csomakõrösön megjelentettek néhány oldalt az õstörténeti napok ke-
retében. (Mellékesen: ha nem zártuk volna be Európa leggazdagabb uránbányáját
Pécs mellett, akár mi is dúsíthatnánk uránt. Nem érné meg?... Miért is kellett
bezárnunk?)

5. Folytatva népünk történtét: a Kaukázus közepében bekerülünk Európa látóköré-
be, mert Arménia és Grúzia már nagy európai királyság. De mivel nem tudunk a há-
rom nagy, örmény, grúz és azeri birodalom miatt tovább sokasodni, fölmegyünk Mag-
na Hungaria területére. Ahonnan a monarchikus õstörténet indítja az õstörténetet.
Ötven évet tartózkodunk ezen a területen. Ekkor vettük át ezt a százhatvanhárom
finnugor szót…

Rovatvezetõ: a HUN



11 KÖZÖSSÉG PERKÁTAI HÍREK 2012. december

Irodalmi elõadás hirdetése
Perkáta Nagyközség Önkormányzata,

Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK József Attila
Mûvelõdési Háza és a Perkátai Irodalmi Kör

szeretettel hív minden érdeklõdõt a magyar kultúra napjának
méltó megünneplésére, mely Perkátán,

2013. január 23-án, szerdán 17 órai kezdettel
a Faluházban (volt mozi) kerül megrendezésre.

A bemutatásra kerülõ irodalmi produkció

Wass Albert mûveibõl Szerelmem Erdély címmel,
Rékasi Károly színmûvész

elõadói estjeként kerül mûsorra.

Az estre a belépés ingyenes,
kérjük a színpadi elõadásra idõben érkezzen!

Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõdési Központ
„Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni”

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040

Kassovitz László
a gyermekkönyvtár vendége

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 – az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg, 38 779 761 forint 100 %-os támogatással –
ad lehetõséget Kassovitz László meseíróval való találkozásra.

Luca-nap 2012
A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre 2012. december 8-án a Fa-
luházban immáron hatodik alkalommal megtartotta Luca-napi
rendezvényét. A klub tagjain kívül a környezõ települések bará-
ti klubjait is köszönthette dr. Nagy Andrásné (Ducika) a jó han-
gulatú esten. Érkeztek vendégek Beloianniszból, Besnyõrõl,
Iváncsáról, Ercsibõl, Pentelérõl, Ráckeresztúrról, Szabadegy-
házáról, Pusztaszabolcsról.

Három perkátai klub, a Perkáta–Kisbács Baráti Egyesület, a
Függetlenek Perkátáért Egyesület és a Francia Klub képvisel-
tette magát a rendezvényen.
A mûvelõdési ház részérõl Bogó Anikó köszöntötte az egybe-
gyûlteket.

Az estét a perkátai nyugdíjasok mûsora nyitotta meg majd, két
táncprodukcióval készült a Ráckeresztúri Darázsderék Tánc-
csoport, csodálatos népdalokat és musical részleteket hallhat-
tunk Szõlõsi Istvántól, aki Kulcsról érkezett, és az est folyamán
Pletserné Erzsike is énekelt magyar nótákat a vendégeknek. A
mûsorban több verset is hallhattunk Kõszegi Györgyné Juliska
néni, Fülöp Irén és Dobróczkiné Katika elõadásában. A tartal-
mas mûsort a vacsora követte, majd hosszan az estébe nyúló be-
szélgetés, tánc, mulatozás.

Bogó Anikó
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Fohászkodjunk, hogy a hit évében a keresztények elmélyíthes-
sék Krisztus misztériumának ismeretét és örömmel tanúsíthas-
sák a benne való hit ajándékát!
November 24-én egyházközségi kórusunk Somogyi Anna kán-
torunk vezetésével Székesfehérváron részt vett az I. Egyházme-
gyei Kórustalálkozón. Színvonalas közremûködésükért emlék-
lapot kaptak Varga László atyától, aki az Országos Magyar Ce-
cília Egyesület elnöke. Gratulálunk kis kamarakórusunknak,
további jó munkát és további szakmai sikereket kívánunk a
szent zene énekes megvalósításában! Természetesen lehet
csatlakozni kórusunkhoz, Pannika és énekesei szeretettel fo-
gadnak minden énekelni vágyót!
Adventben járunk, ami a várakozás, az Istenvárás idõszaka.
Elõkészület a megtestesülés misztériumára, melyet Úrjövetnek
neveztek elõdeink. Ilyenkor az ember megtisztítja lelkét, tiszta
szívvel készül a szeretet megünneplésére, a Megváltó megteste-
sülésének méltó befogadására. Advent vasárnapjain templo-
munkban a reggeli szentmisék gyertyagyújtással kezdõdnek.
December 21-én, pénteken 16 órai kezdettel a templomban
tartjuk az idei Perkáta Karácsonya nagyközségi rendezvényt,
melyben a 2. osztályos gyermekek karácsonyi mûsorral és pász-
torjátékkal, a Rozmaring Kórus karácsonyi dalcsokorral, Pav-
licsek Patrik orgonajátékával, egyházközségi kórusunk adventi
dalokkal örvendezteti meg a jelenlévõket.
December 24-én 15 órakor lesz templomunkban a hittanos
gyermekek pásztorjátéka. E napon az éjféli szentmisével kez-
dõdik meg szent karácsony ünnepe. Karácsony idõszaka meg-
emlékezés Urunk születésérõl és elsõ megnyilatkozásairól. Jé-
zus Krisztus születése Isten szeretetének ünnepe. Isten valósá-
gos emberré lett értünk, hogy kegyelme által minden ember Is-
ten gyermeke lehessen. A legelsõ ajándék maga az Isten volt,
aki tõlünk is egyetlen ajándékot kér: személyes önmagunkat.
December 25-én Urunk születése napján és december 26-án
István, elsõ vértanú napján is reggel 8 órakor lesznek ünnepi
szentmisék. December 27-én Szent János apostol és evangélista
ünnepe, december 28-án Aprószentek ünnepe, december 29-
én Becket Szent Tamás püspök és vértanú ünnepe lesz. Decem-
ber 30-án Szent Család vasárnapja. December 31-én 16 órakor
év végi hálaadó szentmise. Január 1-jén Szûz Mária, Isten Anyja
Világ Királynéja ünnepe. Január 6-án Vízkereszt, Urunk meg-
jelenésének ünnepe. Január 13-án Urunk megkeresztelkedésé-
nek ünnepe lesz.
December az eltelt év összegzésének idõszaka is. Sajnos az
anyagi helyzet romlását mi is mérhetjük, hiszen az egyházközsé-
gi befizetések csökkenése is jelzi a válságot. A világ válságának
azonban nem szabad teret nyernie lelkünkben is, hiszen „nem-

csak kenyérrel él az ember.” Sok szép és értékes programot si-
került megvalósítanunk 2012-ben, melyekhez nagyon sok civil
támogatást és felajánlást kaptunk. Ezúton köszönünk meg min-
den segítséget: a polgármester úrnak, önkormányzatunk képvi-
selõ-testületének, az ÁMK-nak, a céljainkat segítõ civil szerve-
zeteknek és magánszemélyeknek egyaránt! A Jóisten áldása kí-
sérje további aktivitásukat! Reméljük, hogy a megkezdett pá-
lyázati programjainkat 2013-ban sikerre tudjuk vinni.
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %-kal támogathatják a
perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). A másik felajánlható 1 %-kal pedig kérjük, a
Magyar Katolikus Egyházat támogassák!
Képviselõ-testületünk meghatározta 2013-ra az önkéntes
egyházközségi hozzájárulás éves összegeit („egyházi adó”),
mely aktív felnõttnek 3700 Ft/fõ/év, passzív/nyugdíjas, munka-
nélküli/felnõttnek: 2700 Ft/év/fõ.
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
oda úton buszon, visszafelé repülõvel történik. Jelentkezési lap
és tájékoztatás Pavlicsek Zsoltnál kérhetõ.
Mindennapjaink gondjait-bajait, rohanásait, a külvilág fölös za-
jait lehalkítja a betlehemi jászol áhítata, szent karácsony fé-
nyessége. Ez az ünnep nem valami ellen van, nem szabadság-
harcra, nem forradalomra, nem hõsi halálra emlékezünk. A ka-
rácsony a fény tisztelete! Fényekkel ünnepeljük a karácsonyt,
hiszen gyertyák, lámpák, csillagszórók égnek az ünnep tisztele-
tére mindenhol! Felmelegszenek a szívek, békésebbek a gesztu-
sok, barátságosabbak a szavak és megbocsátóbb a lélek. Tegyük
le képzelt fegyvereinket, kössünk békét – ne csupán pár napra!
Az emberiség nem egymás elleni gyûlölködésre, versengésre te-
remetett, hanem alkotó együttmûködésekre! Megváltónk se-
gítségével felismerhetjük hibáinkat, fõként a megbocsátás hiá-
nyát! Fel kell hagynunk a kicsinyes, esztelen háborúskodások-
kal, hiszen ez megmérgezi leginkább lelkeinket! Gyakorolnunk
kell a megbocsátás erényét! A megbocsátásra való képtelenség
súlyos bûn, hiszen csak akkor jön az igazi szeretet, ha tudunk
megbocsátani. A megbocsátás hiánya a szeretet hiánya! Jézus
ezért kérte: „engesztelõdjetek ki szívbõl egymással!”, melyre
õszinte válaszunk: „legyen békesség köztünk mindenkor!” Aki
nem bocsát meg másoknak, az fenntartja a szeretetlenséget,
mellyel saját magát sújtja a legjobban! Akarjunk hát megbocsá-
tani, hogy túláradhasson bennünk a csodákra képes szeretet!
Fogadjuk tiszta szívvel Isten ajándékát: a szeretetet, melyet
mindenkinek egyformán felkínál. A szeretet mindent ad és min-
denkit gazdagít! Legyen minden esténk Szenteste!
Kegyelmekben gazdag, áldott, békés szent karácsonyt és szere-
tettõl túlcsorduló sikeres 2013. esztendõt kívánok falunk min-
den lakójának!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

FELHÍVÁS a 2013. évi egyházközségi szervezésû
ZARÁNDOKLATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

2013 tavaszán–nyarán (késõbb pontossá váló idõpontban) a Hit évének méltó megélésére, hitünk kifejezésére egyházközsé-
günk 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 (Auszt-
ria)–Lourdes (Franciaország)–Garabandal és Santiago de Compostela (Spanyolország)–Fatima (Portugália) meglátogatása.

Oda úton busszal zarándokolunk, visszafelé Lisszabonból Budapestre repülõvel utazunk.

Bõvebb tájékoztatás, jelentkezés mihamarabb (ha megtelik a busz, további érdeklõdõket nem tudunk regisztrálni), de legké-
sõbb január végig Pavlicsek Zsolt szervezõtõl kérhetõ.
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Egészen
a válogatottig

Közösségi oldalon figyeltem fel egy nagyszerû hírre: „Három
Dunaferres a tornász válogatottban”. A cikk elolvasása után,
örömmel tapasztaltam, hogy az egyik fiatal hölgy, Horváth Eni-
kõ, perkátai. Úgy éreztem, helyet kell adni a helyi újság hasábja-
in annak, aki országunkat képviseli. Enikõ édesanyját, Eszes
Rékát megkértem, meséljen lányáról:

„Enikõ még Budapesten kezdett ritmikus gimnasztikázni elsõ
osztályos korában, országos bajnoki címig jutott, de a költözé-
sünk ide Perkátára mindent megváltoztatott. Így utólag azt
mondom, jó döntés volt, de nem volt egyszerû. Itt Perkátán nem
volt lehetõsége arra, hogy folytassa azt a sportot, amit Pesten,
ezért a nyakamba vettem a várost, és olyan lehetõséget keres-
tem, amiben esetleg kamatoztathatja az addigi tudását. Így ju-
tottam el a Dunaferr tornacsarnokba, és amikor az edzõ,
Trenka János megnézte, beleegyezett, hogy oda járjon a gyerek.
Kezdetben délutánonként járt, de olyan erõnléti, technikai kü-

lönbség van a két sport között, hogy egy évébe telt mire utolérte
a többieket. Onnan indultunk, hogy a kötélre nem tudott fel-
mászni, és a korlátra nem tudott felmenni. Enikõ sporthoz, a
tornához való viszonyát egy szóban le tudom írni: fanatizmus.
Olyan energiával, kitartással, szó szerint vért áldozva küzdött,
hogy arra az edzõk is felfigyeltek. Elõnye az rsg-bõl hozott ke-
csesség, tartás, és képtelen veszteni. Mondhatom azt, hogy a
szamárlétra legalsó fokától indult. Míg a kortársai ovis koruk-
ban kezdték, addig Enikõ a 3. osztálytól csatlakozott a lányok-
hoz. Soha, de soha nem gondoltuk se mi, se az edzõk, hogy ed-
dig eljut. A szertorna az a sport, ahol 3-4 évesen már a gerendán
sétálnak a kislányok. Rengeteg bepótolni valója volt, aztán a ki-
tartása, ha lassan is, de kezdte hozni a gyümölcsét. Enikõt a si-
ker élteti. Most ott tartunk, hogy heti hat napot edz. Hétköznap
reggeli edzés iskola elõtt, suli után még 3-4 órát gyakorolnak, és
szombat délelõtt is mennek. Ez az ára annak, amit elért! Renge-
teg kritikát kapok, hogy elveszem a gyerekkorát, nem él. Ugyan
úgy vannak barátnõi, csak nem egy padon ülnek délutánonként,
hanem edzenek. Azt gondolom a sport olyan értéket ad neki,
ami csak a javára válik. Alázatot, kitartást, csapatszellemet,
küzdeni akarást, tudást, és ami a legfontosabb, megtanulja ke-
zelni a kudarcot.”
Az idei versenyidõszaknak novemberben lett vége. Nagyszerû
eredményeket ért el Enikõ, többek között a Budapest-vidék
bajnokság csapat 2. helyezettje. Õsszel kijutott Liberec-be a
magyar válogatottal elsõ tartalékként, ott 2. helyezést ért el csa-
patban az Olimpiai Reménységek Nemzetközi versenyén. A
Dunaferr Kupán összetettben 3. lett, gerendán 3., korláton 2.,
talajon 3. helyezett. A 2012-es év záróversenyén, az Országos
Bajnokságon összetettben 5., gerendán 4., talajon 4., korláton
6.helyezett. Ezzel hivatalosan is a magyar utánpótlás válogatott
tagja lett az idei teljesítménye alapján. Szívbõl gratulálok ezek-
hez az eredményekhez, és további sikeres versenyzést kívánok
ifjú, perkátai tornászunknak!

Orbán Brigitta

Szerkesztõségi közlemény
Tisztelt Olvasóink!

Minden decemberben megérinti az embereket karácsony
varázsa. Mi az oka ennek a csodálatos kisugárzásnak? Kará-
csonykor az emberek mernek ünnepelni. Jó dolog letenni a
mindennapok terheit és kötelességeit és valami mást tenni.
Örülni szeretteink közelségének és a Megváltó eljöttének.
Az ünnep megsejtet egy másik dimenziót, a szabadság, az e
világot meghaladó transzcendencia dimenzióját. Fejlesszük
hát magunkban a szeretet erényét!
Ismét sokszínû, eseménygazdag hetekre tudunk visszatekin-
teni, és bõséges kínálatot nyújtunk az elõttünk álló idõszak-
ra. Látogassák nyitott szívvel Perkáta felkínált programjait!
Várjuk írásaikat, hirdetéseiket, kéréseiket, közérdekû hír-
adásaikat, tudósításaikat a helyi eseményekrõl!
Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüze-
meltetési Iroda és a szerkesztõség tagjai.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2013. január 10.
Boldog karácsonyt és sikeres új esztendõt kíván minden jó-
akaratú embernek:

a szerkesztõség
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Irodalmi melléklet No. 5.
A Perkátai Irodalmi Kör munkáiból – szerkesztette: Pavlicsek Zsolt

Kovács Ica
Szép volt, szép lesz…

Õzeket láttam ma élõt és fényképet
eszembe juttatták a gyermekkori meséket
Elhomályosult szemekkel felidéztem
Nagymamám mutatta mesei képen
„Öreg néne õzikéje” mondta halkan
Felolvasta s én áhítattal hallgattam.

Míg haza nem jött nagypapám:
„Hoztam neked madárlátta kenyeret.”
Én ettem mint ki soha nem evett
Kenyér nekem annyira azóta sem ízlett
Hiába telnek az évek és a napok
Édes hangjukat most is szinte hallom
Ez maradt utánuk s a nem múló fájdalom…

Ha elmegyek hogy sírjukra virágot vigyek
Én mondom neki a csendben halkan
Egyszer találkozunk, valahol fenn
És megint térdedre hajtom a fejem
Te gyönyörû szépeket mesélsz nekem
Várom mellé újra a madárlátta kenyerem

Glász Gabriella
A tél utolsó üzenete

Árnytalan arcokban szende
mosollyá merevült
egy karácsony emlékezete.

Kitépett szárnyak
ölelésétõl már nem
részegül meg a madár.

Dalainak
messzesugárzó foszlányában
visszatér mégis a sóhajtás
egy õsfuvallat kószáló ígéretével.
Én még itt vagyok…
Bár ne hallanád, mit üzen a tél.

Vadkanlábnyomokat,
szegfûszegpárás forralt bort.
Tetszhalott szavakba csomagolt hószitálást,
Veiling fölött pergõ lisztszemeket.

Glász Gabriella
Télen – felelet nélkül

Testmeleg langy tavakban
Megfürdeni törtzafír színû
Hajnalokon.
Beleborzongani fagyott cseppekben
Egy pusztuló órába.
Mindenki beleolvad a hósûrû éjszakába,
de reggel úgy támadnak fel
nedves álmaikból,
Mintha az a nap lenne az utolsó.
Mert valóban az:
az utolsó alkalom,
hogy egész életük
megválaszolatlan kérdéseit
letegyék a lét oltára elé.

Kapócs Mihály
Emlékképek

Kísér a gyermekkor felhõtlen,
égbõl mosolygó melege,
Kísér az ifjúság hóbortos,
mindig tavaszt érzõ áprilisi szele.

Kísér a szerelem-korszak szélsõségekkel teli,
hegyeket rengetõ ereje,
Kísér a nagymama konyhája,
mely a cigányzenés,
aranyló tyúkleves ünnepi gõzével tele.

Jön a nagypapa haza a határból,
az udvaron csikordul már a szekere.
Kifogja a lovakat, megetet, megitat
füttyétõl hangos a pitvar eleje.

Szaladok eléje, fölkap és átölel
Megcsapja orromat a mezõillat szele.
Hátizsákját lesve bámulok reája,
Mindig rejt valamit bûvös tarisznyája.

A vacsora halkan, csendesen pereg,
elfáradt már, álmos a felnõtt s a gyerek.
Száll édes álom e csodás emberekre,
s vele az idõ is sebesen peregve.

Rejti már õket a márványkõs temetõ,
Hisz eltelt azóta vagy ötven esztendõ.

Fülöp Irén
Téli táj

Csak állok a nagy hóesésben,
Nézem a kis hópihéket, ámulok

Hisz egy pillanat alatt
Körülöttem minden hófehér lett!

Zúzmara lepi el a fákat,
Gyönyörködöm a tájban.

A kis cinegék ennivalót keresnek!
Hátha találnak valamit, amit megehetnek!

Elbújtak azok most a hó alatt!
Nekik csak a madáretetõ maradt!

Rá is találnak, csipegetik a finom magvakat!
Az örömtõl a hangjuk igen nagy!

Minden hófehér köntösbe öltözött.

Udvarunkba egy hóember költözött!

Fekete a szeme, piros a sapkája.

Színes sálat is tettek a nyakába.

Nehogy megfázzon szegényke,

sokáig díszelegjen ott szerényen

A gyermekek nagy örömére!

Elõkerültek a szánkók is a padlásról!

De jó rajta lecsúszni a domboldalról!

Be kell húzni majd a kéziféket is!

Nehogy a fák közé szaladjon és felboruljon

Ez a gyorsan száguldó kis szánkó!

Ropog a hó a lábam alatt,
mikor megyek tovább!

Oly szép és megnyugtató  a hófehér tisztaság!

Csak nézem és nézem ezt a csodát!

Ámulatba ejt ez a gyönyörû téli táj!

Ismét, sokadszor rádöbbenek:

Milyen csodálatos ez a nagy világ!

Pavlicsek Zsolt
Kisböjtben

Mûfenyõk s díszek kavalkádjában,

pláza-boltok közötti rohangálásban,

tévelygünk a zajos rengetegben.

Sebtiben kapkodjuk össze

átlaglétünk szokványajándékait…

Erõltetett, örömtelen vásárlással

hiába keressük karácsony kincseit…

Érezzük a kín tarthatatlanságát,

betemet már a kell és a muszáj…

Elfutunk hát egy gyertyagyújtásra,

bemerészkedünk házába — remélve

templomnak meghitt csöndjében

hátha már tévelyegnünk sem kéne ..

Reménykeltõ hajnalokon odaérni,

lélekemelõ rorátékat átélni,

zûrös életünket felülrõl szemlélni!...

Adventi naptárat lapozva

átélhetjük az Úr-várást.

Másként! Megnyugodva!

Szívbõl meghozva méltó áldozatot,

tisztultabb lélekkel várakozhatunk!
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Szent Bernadett
nyomában

A 2012. õszi zarándoklatom beszámolójához kapcso-
lódóan, a Lourdes-i út emlékére, szeretném ismertet-
ni Szent Bernadett életét.
Lourdes, Bernadett rövid és gyötrelmes életének vá-
rosa, a katolikus vallás egyik legnagyobb központjává
lett. Sokkal több minden létesült itt, mint amit az
Egek Királynéja kért: nem egy kápolna, hanem há-
rom fenséges szentély épült; nem egy körmenet mor-
molt imát, hanem – a jelenések könyvében említett –
tömeg.
A szüntelenül lángoló szeretetnek köszönhetõen ke-
gyelem árad a zarándokokra, betegekre, önkéntes
ápolókra és orvosokra. A betegek, a szegények és az
elesettek között – akik kérelemmel fordulnak a Szent
Szûzhöz – ott van Bernadett. Még ha nem is látja sen-
ki, együtt halad velünk olcsó pamutvászon ruhájá-
ban, elnyûtt, fakó kendõjével a fején, a mennyország
káprázatos fényét tükrözõ ártatlan tekintetével. A
földi bajokkal küszködõket nem hagyta magára, mint
a szeretet hírvivõje velük tart, hiszen az õ feladata: se-
gíteni, vigasztalni és reményt ébreszteni. Hasonló-
képpen, mint a jelenések idején, most is csak azt kéri,
hogy higgyenek az õ Úrnõjében. De hogy is lehetne
nem hinni benne a csodák városában?
Bernadett 1844. január 7-én született Lourdesben,

szegény család gyermekeként. Egy sötét folyosó
egészségtelen kis helyiségében laktak. A mennyezet
alacsony volt, a padlózata már hiányzott, a falak meg-
üszkösödtek, de az esõtõl megóvta õket. Az édesapa
béreslegény volt, késõbb pedig molnár. Bernadett
már kicsiny korában, rövid idõre nevelõszülõkhöz ke-
rült, mert édesanyja megbetegedett, és nem tudta õt
táplálni.
Bernadettet 14 éves korában íratták be egy nõvérek
által fenntartott menedékotthon iskolájába, ahol sze-
gény sorsú gyermekeket tanítottak. A kislány az osz-
tály fekete báránya lett, mert nehezen tanult.
1858. február 11-én szabadnap volt az iskolában, ami-
kor az édesanyja kiküldte a gyermekeit, rõzsét gyûjtö-
getni. Bernadett is velük akart tartani, de az asztmája
miatt nehezen engedték el. Egy barlang közelében
jártak már, amikor visszamaradt a többiektõl. A bete-
ges kislánynak nem engedték, hogy cipõ nélkül átkel-
jen a vizes szakaszon. Míg testvéreit várta, egy kis idõ
elteltével a barlang megtelt fénnyel, majd egy fehér-
be öltözött nõalak rajzolódott ki a gyermek elõtt. A
hölgy hosszú fátylat, kék övet viselt, csupasz lábfején
1-1 aranyrózsa volt. Bernadett letérdelt a barlangban
és elkezdte imádkozni a rózsafüzért. Lassan ejtette ki
az ima szavait, hogy a különös találkozás minél to-
vább tartson. Biztonságban érezte magát, és még so-
hasem volt ilyen boldog. Az ötvenedik Üdvözlégy
után megszûnt a látomás, a barlang elsötétedett. Idõ-
közben visszatértek testvérei. Elámulva vették észre
a térdelõ Bernadettet. Csodálkoztak testvérükön, így
még sohasem látták õt.
Hazafelé menet, félve mondta el kisebb testvéreinek
a látomást, amelybõl késõbb nagy zûrzavar lett az em-
berek között. Bernadett sorsa ettõl kezdve nehezeb-
bé vált.
A Szent Bernadett életérõl szóló, befejezõ rész a követke-
zõ számban olvasható.

Pámer Ottó írásos beszámolója alapján
a cikket szerkesztette: Lászlóné Szabó Edit

KÍNA KINCSEI 48. – Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Kínai hagyományok és szokások:
A KÍNAI ÚJÉV NAPJAI

2. rész
Az újév elõtti este az ün-
nepségsorozat legfonto-
sabb eseménye. A csa-
ládtagok összegyûlnek,
szertartásokat tartanak,
bõségesen lakomáznak,
jósolnak, hagyományos
játékokat – kártyát,
mahjogot – játszanak,
beszélgetnek. Az elõesti
díszvacsora az õsök tisz-
teletére készül. A ha-
gyományok szerint ak-
kor az õsök, láthatatlanul jelen vannak, s az élõ családtagokkal együtt ün-
neplik az újév kezdetét. Az eltávozott õsökrõl és rokonokról nagy tiszte-
lettel emlékeznek meg, szerintük õk alapozták meg a család jelenlegi jó
helyzetét. Az õsök tiszteletére bemutatott rítusok lényege, hogy kapcsola-
tot teremt a családok élõ és a már elhalálozott generációi között. Szokás
volt éjfélkor kinyitni a ház minden ajtaját és ablakát, hogy a búcsúzó év el-
távozzon. A kínaiaknál (is) az ünnephez hozzátartozik a petárdadurrogta-
tás – ez nem feltûnõsködés és egyszerû zajkeltés, hanem a rossz szellemek
elijesztésére szolgáló hagyomány. Az ételekbõl igyekeznek annyit készí-
teni, hogy bõven maradjon másnapra is; az ugyanis, hogy az elõzõ évbõl
maradt ennivaló az újévre, kedvezõ elõjel. Vidéken szokás megfigyelni a
széljárást, az eget, a Nap színváltozásait, a csillagokat, a villámlást és a
mennydörgést, minden elem hozzájárul esztendei jóslatokhoz a várható
termésrõl… Régi szokás, hogy az újév elõtti estén kitakarítják a lakást.
Ennek eredete egy régi legenda, mely szerint volt egy nagyon lusta fiú, aki
mindig rossz ruhákban járt. Egy újév elõtti estén a hideg és az éhség miatt
meghalt lakásában. Erre emlékezve az emberek újév elõtti estén kitakarí-
tanak és kidobják a rossz ruhát és ételt, ezzel elûzik a szegénységséget a la-
kásból. A takarítás után feliratokkal, festményekkel díszítik a házakat és a
lakásokat. A kínai naptár szerinti év utolsó (12. hónapjának 23.) napján
van a Tûzhely Urának a napja. E napon minden családban elbúcsúztatják
a Tûzhely Urat, aki az égbe megy, hogy beszámoljon a családok éves visel-
kedéseirõl és viselt dolgairól. Korábban minden lakásban a konyha falán
függött a tûzhely isten képe. A mesevilág szerint a Tûzhely Úr az ég isten
által felavatott tûzhely isten, aki felelõs az összes család tûzhelyéért, ezért
az emberek a családok védõisteneként tisztelik és ünnepélyes keretek
között búcsúztatják tûzhely urat, amikor felszáll az égbe, majd
megünneplik visszatérését a földre.

A Tûzhely Úr (vagy Tûzhely Király) legendája
Réges-régen élt két testvér. Az idõsebbet Zhang Dannak hívták és kõmûves volt, öccse
pedig festõ. Zhang Dan különösen jó tûzhelyeket rakott, ezért az emberek Tûzhely Király-
ként tisztelték. A nagyobbik fiú emellett szeretett közvetíteni a családi súrlódások és el-
lentétek rendezésében. Amerre csak járt, mindig megbékítette a családtagokat, ha kö-
zöttük viták, illetve nézeteltérések keletkeztek. Késõbb a szomszédok mindig hozzá for-
dultak segítségért, ha valamilyen kellemetlen dolog történt velük. Ezzel kivívta magának
az emberek megbecsülését. 70 éves korában december 23-án meghalt. Életében õ volt
a családfõ, mindenki rá hallgatott, teljes nyugalom „uralkodott” a családban. Halála után
felfordult az élet. Fiai gyakran összevesztek, és szét akarták szakítani a családot. A Tûz-
hely Király festõ öccse nem bírt velük. Ám aztán egy jó ötlete támadt: bátyja halálának
elsõ évfordulóján, azaz december 23-án este a festõ hirtelen elkiáltotta magát: „a bá-
tyám feltámadt”. Az egész családot a konyhába hívta. A gyertyafényben a bátyja képe
hol felderengett, hol eltûnt. Az egész család nagyon csodálkozott és nagyon félt. A festõ
öcs elmondta: „álmomban találkoztam a bátyámmal, akit az Ég-isten a tûzhely istennévé
avatott. Miután megtudta, hogy családunk civakodik, nagyon megharagudott és be
akart errõl számolni az Ég-istennek, hogy az újévben megbüntessenek benneteket.” A
kõmûves fiai nagyon megijedtek, letérdeltek, földig hajoltak és kedvenc édességét ál-
dozták apjuknak, hogy bocsásson meg nekik. Ezután az egész család nyugalomban, bol-
dogan élt, senki nem akart kiszakadni belõle. Késõbb a szomszédok révén ez a hír az
egész országban elterjedt. A valóságban persze a festõ festette meg halott bátyját és a
képét a konyha falára ragasztotta, hogy megfélemlítse bátyja veszekedõ fiait. Az embe-
rek mindenhonnan eljöttek hozzá, õ pedig nem tehetett mást, mint bátyjának, tehát a
Tûzhely Királynak a képét ajándékozta nekik.
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Lovas hírek
November hónapban megkezdõdtek a fedeles versenysoroza-
tok. A pályák teljesítése más taktikát igényel, mint a szabadtéri
versenyeken. Eleve zárt helyen vannak a lovak, kisebb a ver-
senypálya, és a bemelegítõ pálya mérete is, ezért az akadályok is
sûrûbben helyezkednek el, melyek között sokkal szûkebb, éle-
sebb fordulókat láthatunk. Az idei fedeles bajnokságon is kép-
viseljük községünket, díjugratásban Gubicza Anett, fogathaj-

tásban ifj. Horváth Árpád és Dózsa Tamás személyében. A ver-
senyekre való felkészülés mindig is nagy áldozatokkal járt, de a
téli idõszak még emberpróbálóbb. Nem elég, hogy minden nap
járatni kell a lovakat, ugratni csak fedett helyen lehet, a szabad-
téri talaj rossz minõsége miatt, ezért Anettnek nap, mint nap
Székesfehérvárra kell utaznia, mert ott van legközelebb fedett
lovarda, fogatosaink pedig sárban, fagyban, hidegben hajtanak.
Azért nem feledkezem meg a többi versenyzõnkrõl sem, akik-
nek nincs lehetõsük fedeles versenyeken indulni. Mi is ugyanezt
végigcsináljuk, mint Árpiék, mert a lovakat nem lehet beállítani
a „garázsba”, és a folyamatos kondíciót meg kell tartani, hogy
tavasszal meg tudjuk kezdeni a szabadtéri versenyeket. Vissza-
térve a fedeles versenyre, a november ismét szép sikereket ho-
zott. Anett máris országos minõsítõ versenyszámban indult,
ahol 2 pályát kell teljesítenie ahhoz, hogy részt vehessen a

fedettpályás országos bajnokágon. Ez az elsõ megmérettetésen
máris sikerült, nem akármilyen teljesítménnyel, hiszen 40 neves
induló közül, 120 cm-en, a 2. helyet érte el, és csak a felnõtt or-
szágos bajnokság 4. helyezettje utasította maga mögé. Fogat-
hajtóink szintén minõsítõ versenyen vettek részt, ahol lehetõsé-
gük volt kvalifikálódni a Papp László Budapest Sportarénába
november 30–december 2. között megrendezésre kerülõ lovas
világkupára. Ez egy fantasztikus dolog, és még fantasztikusabb,
hogy ezt ki is tudták harcolni ifjaink. Népes mezõny gyûlt össze
Újhartyánban, hiszen sokan ott szerettek volna lenni az aréna
küzdõterén, de ez csak az elsõ hét helyezettnek adatott meg,
természetesen a perkátaiak, nagyon szép teljesítménnyel,
kiharcolták ezt. Az idén ifj. Horváth Árpád két nagyszabású
lovasversenyre is bejutott, a Nemzeti Vágta után irány a lovas
világkupa!
A világkupán kettesfogatok szimultán versenyszámában indult
ifj. Horváth Árpád és Dózsa Tamás. A versenyszám lényege,
hogy egymás mellett két pálya van felállítva, melyek egymásnak
tükörképei. A két pályán egyszerre startol a két fogat, és aki
jobb idõvel és kevesebb hibával ér célba az jut tovább. A futa-
mok gyõztesei újból és újból összecsapnak. Árpi a következõket
mondta a versenyrõl: „Csodálatos eredményrõl nem tudok be-
számolni, mert a mai napon hibáztam, pályát tévesztettem és az
elsõ fordulót követõen kizártak. Csodálatos élményekkel vi-
szont találkoztam, napjaink legjobb hajtóival, kik Ausztráliát,
Hollandiát képviselve érkeztek a mai versenyre. Chardon, Kos
de Ronde, Exel Boyd, öröm volt velük egy helyen melegíteni,
versenyezni. A magyar hajtók közül Dobrovitz, Kecskeméti
szintén az arénában hajtott. Fantasztikus nagy tere, hihetetlen
akusztikája és világítása mellett, a hálás, több ezres közönségét
kell megemlíteni, köztük a sok-sok perkátai szurkolót. Köszön-
jük, hogy velünk voltatok! Az eredménytõl függetlenül, egy
életre szóló élmény volt versenyezni a Papp László Budapest
Sportarénában... ...és mint tudjuk, a kerék forog tovább...”

November 2. – Székesfehérvár: díjugrató
minõsítõ verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110
cm-es” kategória (47 induló): 8 hibapont,
36. hely.
November 3. – Székesfehérvár: díjugrató
minõsítõ verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120
cm-es” kategória (47 induló): hibátlan, 2.
hely. Ezzel 504 minõsítõ pontot szerzett.
November 10. – Budapest, Nemzeti Lovar-
da: díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120
cm-es” kategória (40 induló): hibátlan, 12.
hely.
November 24. – Újhartyán: fogathajtó mi-
nõsítõ verseny
ifj. Horváth Árpád-Dózsa Tamás – Bon-
gó-Bessy, B kategóriás kettesfogathajtó
kategória (25 induló): hibátlan, 5. hely. Ez-
zel 12 OB pontot szereztek.
November 24. – Budapest, Nemzeti Lovar-

da: díjugrató minõsítõ verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kategória (58
induló): 12 hibapont, 48. hely. Versenyen kívül, 2. pálya, 4
hibapont.
December 1. – Budapest, Papp László Sportaréna: Lovas Vi-
lágkupa, fogathajtó verseny
ifj. Horváth Árpád-Dózsa Tamás – Bongó-Bessy, kettesfogatok
szimultán versenyszáma (8 induló): pályatévesztés miatt a fogat
kizárva, 8. hely.
A Perkáta SE Lovas Szakosztálya tagjai nevében kellemes kará-
csonyi ünnepeket, és békés, nyugodt, sikerekben gazdag, bol-
dog új évet kívánok minden kedves olvasónak!

Orbán Brigitta

Ifj. Horváth Árpád és Dózsa Tamás
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Mindennapi mérgeink
1. rész

„Nagyon kevesen tudják, hogy a létezõ
összes szintetikus anyag kõolajból van.
Még a „szívbarát” margarin is kõolajból
van, egy az egyben kõolaj hulladékból. Az
köztudott, hogy a kõolaj a világ egyik leg-
nehezebben lebomló molekulafajtája,
már csak azért is, mert ha évmilliárdokon
át ott tud maradni a természetben, és
nem bomlik le, akkor valószínû, hogy a
szervezetünkbõl sem tud rövid idõn belül
kiürülni.
Az már kevésbé köztudott, hogy a ráknak
mekkora köze van ahhoz, hogyha bár-
milyen szintetikum – vagyis kõ-
olaj – bejut az emberi szer-
vezetbe. Amikor a rákról
vagy a betegségekrõl be-
szélünk, akkor elõször
mindig azt szokták monda-
ni, hogy melyek a rizikófak-
torok. Ital, cigaretta –nemde?
Tudjuk, hogy a cigaretta mennyire ká-
ros, ezzel mindenki tisztában van. Na-
gyon korrekt azonban, hogy a törvény
megszabja azt, hogy ha te dohányos vagy,
és akarsz venni egy doboz cigarettát, ak-
kor a fekete keretben bármerre forgatod,
mindenhol látható valami nagyon csúnya
véget és halált idézõ történet, pl. „A do-
hányzás halálos tüdõrákot okozhat”, „A
dohányzás lassíthatja a vér áramlását és
impotenciát okozhat”, „A dohányzás
öregíti a bõrt”, „A dohányzás lassíthatja a
véráramot”, „A dohányzás halált okoz”,
„Védje gyermekeit, ne tegye ki õket a do-
hányfüst belégzésének a veszélyének!”
Teljesen korrekt eljárás, mert ha te do-
hányzol, tudj róla, hogy milyen veszélyek-
nek teszed ki magad és a környezetedet.
Tehát úgy veszed meg a doboz cigarettát,
hogy nagyon jól tudod, hogyha ezt most
elszívod, akkor ez neked öregíteni fogja a
bõrödet. Abszolút korrekt.
DE: Fogott-e kezében bármely olvasó
olyan krémet, amin fekete keretben fi-
gyelmeztetnek benneteket, hogy a krém
használata öregíti a bõrt. Ugye nem?! Pe-
dig ez az igazság. Ugyanis olyan anyagok
vannak benne, amik lényegesebben job-
ban öregítik a bõrt. Egy tégely annyi ká-
ros összetevõt tartalmaz, mintha elszív-
nánk egy doboz cigarettát egyszerre. En-
nek ellenére nem figyelmeztetnek rá
minket. Sõt: egyetlen reklámozott és igen
népszerû, már az újszülött osztályokon is
alkalmazott babaápolási terméken sincs
feltüntetve olyan felirat, hogy védje gyer-
mekét, és ne tegye ki ennek a kozmeti-
kumnak a veszélyének. Ugye nem? Azt is
kevesen tudják, hogy már több éve szin-
tén a fenti gyártó ellen emberélet veszé-
lyeztetése miatt folyik egy per, de olyan
ügyvédi gárdájuk van, hogy mindig „meg-
ússzák”, viszont mindig, amikor épp jön
egy következõ tárgyalás, akkor pániksze-

rûen le van árazva az
összes termékük (hang-

súlyozzuk: babaápolási
termékek!). Egészen addig

nem fogják kivonni õket a forgalom-
ból, amíg nem lesz jogerõs ítélet. Ennek a
cégnek a termékei jelenleg a világ leg-
mérgezõbb vegyületeit tartalmazzák.
Sokkal kevésbé ártasz a gyerekednek, ha
mondjuk, mosogatószerben fürdeted
meg, mintha az õ tusfürdõjükben. Keve-
sebb a méreganyag benne. Kevesebb a
méreganyag egy kenõolajban, amit az au-
tódba raksz, mint a babaolajukban. Csak
a babaolajat kifinomították, megillatosí-
tották és megszínezték. Annyi a különb-
ség, hogy szép tégelyben van, valamint jó
a reklámja. Soha nem olvastunk olyan
feliratot egy tusfürdõn sem, hogy: „A tus-
fürdõ lassíthatja a vér áramlását és impo-
tenciát okozhat”. Megdöbbentõ, de a
kozmetikai termékek nagy részében van
olyan anyag, ami mineralokortikói (?)
hatású és bizonyítottan impotenciát
okoz, ez a tartósítószereknek a nagy ré-
sze, ami bennük van. A sok kicsi meg sok-
ra megy. Mert azt szokták mondani,
hogy: – Jó, jó, de milyen kevés van benne!
Igen ám, de mindennap használjuk. Te-
hát egy 15-20 éves használat után, ha ne-
ked naponta bejut a szervezetedbe egy
ilyen anyag, akkor garantáltan kimutat-
ható belõle és erre is vannak bizonyíté-
kok. Nem mennék bele, hogy halálos tü-
dõrákot okozhat egy egyszerû babahintõ-
por, ugyanis olyan magas szilika tartalma
van. A szilika adja azt a fehér porminõsé-
get és nem véletlen, hogy a szilika anyag-
ról nevezték el a szilikózist, mint betegsé-
get. Ez a szilika tüdõrákot okoz. Ennek
ellenére a babahintõporoknak a 90 %-a
ebbõl a szilika porból van. Elkerülhetet-
len, hogy a hintõporozás közben bekerül-
jön a levegõbe, és az ember belélegezze.
Ugye megdöbbentõ?

Folyt. köv.

Szerkesztette: „Natura doktor”

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!

06 (30) 232 5337

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfe-
leit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai
polgármesteri hivatalban tartja minden hét-
fõn 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 szer-
zõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot tele-
fonon nála rendeljék meg. Szombati és va-
sárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap
stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri
egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûsza-
ki megosztását, telekalakítást, tulajdonkö-
zösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a tulajdoni la-
pon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek
megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél
segítséget tudjon nyújtani.

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 %.



2012. december PERKÁTAI HÍREK HIRDETÉSEK / KÖZÉRDEKÛ 18

GOLGOTA
TEMETKEZÉSI KFT.

Ügyelet éjjel-nappal:
06-30-709-22-31
06-20-460-71-51

Cím: Perkáta, Engels F. út 2.
Szabóné Judit (06-30-456-26-59)

Teljes körû temetkezési
szolgáltatás és ügyintézés

* Temetkezési kellékek széles körû
választéka (koporsós és urnás temetéshez)

* Elhunytszállítás, hamvasztás
(3 napon belül),

sírásás, hantolás, kriptaépítés,

* Ravatalozás, temetés,
anyakönyvezés (ingyenes)

* Hétvégi és ünnepnapi temetés
(felár nélkül!),

Koszorúrendelés helyben

Családi koszorú árából
50 % kedvezmény, vagy polgári

búcsúztatás esetén a szertartást végzõ
díjának árából 50 % kedvezmény

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

ÉRTESÍTÉS
Perkáta Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete „a temetõkrõl és a temetkezési te-
vékenységrõl” szóló 22/2011. (X. 27.) számú –
egységes szerkezetbe foglalt – önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: Helyi rendelet) 37.
és 38. §-ban az alábbiak szerint szabályozza a
temetési helyek feletti rendelkezési jog idõtar-
tamát, valamint a megváltási díjait:

37. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési
jog idõtartama (használati idõ):

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetõleg az utolsó
koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettes sírhely esetén az utolsó koporsós
rátemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnafülke és urnasírhely esetén 25 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbít-
ható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövi-
debb idõtartamára az (1) bekezdésben foglaltak
az irányadók.

(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, ki-
véve akkor, ha a temetõ tulajdonosa bizonyítja,
hogy a területet átalakítja vagy más célra kíván-
ja felhasználni. Errõl a temetési hely felett ren-
delkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.

(4) Megszûnik a rendelkezési jog gyakor-
lása, ha a használati idõ meghosszabbítás
hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely
megszûnik.

38.§ (1) A temetési helyek megváltási díja:
temetési hely megnevezés

A-B parcella C-D parcella
egyes sírhely 10.000.- Ft 4.000.- Ft
kettes sírhely 12.000.- Ft 5.000.- Ft
kettes kriptahely 40.000.- Ft
négyes kriptahely 60.000.- Ft
Kettesnél nagyobb sírhely megváltása esetén a
megváltás díja a kettes sírhely második sírhely-
ének díjával növekszik.
(2) Hamvasztásos temetési helyek meg-
váltási díja:
temetési hely megnevezése

A-B parcella C-D parcella
egyes urnasírhely 8.000.- Ft 4.000.- Ft
kettes urnasírhely 10.000.- Ft 5.000.- Ft
kolombárium 30.000.- Ft
Kettesnél nagyobb urnasírhely megváltása ese-
tén a megváltás díja a kettes sírhely második
sírhelyének díjával növekszik.
(3) A temetési helyek újraváltási díja a meg-
váltási díjjal azonos összegû.
(4) A temetési helyek megváltási és újraváltási
díjai az áfát nem tartalmazzák.
Fentiekre tekintettel felhívom a nagyközség la-
kosságának figyelmét a lejárt használati idejû
sírhelyek megváltásának lehetõségére, egyben
tájékoztatom az érintetteket, hogy 2012. de-
cember 31. után az újra meg nem váltott sír-
helyek felszámolására kerülnek.

Somogyi Balázs polgármester



A Perkátai Irodalmi Kör hírei
Irodalmi programjaink az olvasás megszerettetése érdekében mûkö-
dõ, „Ötvenhat ok, amiért érdemes olvasni Perkátán” elnevezésû
TÁMOP- 3.2.4.A-11/1-2012-0040 azonosítójú irodalmi pályázat
keretében valósulnak meg.

November elején a magyar nyelv sokszínûségével és anyanyel-
vünk ápolásának lehetõségeivel foglalkoztunk. Beszélgettünk
az irodalmi Nobel – díj aktuális eseményeirõl: kik és miért kap-
ják, kaphatják meg, milyen mondanivalók érdemesültek eddig
erre az egyetemes elismerésre, miért egyetlen magyar van csu-
pán közöttük?... Elemeztük a nagypolitikai háttereket, a mél-
tán esélyes Pilinszky János, Tormay Cecile és más volt magyar
jelöltek munkásságát is megvizsgáltuk. Mérlegeltük kortárs irodal-
munk esélyeseit (pl. Nádas Péter, Eszterházy Péter). Fontos múlt
havi feladatunk volt az aktuális kampányrendezvényünkre fel-
készülés, mely a legolvasottabbnak tartott kortárs magyar író
Moldova György életrajzának és irodalmi munkásságának fel-
dolgozását jelentette. Mûveinek elemzésével és kérdések meg-
fogalmazásával hangolódtunk rá a vele való találkozásra.

Moldova György írót november 29-én délután láttuk vendégül
Perkátán a Könyvtárban egy közel két órás író–olvasó talál-
kozón. Kossuth-díjas vendégünk elõzetesen beszélgetõtársat
kért, de nem kellett sok kérdéssel „bombáznom”, mert igen
bõbeszédûen mesélt életérõl, az õt leginkább foglalkoztató ak-
tuális politikai eseményekrõl – fõként Kádár János szemé-
lyérõl és megítélésérõl –, a magyar fociról és régebbi ripor-
télményeirõl. „Rossz könyvem van, de hazug, tisztességtelen

nincsen.” – nyilatkozta többször, több helyen. Legjelentõsebb
riportkönyvének, a „Bûn az élet” címû, rendõrségrõl írt kötetét
nevezte, irodalmi témájú alkotásként a „Negyven prédikátor”
(1973) és a „Ha jönne az angyal...” (1988) címû regényeire a
legbüszkébb.

79. életéve ellenére markáns véleményeket fogalmazott meg je-
len világunkról, éles kritikával illette a közéletet és a szép szá-
mú érdeklõdõ megtapasztalhatta az igazi szatirikus, keserédes
humorú Moldovát is. Elmondta, hogy kora alapján életmûvét
nagyjából befejezettnek tekinti, írja még önéletrajzi sorozatá-
nak 11. kötetét, melyben a 2010-tõl napjainkig terjedõ élménye-
it, tapasztalatait dolgozza fel. Egyetlen témáról lenne még nagy
kedve írni: a Duna–Tisza köze vízkincse feltárásáról és a vidék
termékeny aranybányává formálásának folyamatáról. Erre
nem lát nagy esélyt, hiszen e törekvés jó esetben is mintegy 20
évet jelent, amire már realistán nézve nem kap esélyt a sorstól.
A perkátai közönség közvetlen, barátságos, éles humorú, ked-
vesen anekdotázó, õszinte, régivágású, elvhû, sztárallûröktõl
mentes embernek ismerhette meg Moldova Györgyöt, az élõ
magyar klasszikus írót, aki a találkozó elõtt és után is készsége-
sen dedikálta könyveit az érdeklõdõk részére.
Várunk minden irodalmat, költészetet kedvelõ felnõttet a
Perkátai Irodalmi Körbe!

Pavlicsek Zsolt
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ALKOTÓI FELHÍVÁS
Perkátai versírók, költõk, szépírók,

novellákat alkotók!
Ne tartsátok fiókban elkészült munkáitokat!

Legyetek bátrak és önbizalommal feltöltöttek, hiszen leírt
szavaitokat embertársaitoknak írjátok!

Alkalmas mûveitek nyomdai kiadásra kerülhetnek a jövõ év-
ben megjelenõ PERKÁTAI ANTOLÓGIÁBAN!
Az anyagok leadásának határideje: 2013. január 31.

Szeretettel várja az írásokat
Pavlicsek Zsolt irodalmi szerkesztõ.


