
A magyar kultúra napja ünnepe Perkátán, 2013. január 23.

Wass Albert:
Szerelmem, Erdély –

Rékasi Károly elõadásában
Faluházunk régóta nem látott „full-ki-
használtsággal” üzemelt ezen az estén, a
230-ra kipótolt ülõhelyek mellett is marad-
tak állóhelyes nézõink, ami bizonyítja az
emberek igényét a színvonalas irodalmi pro-
dukciók iránt.
Rendezvényünk Perkáta Nagyközség
Önkormányzata, a Perkáta–Nagykará-
csony–Aba ÁMK ás a Perkátai Irodalmi
Kör szervezésében, a TÁMOP-3.2.4.A-
11/1-2012-0040 azonosítójú, „56 ok, ami-
ért érdemes olvasni Perkátán” elnevezé-
sû irodalmi pályázat szakmai és anyagi
támogatásával valósult  meg.
Az elõadás központi témája a 2. világhá-
ború után Erdélybõl menekülni kénysze-
rülõ, életének nagyobbik felét emigráció-
ban élõ író lelki és szellemi vívódásai, a
megkapaszkodással járó gyötrelmei be-
mutatása volt. Verseken, leveleken és re-
gényrészleteken keresztül kerülhettünk
közelebb Wass Alberthez, bepillanthat-
tunk élete ismeretlenebb részleteibe,
kapcsolatainak alakulására, szerelmeire.
Külön érdekesség volt a Koltay Gábor
filmjeibõl és Wass Albert családi fotóiból
készített filmmontázs, melyet gróf Cze-
gei Wass Albert levelei, versei, írásai

alapján készített Koltay Gábor. A színvo-
nalas technikai alkotást – Tóth Zoltán
színpadmester segítségével – parádés
személyes színészi játékával emelte ma-
gas mûvészi értékû irodalmi élménnyé
Rékasi Károly színmûvész. A mûvész úr
az elõadás után is szívesen és szeretettel
állt az érdeklõdõk rendelkezésére egy-
egy közös fotó és dedikálás kedvéért,
barátsággal beszélgetett ifjakkal és idõ-
sekkel egyaránt. Igazi kedves ÚRIEM-
BERT, sztárallûröktõl mentes profi szín-
mûvészt ismerhettünk meg Rékasi Kár-
oly személyében!
Rékasi Károly színmûvésszel az elõadás
elõtt beszélgettem.

Miért és hogyan lett színész? Gyermekkori
terv, azaz világéletében színésznek készült,
kamaszos lendület-hevület, avagy tudatos
felnõtt döntés vitte e pályára?
Nekem soha nem kellett gondolkodnom
ilyen fontos kérdéseken, mindig meg-
mondták hová menjek, mit csináljak a kö-
zépiskolától kezdve. Igaz, nem is nagyon
tudtam mi legyek. Amikor egy barátnõm
fogtechnikus akart lenni, én is az akartam
lenni, aztán mikor szakítottunk, én már
nem akartam az lenni… Így sikerült, ez
tûnt testhez álló hivatásnak. Sodort az
élet, vitték személyes sorsom szálait az
õrangyalok.
Melyik színészi munkát kedveli inkább: a
színházit vagy a filmest?
Ide sorolnám még a televíziózás mûfaját,
mint a harmadik nagy területét a színé-
szetnek, mint pl. a napi sorozatok, tévéjá-
tékok… Mindegyiknek meg van az a sajá-
tos egyedisége és szépsége, amiért kedve-
lem mindhármat.

Folytatás a 2. oldalon.

KIS ANYAKÖNYV
Perkáta Nagyközség lakosainak szá-
ma 4066 fõ.

Az elmúlt évben 6 házasságkötés volt
Perkátán.

2012. évben a halálozások száma 37
volt.

Településünkön tavaly 34 gyermek
született.
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Folytatás az 1. oldalról.

Mindegyik annyira más képességeit, arca-
it tudja kihozni a játszó embernek, hogy
igazán örülök, hogy mindegyik mûfajban
tevékenykedhetek.
Melyek a legkedvesebb szerepei színpadon és
filmen?
Soha nem voltak vágyott szerepeim, úgy-
nevezett álomszerepeim… Ma sincsenek
a jövõre tekintve sem. Egyet kértem vala-
mikor a Gondviseléstõl: Rómeót ne kell-
jen eljátszanom. Ez a vágyam teljesült is
eddig, most meg már talán nem engem ke-
resnek ezzel a szereppel. Örülök, ami
megtalált, és ami ezután megtalál, és ami-
rõl úgy gondolom, hogy el kell játszanom,
azt vállalom.
Szabadúszóként jobb manapság színésznek
lenni (Ön 2000 óta az) vagy egy konkrét
színházhoz kötõdni jobb?
Jó kötõdni egy színházhoz, magam is so-
kat köszönhetek több társulati létnek in-
dulásomtól fogva (1986–1987 Madách
Színház) az elsõ évek feladatain át (1987–
1990 Móricz Zsigmond Színház, Nyíregy-
háza, majd 1990–1992 József Attila Szín-
ház) egészen a Nemzeti Színházig, ahol
1992 és 2000 között voltam tag. Ugyanak-
kor sokkal felelõsebb embernek érzem
magam szabadúszóként (2000-tõl vagyok
az), nagyobb teret enged saját terveimnek,
ötleteimnek is, de nagyobb rizikóval, hi-
szen ha elrontok valamit, akkor nincs a
társulati védõpajzs, ami megvédene. A so-
rozatszínészi napi forgatások miatt prakti-
kus az önállóság, ennek ellenére rendsze-
resen játszom több szerepet ma is színhá-
zakban.
Miként értékeli sorozatszínészi szerepét pá-
lyája alakulásában? Tagadhatatlan ugye,
hogy a nagyon széles közvélemény Önt Barta
Zsolt kávéház-tulajdonosként ismeri. Elõny
vagy hátrány egy gyakran leszólt mûfajban, a

szappanoperák világában ismertnek, nép-
szerûnek lenni?
Én kifejezetten szeretem e szerepet, a
kezdetektõl fogva játszom a karaktert (15
éve). Nem tagadható, hogy széles ismert-
ségem fõként innét ered. Ugyanakkor ezt
a jó értelemben vett népszerûséget szeret-
ném hívószóként felhasználni és színvona-
las irodalmi értékû elõadásokra meghívni
a nevemre bejövõ érdeklõdõket, akik akár
egyszemélyes produkcióimra, akár felesé-
gemmel, Détár Enikõvel elõadott kétsze-
mélyes darabjainkra bejönnek egy-egy
elõadásra. Célom-célunk, hogy a nevem-
re-nevünkre bejövõ közönség az elõadás
után már a színpadon bemutatott monda-
nivaló élményeivel térjenek haza, ne csu-
pán az ismert színészek arcaival. Az az iga-
zi hatás, eredmény, ha számukra – akár vi-
déken is, ahol lényegesen kevesebb az em-
berek lehetõsége színpadi produkciókat
élvezni – az ismert színész tud valami új ér-
téket adni.
Hogyan viszonyul az ismertséghez, a nép-
szerûséghez? Élvezi, sütkérezik benne, in-
kább háttérbe húzódik, kerüli, amikor lehet-
séges?
Helyén kell kezelni a népszerûséget, a ra-
jongókat. Én valahol középen vagyok ez-
zel, szeretem a mindenkori közönsége-
met, hiszen nekik akarok élményeket adni
játékommal, minden elõadásom üzenetei-

nek átadásával, de nyilván a túlzások, a to-
lakodások, a felesleges szenzációhajhá-
szások taszítanak.
A fogathajtáson kívül milyen sportágban
folytat edzéseket? Igen fitten néz ki, látható-
an jó kondícióban van!
A lovak mindenek elõtt, ifjúkori szenve-
déllyel. De érdekelnek azon sportok is,
melyek játékosak. Ugyanakkor hivatá-
somból eredõen fizikálisan is a topon kell
lennem, hiszen egy színész a testébõl (is)
él. No és persze küzdeni kell az idõ vasfo-
ga ellen is. Ezért napi szinten lemegyek az
edzõterembe és teszek érte.
Hallottam, hogy valamikor a pálinkafõzés-
hez és népszerûsítéshez is volt némi köze.
Igen, megpróbálkoztunk családilag ezzel,
egyrészt az értelmes pálinkafogyasztási
kultúra emelése érdekében, másrészt jó
gazdasági háttérnek tûnt. A prémiumka-
tegóriák megcélzásával elsõként szervez-
tünk úgynevezett pálinkavacsorákat (a
borvacsorák mintájára), de egy idõ után rá
kellett jönnünk, hogy több idõ, energia,
türelem kell ahhoz, hogy az akkor még
kezdeti érdeklõdésekbõl stabil anyagi hát-
teret biztosító üzletet tudjunk elérni. Én
magam pedig a több figyelmet inkább a
színészi hivatásomra akartam fordítani.
Miért kedveli a Perkátán ma bemutatásra
kerülõ Wass Albert produkciót?
Wass Albert hihetetlenül pontosan, kris-
tálytisztán tudta megfogalmazni az élet
fontos ügyeit, benne a hazaszeretet kérdé-
sét. Világosan eligazít és kimondja a legér-
telmesebb fontossági sorrendet, melyet
érdemes követni életünkben. Vállalta, át-
élte személyes sorsában is az elszakadást
országától, nemzetétõl, szülõföldjétõl, a
szeretett emberektõl. Külországi létében
is a „Hazám Magyarország, otthonom Er-
dély” gondolatkört képviselte, és mindvé-
gig azt tanította, hogy nem az anyagiak
emelnek fel egy nemzetet, hanem a meg-
valósított szeretet, az egymás iránti jócse-
lekedetek és a nemzet valódi összefogása.
Kompromisszumokat csakis a hazáért
tett, küzdött a „néppé silányított nemzet”
felemelkedéséért, vállalva még az üldözé-
seket is. Úgy gondolom, komoly példát
mutat fel mûveivel, közreadott gondolata-
ival a mai napig mindannyiunknak.
Mûvész úr! Kiváló zárszava után átadom
Önt a világot jelentõ deszkáknak! További
pályafutásához sok sikert kívánok a perká-
taiak nevében!

Készítette: Pavlicsek Zsolt

Wass Albert: Szerelmem, Erdély – Rékasi Károly elõadásában

Köszönet
Perkáta Karácsonyát ünnepeltük 2012. december 21-én délután.
Igazán nagyon szép összeállítású mûsorban volt része mindannyiunknak, akik el-
mentünk erre az ünnepre. Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik szerepet
vállaltak ebben a napban; egyéneknek, egyházközségnek, önkormányzatnak, a
templomkertben álló sátor és egyéb díszlet felállítóitól a mûsorban szereplõ kisisko-
lás diákokon keresztül, a program végén teát, forralt bort kínáló munkatársakig min-
denkinek.
A gyerekek nagyon szép mûsorral örvendeztettek meg bennünket. A Rozmaring
Népdalkör kedves karácsonyi dalai a szívünkhöz szóltak. Pavlicsek Patrik orgonajá-
téka elbûvölt mindenkit, aki hallgatta. A templom énekkara az ünnepi dalcsokorral
végigvezetett bennünket az adventi idõszakon, egészen Jézus megszületéséig.
Külön is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a kisiskolások elõadása után
még maradtak. Jelenlétükkel, valamint figyelmükkel megtisztelték a további mûsor-
számok fellépõit, felnõtt szereplõit is, hiszen õk is ugyanolyan odaadással készültek
erre az ünnepre, mint a diákok. Szomorú volt látni, hogy többen a mûsor alatt álltak
fel és mentek ki, nem gondolva arra, hogy ezzel zavarják a fellépõket és azokat, akik
végig szeretnék élvezni az egész ünnepi mûsort.
Nagyon szép lenne, ha 2013-ban, az újévi fogadalmaink között az is szerepelne, hogy
figyelünk egymásra, és tiszteljük egymást.
Még egyszer KÖSZÖNÖM ezt a szép napot!

Somogyi Panni

Fotó: Papp Péter
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Beszámoló a 2012. december 12-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2012. december 12-i
képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth
Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács
Ferenc, Szilasy László, Laki Ferenc) volt
jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a módosított napirendet az alábbi-
ak szerint:
1. Képviselõi eskütétel
2. A hulladékgazdálkodásról szóló 21/
2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításának megtárgyalása
3. Az egészségügyi feladat ellátási szerzõ-
dések módosításának megtárgyalása
4. Polgármesteri beszámoló az aktuális
eseményekrõl
5. A közoktatási társulási szerzõdés mó-
dosításának megtárgyalása
6. A természetben nyújtott szociális célú
tûzifa támogatás jogosultsági feltételei-
rõl szóló rendelettervezet megtárgyalása
7. Az önkormányzati tartozások állami
átvállalásával kapcsolatos döntéshozatal
8. A Faluház 2012. évi felhasználásáról
szóló beszámoló megtárgyalása
9. Egyebek
Zárt ülés:
* Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok
elbírálása
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2 igen szavazattal, 4
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy nem támogatja a hulla-
dékgazdálkodásról szóló 21/2007. (XII.
22.) önkormányzati rendelet módosítá-
sát.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata és dr. Török Katalin Eszter
fogorvos között kötendõ egészségügyi el-
látási szerzõdést.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata és a Kormos Praxis Humán
Egészségügyi Bt. háziorvos között köten-
dõ egészségügyi feladat ellátási szerzõ-
dést az alábbi módosításokkal:
1)
4.) Az önkormányzat a jogszabályban fel-
sorolt díjazás ellenében végezhetõ házi-
orvosi feladatok közül a vérvételre külön
megállapodásban rögzített összegû fi-
nanszírozást biztosít az egészségügyi
szolgáltató számára, aminek ellenében a
bt. ezen szolgáltatásokat ingyenesen

nyújtja a szolgáltatásokat igénybe vevõk
részére.
2)
9.) Az egészségügyi szolgáltató a helyet-
tesítésérõl saját maga köteles gondos-
kodni úgy, hogy az ellátás zavartalan és
folyamatos legyen. A helyettesítéssel járó
költségek a bt.-t terhelik. Az egészség-
ügyi szolgáltató helyettesítõ orvosként
dr. Szûcs Mihályt és dr. Fekete Andrást
jelöli meg, aki a helyettesítést a 12. pont-
ban írt rendelõben végzi.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata és dr. Viski Mária háziorvos
között kötendõ egészségügyi feladat ellá-
tási szerzõdést az alábbi módosításokkal:
1)
4.) Az önkormányzat a jogszabályban fel-
sorolt díjazás ellenében végezhetõ házi-
orvosi feladatok közül a vérvételre külön
megállapodásban rögzített összegû fi-
nanszírozást biztosít az egészségügyi
szolgáltató számára, aminek ellenében a
bt. ezen szolgáltatásokat ingyenesen
nyújtja a szolgáltatásokat igénybe vevõk
részére.
2)
9.) Az egészségügyi szolgáltató a helyet-
tesítésérõl saját maga köteles gondos-
kodni úgy, hogy az ellátás zavartalan és
folyamatos legyen. A helyettesítéssel járó
költségek a vállalkozót terhelik. Az
egészségügyi szolgáltató helyettesítõ or-
vosként dr. László Juditot, dr. Horváth
Tibort, dr. Pap Katalint, dr. Kõbányai Já-
nost és dr. Glashütter Csabát jelöli meg,
aki a helyettesítést a 12. pontban írt ren-
delõben végzi.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkáta–Nagykarácsony–Aba
ÁMK Társulási Megállapodásának II.
számú módosítását azzal, hogy a 7.5.
pontban szereplõ többletköltség összege
1 000 000 Ft-ra változik.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggõ intéz-
mény átadás-átvételrõl, a feladatellátás-
hoz kapcsolódó létszám átadásról, vala-
mint a feladatellátáshoz kapcsolódó va-
gyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodást.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 1. Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata Képviselõ-testülete
a Magyarország 2012. évi költségvetésé-
rõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény)

76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel ki-
nyilvánítja, hogy a törvényben írt feltéte-
lekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe
kívánja venni az állam által biztosított,
egyszeri, vissza nem térítendõ költségve-
tési támogatást, azon adósságelemek te-
kintetében, amelyekre a költségvetési
törvény a támogatás igénybevételét lehe-
tõvé teszi.

2. A képviselõ-testület kijelenti, hogy
2012. december 12-én adósságrendezési
eljárás alatt nem áll.

3. A képviselõ-testület a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 286.
§ alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban
megjelölt adósságelemek tõke és járulék-
részét, valamint egyéb költségeit az ön-
kormányzat helyett az állam közvetlenül
megfizesse a hitelezõknek/kölcsönnyúj-
tóknak.

4. A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében:

a) a hitelezõk/kölcsönnyújtók által az
érintett adósságelemek tõke és járulékré-
szérõl, valamint egyéb költségeirõl kiállí-
tott nyilatkozatot aláírja

b) a költségvetési törvény szerint, határ-
idõre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csa-
tolja a szükséges nyilatkozatokat, igazo-
lásokat, egyéb dokumentumokat,

c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) be-
kezdésében meghatározott megállapo-
dást megkösse, amennyiben azt az állam-
háztartásért felelõs miniszter kezdemé-
nyezi.

5. A képviselõ-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat rendelkezik olyan betét-
tel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szer-
zõdéssel, ami kifejezetten a konszolidáci-
óval érintett adósságelemhez kapcsoló-
dik, illetve annak fedezetére, vagy teljesí-
tés biztosítékául szolgál és e betét, vagy
számlakövetelés összegét – legfeljebb az
ahhoz kapcsolódó adósságelem összegé-
nek mértékéig – 2012. december 28-i dá-
tummal, az állam által megjelölt számlá-
ra utalja.

6. A képviselõ-testület hozzájárul ahhoz,
hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidá-
ció során a Magyar Államkincstár a bank-
titkot képezõ, az önkormányzatra vonat-
kozó, a törlesztéshez szükséges adatokat,
információkat, megismerje és kezelje.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Faluház 2012. évi felhasználásá-
ról szóló beszámolót.

Folytatás a következõ oldalon.

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓK



4 KÖZÜGYEK PERKÁTAI HÍREK 2013. január-február

Beszámoló a 2012. december 19-i képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2012. december 19-i
képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth
Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács
Ferenc, Szilasy László, Laki Ferenc) volt
jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a módosított napirendet az alábbi-
ak szerint:
1. A „helyi adókról” szóló 20/2007. (XI.
30.) önkormányzati rendelet módosításá-
nak megtárgyalása
2. A perkátai II. számú háziorvosi körzet-
tel kapcsolatos személyes meghallgatás
3. A Fejérvíz Zrt. tulajdonában lévõ
víziközmû vagyon-átszállásával kapcso-
latos döntések meghozatala
4. Közbeszerzési eljárás kiírása a 4/2012.
BM rendelet alapján nyert pályázattal
kapcsolatban
5. A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Álta-
lános Mûvelõdési Központtal kapcsola-
tos döntéshozatal
6. Perkáta Nagyközség Településrende-
zési terve és helyi építési szabályzata II.
számú módosításának megtárgyalása
7. 2013. évi I. félévi ülésterv megtárgyalá-
sa
8. Egyebek

Zárt ülés:

1. Aljegyzõi pályázatok elbírálása
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Fejérvíz Zrt. tulajdo-
nában lévõ perkátai vízmû tulajdonjogá-
nak önkormányzat részére történõ át-
szállását követõen a Fejérvíz Zrt. a vízmû
további üzemeltetését vagyonkezelési
szerzõdés keretében végezze. A képvise-
lõ-testület a vagyonkezelési szerzõdés
aláírására Somogyi Balázs polgármestert
hatalmazta fel.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal,
nem szavazattal és 1 tartózkodással meg-
tárgyalta a „Perkáta–Nagykarácsony–
Aba ÁMK Szivárvány Óvodája (2431
Perkáta, Bocskai u. 2.) felújítása vállalko-
zási szerzõdés keretében” tárgyú közbe-
szerzési eljárás megindítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A képviselõ-testület:
1. Az eljárás idõütemtervét, az eljárást
megindító felhívást és dokumentációt az
elõterjesztés szerinti tartalommal elfo-
gadja.
2. Elrendeli az ajánlattételi felhívás meg-
küldését a következõ szervezetek részé-
re:

1. Név: City-Komfort Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Köfém-ltp.
18.
1. Név: Tacsiba Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Olaj u. 27.
1. Név: Vértes Komfort Kft.
Cím: 8060 Mór, Tábor u. 12.
1. Felkéri az eljárásban közremûködõ Bí-
ráló Bizottság szavazó tagjának:
1. Név: dr. Lakos László jegyzõt
Cím: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
1. Név: Kovács Melinda gazdasági veze-
tõt
Cím: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
1. Név: Vágner Elza ügyvédet
Cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 16.
A bíráló bizottságba megfigyelõként az
alábbi testületi tagokat delegálja:
Név: Szilasy László képviselõ-testületi
tag
Cím: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Név: Kovács Ferenc képviselõ-testületi
tag
Cím: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
1. Az eljárás lebonyolításával megbízta a
Faragó és Vágner Ügyvédi Irodát, dr.
Vágner Elza ügyvéd ügyintézésével. Fel-
hatalmazta a polgármestert az elõterjesz-
tés mellékletét képezõ megbízási szerzõ-
dés aláírásával.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással hoz-
zájárult ahhoz, hogy a két tagiskolából
álló perkátai iskola elnevezése Perkáta–
Nagykarácsony–Aba Általános Iskola
névre módosuljon.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 0 úgy határozott, hogy
a Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általá-
nos Mûvelõdési Központ intézményve-
zetõjének Bogó Anikót nevezi ki egy éves
idõtartamra az intézményvezetõi pályá-
zati eljárás eredményes befejezéséig, de
legfeljebb egy éves idõtartamra.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkáta–Nagykarácsony–Aba
ÁMK Társulási Megállapodásának II.
számú módosítását azzal, hogy a 7.5.
pontban szereplõ többletköltség összege
1 000 000 Ft-ra változik.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkáta Nagyközség Település-
rendezési Terve II. számú módosításá-
nak teljes tervdokumentációját a Fejér
Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hi-
vatalának Állami Fõépítésze záró szak-
mai véleményének figyelembe vételével.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a 2013. évi I. félévi üléstervet azzal
a módosítással, hogy a 2013. június 12-i
ülésen az orvosok egészségügyi beszámo-
lója keretében dr. Török Katalin Eszter
fogorvos meghallgatása is történjen meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata Képviselõ-testületének „a képvise-
lõ-testület és szervei szervezeti és mûkö-
dési szabályzatáról” szóló 11/2007. (IV.
4.) önkormányzati rendelete 3. számú
függelékét az alábbiak szerint módosítja:
370000-1 szennyvíz gyûjtése, tisztítása,
elhelyezése
382101-1 Települési hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
412000-1 Lakó- és nem lakó épület építé-
se
421100-1 Út, autópálya építése
421300-1 Híd, alagút építése
422100-1 Folyadék szállítására szolgáló
közmû építése
429900-1 Egyéb m. n. s. építés
430000-1 Speciális szaképítés
561000-2 Éttermi, mozgó vendéglátás
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
562917-2 Munkahelyi étkeztetés
581400-1 Folyóirat, idõszaki kiadvány ki-
adása
602000-1 Televízió-mûsor összeállítása,
szolgáltatása
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üze-
meltetése
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
750000-1 Állat-egészségügyi ellátás
811000-1 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000-1 Zöldterület-kezelés
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedé-
se, adóellenõrzés
841191-1 Nemzeti ünnepek programjai
841192-1 Kiemelt állami és önkormány-
zati rendezvények
841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési
eljárásainak lebonyolításával összefüggõ
szolgáltatások
841402-1 Közvilágítás
841403-1 Város-, községgazdálkodási
m.n.s. szolgáltatások
842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nem-
zetközi kapcsolatai
842541-1 Ár- és belvízvédelemmel össze-
függõ tevékenységek
841901-1 Önkormányzatok és társulások
elszámolásai
851000-1 Óvodai nevelés intézményei-
nek, programjainak komplex támogatása

Folytatás a következõ oldalon.
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852000-1 Alapfokú oktatás intézményei-
nek, programjainak komplex támogatása
854314-1 Szociális ösztöndíjak
862101-1 Háziorvosi alapellátás
862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301-1 Fogorvosi alapellátás
862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás
869041-1 Család- és nõvédelmi egészség-
ügyi gondozás
869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás
880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellá-
tások komplex támogatása
881011-1 Idõsek nappali ellátása
882111-1 Aktív korúak ellátása
882112-1 Idõskorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási támogatás
normatív alapon
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntar-
tási támogatás
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
882116-1 Ápolási díj méltányossági jogon
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás
882119-1 Óvodáztatási támogatás
882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási tá-
mogatás
882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatás
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti
pénzbeli ellátások
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
889921-2 Szociális étkeztetés
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott
lakástámogatás
889967-1 Mozgáskorlátozottak gépjár-
mû-szerzési és átalakítási támogatása
889969-1 Egyéb speciális ellátások
890441-1 Rövid idõtartamú közfoglal-
koztatás

890442-1 Foglalkoztatást helyettesítõ tá-
mogatásra jogosultak hosszabb idõtarta-
mú közfoglalkoztatása
910502-1 Közmûvelõdési intézmények, kö-
zösségi színterek mûködtetése
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység
és támogatása
931205-1 Fogyatékossággal élõk iskolai,
diáksport-tevékenysége és támogatása
960302-1 Köztemetõ-fenntartás és mû-
ködtetés
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 0 igen szavazattal, 6
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy nem fogadja el az Ener-
gia Program Kft. (1112 Budapest, Buda-
örsi út 165. 1. em. 1.) által ajánlott, a
KEOP pályázat elõkészítési munkarésze-
ire vonatkozó megbízási szerzõdést.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 4 igen szavazattal, 2
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy felhatalmazza Somogyi
Balázs polgármestert az Energia Prog-
ram Kft.-vel való tárgyalások lefolytatá-
sára a sikerdíjas szerzõdés megkötése ér-
dekében. Amennyiben a tárgyalások nem
vezetnek eredményre, abban az esetben a
cég által meghatározott megbízási szer-
zõdés kerül aláírásra.

Beszámoló a 2013. január 9-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2013. január 9-i
képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth
Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács
Ferenc, Szilasy László, Laki Ferenc) volt
jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a perkátai I. számú vé-
dõnõi körzet feladatait ellátó Bogóné
Plasek Krisztina helyettesítésére Nochta
Tamásné szabadegyházai védõnõt jelöli
meg. A képviselõ-testület felhatalmazta
Somogyi Balázs polgármestert a mûkö-
dési engedély beszerzésével kapcsolatos
feladatok elvégzésére, valamint a szerzõ-
dés aláírására.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános
Mûvelõdési Központ Alapító Okiratát
módosította.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 1 tartózkodással az is-
kola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján el-
fogadta a Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Általános Iskola valamint Perkáta Nagy-
község Önkormányzata között, az isko-

la-egészségügyi ellátásra vonatkozó meg-
állapodás módosítását.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 0 tartózkodással az is-
kola-egészségügyi ellátásról szóló 26/
1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján elfo-
gadta a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Ál-
talános Mûvelõdési Központ valamint
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kö-
zött, az iskola-egészségügyi ellátásra vo-
natkozó megállapodás módosítását.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 4 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 1 tartózkodással „a
képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról” szóló 11/2007.
(IV. 04.) számú rendelet 1. számú függe-
lékét az alábbiak szerint módosította.

Képviselõ-testület tagjainak
névsora

Somogyi Balázs polgármester

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester

Szilasy László képviselõ-testületi tag

Rajcsányi László József képviselõ-testü-
leti tag

Ujfalusi Pál képviselõ-testületi tag

Kovács Ferenc képviselõ-testületi tag

Laki Ferenc képviselõ-testületi tag

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 4 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 1 tartózkodással a
Pénzügyi Bizottság tagjává választotta
Laki Ferenc képviselõ-testületi tagot és
egyben „a képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról”
szóló 11/2007. (IV. 04.) számú rendelet 2.
számú függelékében szereplõ pénzügyi
bizottság tagjainak névsorát az alábbiak
szerint módosította.

A képviselõ-testület
állandó bizottságai

Pénzügyi bizottság:

Elnök: Rajcsányi László József képvise-
lõ-testületi tag

Tagok: Ujfalusi Pál képviselõ-testületi
tag

Szilasy László képviselõ-testületi tag

Kovács Ferenc képviselõ-testületi tag

Laki Ferenc képviselõ-testületi tag

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 0 igen szavazattal, 2
nem szavazattal és 3 tartózkodással úgy
határozott, hogy nem támogatja Laki Fe-
renc képviselõ-testületi tag szociális és
egészségügyi bizottságba való megválasz-
tását.

Önkormányzati
hirdetmény

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete meghirdeti el-
adásra a Bocskai István utcában lévõ
669/1 hrsz-ú és 673 hrsz-ú ingatlano-
kat 1000 Ft/m2+áfa induló licitérté-
ken.

Felhívás Õstermelõknek!
Tisztelt Õstermelõk!

2013. évre az õstermelõi igazolványok
érvényesítése megkezdõdött.

Falugazdász ügyfélfogadása:

2013. január 31-étõl, csütörtöki napo-
kon 8 órától.

Elérhetõség: 30/6655-049
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Értesítés
Perkáta Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete „a temetõkrõl és a temetkezési tevé-
kenységrõl” szóló 22/2011. (X. 27.) számú – egy-
séges szerkezetbe foglalt – önkormányzati ren-
deletének (továbbiakban: Helyi rendelet) 37. és
38. §-ban az alábbiak szerint szabályozza a teme-
tési helyek feletti rendelkezési jog idõtartamát,
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 ráte-
metés 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 kívánja
felhasználni. Errõl a temetési hely felett rendel-
kezni jogosult nyilatkozatot kérhet.
(4) Megszûnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha
a használati idõ meghosszabbítás hiányában
lejár, illetve, ha a temetési hely megszûnik.
38.§ (1) A temetési helyek megváltási díja:
temetési hely A-B parcella C-D parcella
megnevezése
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 megváltási
díja:
temetési hely A-B parcella C-D parcella
megnevezése
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 sír-
helyének 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 lakos-
ságának figyelmét a lejárt használati idejû sír-
helyek megváltásának lehetõségére, egyben tájé-
koztatom az érintetteket, hogy 2012. december 31.
után az újra meg nem váltott sírhelyek felszámo-
lására kerülnek.

Somogyi Balázs polgármester

Perkáta település kommunális és szelektív
hulladékszállításának 2013. évi naptári

szállítási rendje

Kommunális hulladékszállítás napja (hetente):
február 7., 14., 21., 28; március 7., 14., 21., 28.; április 4., 11., 18., 25.,
május 2., 9., 16., 23., 30., június 6., 13., 20., 27.; július 4., 11., 18., 25.; au-
gusztus 1., 8., 15., 22., 29., szeptember 5., 12., 19., 26.; október 3., 10., 17.,
24., 31.; november 7., 14., 21., 28., december 5., 12., 19., 29.

Házhoz menõ pet-palack és papírhulladék gyûjtése:
március 7., április 4., május 9., június 6., július 4., 18., augusztus 8., 22.,
szeptember 5., október 10., november 7., december 19.

Házhoz menõ zöldhulladék gyûjtése:
március 21., április 18., május 23., június 20., szeptember 19., október
24., november 21., december 5.

L. Simon László, Fejér megye 4. számú
választókerülete országgyûlési képviselõjének

2013. elsõ félévi ügyfélfogadási rendje:
2013. február 22-én 8-10 óráig: Gárdony Város Polgármesteri Hivatala,
Gárdony; Szabadság u. 20-22.
2013. március 8-án 8-10 óráig: Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivata-
la; Nagyvenyim, Fõ u. 43.
2013. március 29-én 8-10 óráig: Pákozd Község Polgármesteri Hivatala,
Pákozd, Hõsök tere 9.
2013. április 19-én 8-10 óráig: Iváncsa Község Polgármesteri Hivatala,
Iváncsa, Fõ u. 61/b
2013. május 3-án 8-10 óráig: Velence Város Polgármesteri Hivatala, Ve-
lence, Tópart u. 26.
2013. május 17-én 8-10 óráig: Nagykarácsony Község Polgármesteri Hiva-
tala, Petõfi Sándor u. 27.
2013. május 31-én 8-10 óráig: Kulcs Község Polgármesteri Hivatala, Kulcs,
Kossuth Lajos u. 83.
2013. jún. 21-én 8-10 óráig: Perkáta Község Önkormányzata, Perkáta, Sza-
badság tér 1.

Szerkesztõségi közlemény
Tisztelt Olvasóink!

December hónap kiemelt ünneplési alkalmakat ajándékoz számunkra
minden évben.
Az ember társas lény, nem szeret egyedül lenni. Aki teheti, nem is tölti ma-
gányban e napokat (sem). Jó megállni az egész éves rohanás után, jó együtt
örülni szeretteinkkel. A közös ünneplésre kiváló lehetõségek a helyi közös-
ségek mindenki számára nyitott programjai: az óvodai és iskolai gyermek-
mûsorok, az évek óta felkínált Perkáta Karácsonya együtt ünneplési lehe-
tõsége, a templomi pásztorjáték és a karácsonyi szentmisék. Félévhez ér-
keztek iskolásaink, változások álltak be a közoktatás rendszerében, nívós
elõadással megünnepeltük a magyar kultúra napját, találkozhatnak hegye-
ket meghódító helyi honfitársunkkal is. Minderrõl olvashatnak idei elsõ,
összevont lapszámunkban.
A kihívásokra, a változásokra való értelmes alkalmazkodás fontos része az
új évnek is. Fogadalom nélkül ígérhetjük: szeretnénk idén is minél érdeke-
sebb lapszámokat, írásokat adni olvasóink kezébe.
Pár nap farsang után megy a bál, kezdõdik a korai húsvétra készület nagy-
böjti ideje, lassan pörgethetjük a naptárlapokat a hideg téli napok vissza-
számlálásához…
Továbbra is szívesen fogadjuk írásaikat, hirdetéseiket, kéréseiket, közérde-
kû híradásaikat, tudósításaikat a perkátai eseményekrõl!
Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési Iroda
és a szerkesztõség tagjai.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2013. február 20.

a szerkesztõség
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Tájékoztató a kommunális és szelektív
hulladékszállítás rendjérõl

Érvényes: 2013. január 7-tõl 2013. december 31-ig

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Köszönjük, hogy elolvassa a Vertikál Zrt. tájékoztatóját, mely-
nek célja, hogy információt nyújtsunk a legfontosabb hulladék-
gazdálkodással, köztisztasággal kapcsolatos tudnivalókról.
Legfontosabb információként e tájékoztató mellett megtalálja
a 2013. év hulladékszállítási naptárát, mely tartalmazza a heti
rendszerességgel gyûjtött kommunális hulladék szállítási nap-
ját, melyrõl az alábbiakban adunk bõvebb tájékoztatást. Kér-
jük, a szállítási naptárt õzizze meg, hogy szolgáltatásunkat
egész évben igénybe tudja venni.

Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés

A Közép–Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer indu-
lásával bevezetésre került a házhoz menõ szelektív hulladék-
gyûjtés.
1. Újra hasznosítható hulladékok gyûjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyûjtött újra-
hasznosító hulladékokat (papír és mûanyag) kihelyezi a gyûjtési
útmutatóban leírt módon, a hulladékgyûjtési naptárban szerep-
lõ napokon az ingatlan elé.
Gyûjtési idõszak: A mellékelt hulladékgyûjtési naptárban meg-
adott napokon, a 2013. évben 13 alkalommal.
2. Zöld hulladék gyûjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket egy zsákban, az
ágat, gallyat maximum 0,1m3 mennyiségben kell kihelyezni az
ingatlan elé úgy, hogy a közterületet ne szennyezze.
A szolgáltatás igénybevételéhez cégünk 8 db ún. „zöld matri-
cát” biztosít, melyet a közeljövõben jutattunk el minden ingat-
lantulajdonoshoz. Amíg a matricák nem állnak rendelkezésre,
addig alkalmanként csak a fentiekben meghatározott mennyi-
ségben van lehetõség a zöldhulladék kihelyezésére.
Gyûjtési idõszak:
2013. évben 8 alkalommal, a mellékelt hulladékgyûjtési naptár-
ban megadott napokon.

Fontos tudnivalók!

A szelektív házhoz menõ szolgáltatásunk szállítási napjain egy-
beesnek a kommunális hulladékgyûjtési napokkal, de a tevé-
kenységet külön gépkocsival végezzük.
Kérjük, hogy az újrahasznosítható hulladékokat, és a zöld hul-
ladékot a kommunális hulladékgyûjtõ edénnyel egyidõben, reg-
gel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy a
közúti forgalmat ne zavarja.
A szelektív hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után a kihe-
lyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani!

Házhoz menõ lomtalanítás

Társaságunk 2013-tól új szolgáltatásként kívánja bevezetni az
évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal elõre egyeztetett
idõpontban háztól történõ a háztartásban keletkezett lom el-
szállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat, esz-
közöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a
kisebb méretû anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóró-
dás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, köte-
gelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszál-
lításra:
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék,
építési, bontási hulladék, egyéb mezõgazdasági, ipari hulladék

– elektromos, elektronikai készülékek (pl. tv készülék, hûtõ-
gép…)
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs
– heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gaz-
dálkodói-vállalkozói tevékenységbõl származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy
lombtalanítási igényét a megadott régiós elérhetõségen jelezze
a szolgáltató felé.

Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Társaságunk a fenntarthatóság jegyében, környezetünk tuda-
tos védelme érdekében szolgáltatási területünk összes települé-
sén 2013. februártól megkezdi a házhoz menõ szelektív hulla-
dékgyûjtést. Szolgáltatásunk akkor lesz sikeres, ha egyre több
lakos választja ezt a módszert a háztartásban keletkezett újra-
hasznosítható és komposztálható hulladékok kezelésére.
Együttmûködõ munkájukat elõre is köszönjük!

Gyûjtsük együtt szelektíven 2013-ban is!

GYÛJTÉSI ÚTMUTATÓ

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK

PAPÍR

Gyûjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva, kötegelve
Kartondoboz, hullámpapír, élelmiszeres- és kozmetikai cikkek
papírdobozai, színes- és fekete-fehér újság, szórólap, prospek-
tus, irodai papír, füzet, telefonkönyv

MÛANYAG

Gyûjtési módja: kiöblítve, laposra taposva, áttetszõ zsákban
Színes- és víztiszta PET jelzésû palack, kupak (pl. üdítõs, ás-
ványvizes)
Kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítõs,
mosogatószeres)
Reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és
strech)
Joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok

KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉKOK

Fûkaszálék, lomb, kerti gyomok
Gyûjtési módja: áttetszõ zsákban, tisztán és egyéb hulladék nélkül
Ágnyesedék
Gyûjtési módja: max. 70 cm-es hosszúságúra darabolva, kötegekbe
összekötve.
Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségévek,
és együttmûködik velünk!

Vertikál Zrt.

További információ:
E-mail: vertikalrt@t-online.hu, honlap:www.vertikalzrt.hu

Régiós elérhetõségek:
Központ, Polgárdi régió: 22/576-070;

kommunalis@vertikalzrt.hu
Adonyi régió: 25/504-520; info@deszolg.hu

Sárbogárdi régió: 25/508-990; szallitas@kozevkft.hu
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A Dunaújvárosi Járási Hivatal illetékességéhez tartozó települések ügyfélfogadási rendje

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 1. nap-
ján a járási hivatalok megkezdték munkájukat.
A Dunaújvárosi Járási Hivatal 16 települést ölel fel, mely tele-
pülések lélekszáma közel 100.000 fõ. Járásunkhoz tartozó tele-
pülések az alábbiak:
Dunaújváros, Adony, Baracs, Belloiannisz, Besnyõ, Daru-
szentmiklós, Elõszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezõfal-
va, Nagyvenyim, Nagykarácsony, Perkáta, Pusztaszabolcs,
Rácalmás.
A járási hivatal székhelye Dunaújváros, címe: Dunaújváros,
Városháza tér 2. A hivatal vezetõje dr. Kovács Péter.

A hivatal legfontosabb feladatai:

Szociális igazgatás:

Szociális rászorultság esetén megállapítja a jogosultságot az
alábbi ellátásokra: idõskorúak járadéka, ápolási díj (kivéve a 18
év feletti tartós betegek), közgyógyellátás (kivéve a települési
önkormányzatok helyi rendelete szerint biztosítható ellátást),
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.
Kulturális igazgatás:
Építkezések illetve egyéb földmunka végzése alkalmával régé-
szeti leletet, emléket találnak a munkavégzés során azt azonnal
jelezni kell a hivatalnak vagy a dunaújvárosi Intercisa Múzeum-
nak.

Közoktatási igazgatás:

Az oktatási intézményre kiterjedõ vészhelyzet esetén az intéz-
mény vezetõje által elrendelt rendkívüli tanítási szünetrõl, a te-
lepülésre kiterjedõ vészhelyzet esetén a település jegyzõje által
elrendelt rendkívüli tanítási szünetrõl értesíteni kell a hivatalt.
A sajátos nevelési igényû gyermekek esetében a hivatal kötelezi
a szülõt, hogy szakértõi bizottság elõtt jelenjen meg gyermeké-
vel. Tanköteles tanulók nyilvántartása, tanköteles tanulók kül-
földön folytatott tanulmányainak bejelentése. Érettségi vizsgák
lefolytatásával kapcsolatos feladatok.

Állatvédelmi és földmûvelésügyi igazgatás:

Temetõ fenntartásával és üzemeltetésével összefüggõ felada-
tok ellátásának ellenõrzése, panaszbejelentések fogadása.

Állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenõrzé-
se, mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabása. Állatpanzió
és állatmenhely létesítésének engedélyezése.
Növény-védõszerrel kapcsolatos lakossági bejelentések továb-
bítása a Növény- és Talajvédelmi szolgálat részére.
Vízügyi igazgatás:

A vízközmû szolgáltató megkeresésére a hivatal kötelezi a tu-
lajdonost az ingatlan beköttetésére a vízközmû rendszerbe, a
létesítmények megfelelõ átalakítására, megszüntetésére az ész-
lelt hibák kijavítására. Dönt az ingatlan ellátására több ivóvíz
bekötõ vezeték létesítésérõl. Megállapítja a közterületen kiala-
kítandó vízmérõhely helyét. Vízvezetési és szennyvíz elvezetési
szolgalmat alapíthat szomszédos ingatlanra. Engedélyezi a nem
védett természeti területeken végzendõ nádas aratását esetleg
égetését.
Általános igazgatás:

Levegõtisztaság védelmi ügyekben lakossági panaszbejelentés
alapján a hivatal intézkedik a háztartási és közintézményi tüze-
lõberendezés forrásával, a nem gazdasági tevékenységbõl szár-
mazó bûzterheléssel, a nem gazdasági tevékenység keretében
mûködõ diffúz légszennyezõ forrásával kapcsolatos ügyekben.
Villamosenergia-szolgáltató, gázenergia-szolgáltató, távhõ-
szolgáltató kezdeményezése alapján a hivatal a tulajdonos kö-
telezésével biztosítja az ingatlanba való bejutás tûrését a fo-
gyasztásmérõ leolvasása, ellenõrzése, cseréje; az ellátásból tör-
ténõ kikapcsolás/szolgáltatás felfüggesztése; szabálytalan véte-
lezésre irányuló eljárás; felhasználói berendezések ellenõrzése;
biztonságos szolgáltatásra vagy betáplálásra vonatkozó elõírá-
sok betartásának ellenõrzése esetén.
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként nyilvántartást ve-
zet és ellenõrzi az üzletszerû társasházkezelõ és ingatlankezelõ
tevékenység folytatóit.
Szabálysértési igazgatás:

A hivatalhoz az alábbi szabálysértések észlelésénél fordulhat a
lakosság: csendháborítás, veszélyeztetés kutyával, becsületsér-
tés. Hatóság feljelentése alapján az alábbi ügyekben járunk el:
közerkölcs megsértés, köztisztasági szabálysértés, tankötele-
zettség megszegése, koldulás, szeszesital-árusítás, -kiszolgálás,
és fogyasztás tilalmának megszegése, természetvédelmi sza-
bálysértés.

Folytatás a következõ oldalon.
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Gyámhivatali feladatok:

A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen a hivatal
székhelyén mûködik az ügyintézés az átmeneti és tar-
tós nevelésbe vétel, a családi jogállásban bekövetke-
zett változás, kiskorúak vagyoni ügyei és a gondnok-
ság alá helyezés esetén. Új feladatként jelentkezik az
iskoláztatási támogatás szüneteltetése igazolatlan hi-
ányzás miatt és a védelembe vétel elrendelése, illetve
megszüntetése.
Építésügyi Hivatal feladata:

3 járás illetékességi területe tartozik az Építésügyi
Hivatalhoz. A Dunaújvárosi Járás, a Martonvásári
Járás valamint a Sárbogárdi Járás. A járások területé-
rõl fogadja a kivitelezési és bontási bejelentéseket.
Építés-felügyeleti hatósági ügyekben ellenõrzi az
építési folyamatot, feltárja a szabálytalan építkezése-
ket, melynek keretében intézkedik, bírságot szab ki,
illetve megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendel-
kezõ hatóságot.
Okmányirodai feladatok:

Ellátja a jogszabályokban meghatározott illetékessé-
gi területen a járási hivatal hatáskörébe utalt felada-
tokat. Végzi az úti okmány ügyintézésbõl ráháruló
feladatokat, ellátja a személyazonosító igazolvánnyal
összefüggõ hatósági ügyben meghatározott feladato-
kat. Gondoskodik a személyazonosító jelet és lakcí-
met tartalmazó hatósági igazolvány kiállításáról, be-
vonásáról, a kérelem átvételével. Továbbításával
közremûködik a vezetõi engedélyek kiállításában, el-
látja a népesség-nyilvántartási feladatokat. Ellátja a
mozgáskorlátozottak parkolási engedélyével kapcso-
latos feladatokat, az ügyfélkapu regisztrációval kap-
csolatosan a járási hivatal hatáskörébe utalt feladato-
kat. Ellátja az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kap-
csolatos ügyintézést, valamint az egyéni vállalkozók
hatósági ellenõrzését.
A járáshoz tartozó települések lakosai a fenti ügyei-
ket teljes körûen intézhetik a hivatal székhelyén. Le-
hetõség van azonban arra, hogy a szociális ellátások-
kal kapcsolatos ügyeket a kirendeltségeken és az
ügysegédek útján azonnal és helyben intézzék. A ki-
rendeltségeken a járási hivatal dolgozói napi szinten
végzik feladataikat, az ügyfeleket a helyi polgármes-
teri hivatal ügyfélfogadási rendje szerint fogadják. A
lakossági igények és az önkormányzatok jelzése alap-
ján a helyben intézendõ ügyek számát bõvíteni kíván-
juk.

Kirendeltségek mûködnek
az alábbi településeken:

Adony, Elõszállás, Mezõfalva, Nagyvenyim, Puszta-
szabolcs, Rácalmás
A járási hivatal 2 ügysegédet foglalkoztat, akik tele-
pülésenként heti egy alkalommal fogadják a lakossá-
got. Az ügysegédek ügyfélfogadási napját a települési
polgármesteri hivataloknál tettük közzé.
A kirendeltségeken dolgozó kollégákat és az ügyse-
gédeket távollétük esetén (betegállomány, szabad-
ság) helyettesíteni nem tudjuk, ezért javasoljuk, ha az
ügyintézés halaszthatatlan a járási hivatal székhelyét
vagy az ügyfélfogadást tartó legközelebbi kirendelt-
séget vagy ügysegédet keressék fel.
Természetesen beadványaikat, kérelmeiket postai
úton is eljuttathatják a hivatal felé.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal

2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.
Telefon: 06-25/412-211, fax: 06-25/404-928, e-mail:

hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu
Dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetõje

A perkátai polgárõrség hírei
Sikeres esztendõt tudhat maga mögött közhasznú szervezetünk, hiszen
csapatunk számtalan közösségi rendezvényt segített 2012-ben is. A teljes-
ség igénye nélkül: helyi felvonulásokat és ünnepségeket biztosítottunk, a
Bicskafesztivált és kísérõ rendezvényeit, a virtusvetélkedõt, a koncerte-
ket, a kulturális programokat, a búcsúi és az egyházi rendezvényeket segí-
tettük. A tanévkezdéskor az óvodáknál és az iskolánál lehetõségeink sze-
rinti polgárõri jelenlétet biztosítottunk. A hozzánk forduló magánszemé-
lyeken szívesen segítettünk. Mindezek mellett folyamatosan járõröztünk
Perkáta egész területén ingyen, társadalmi munkában, szabadidõnkbõl,
munkafeladataink mellett.
Az egyesület vezetése ezúton is köszönetét fejezi ki minden polgárõrnek
az önzetlen feladatellátásokért. Kiemelt köszönetünk a polgárõrök csa-
ládjainak – fõként a feleségeknek – az egész évben tanúsított türelemért,
amellyel folyamatosan megértõ támogatással állnak a szolgálatokat ellátó
férjek mögött, megértve a polgárõrködés falu hasznát segítõ jelentõségét.
Kiemelt köszönetünk támogatóinknak, segítõinknek, akik anyagiakkal,
felajánlásokkal és szervezési segítségekkel is erõsítik vállalásainkat.
Idén 10 éves az újjáalakított (a jelenlegi szervezet) a Perkátai Polgárõrség
Közhasznú Egyesület.
Az adóbevallások idõszakában az 1 % adófelajánlásokkal minden adózó
segíthet, hiszen a Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület részére is
rendelkezhetünk, melynek adószáma 18494857-1-07. Támogatásaikat
elõre is köszönjük!
Közösségi feladatok segítéséhez idén is számíthat ránk Perkáta, de ké-
rünk minden szervezetet, ha bármilyen programban, akcióban szeretné-
nek egyesületünkkel együttmûködni, segítségünket kérni, akkor elõtte
megfelelõ idõben és pontosan egyeztessünk minden részletet! Ne kerül-
jünk kölcsönösen méltatlan helyzetbe esetleges félreértések és egymásra
várások miatt!
A jelenlegi téli idõszakban a megfelelõ közlekedési nehézségek mellett az
illegális fakitermelésekre is kiemelt figyelmet fordítunk. Kérünk minden
szállítást végzõ személyt, hogy tudja igazolni a szállított anyagok eredetét
(írásban), mivel ezeket az anyagmozgatásokat a rendõrséggel együttmû-
ködve ellenõrizzük! Figyeljünk az ismeretlen faárusokra is, hiszen hamar
becsaphatnak bennünket, kevesebb mennyiséget, rossz minõséget adnak,
esetleg lopott fát adnak el, amirõl, ha nincsen számlánk, mi is orgazdává
válhatunk. Ráadásul az idegen mozgóárusok közé bevegyülnek bûnözõ
elemek is, akiknél csak álca az olcsó fa (vagy bármilyen más áru) kínálása,
inkább lopni, rabolni akarnak, de minimum „terepszemlét” tartanak egy
késõbbi betöréshez. Egyedül ne „üzleteljünk” tehát ismeretlenekkel, ne
engedjük be portánkra, házunkba. Kiemelten veszélyeztetettek az egye-
dül élõk és az idõs személyek. Figyeljünk szomszédjainkra, nyújtsunk ne-
kik segítséget szükség esetén! Fagyos, hideg idõben ne hagyjunk magára
közterületen senkit, aki magatehetetlen (pl. aki erõsen alkoholos befo-
lyásoltságú, önmagáról gondoskodni képtelen), hívjunk hozzá mentõt,
rendõrt (fõként, ha sérült is).
Sokadszor kényszerülünk leírni, de ismét tudatosítanunk kell a lakosság-
ban, hogy a folyamatos polgárõri jelenlét, figyelõszolgálat csupán segíti,
de nem helyettesíti a rendõrség bûnmegelõzõ és bûnüldözõ munkáját.
Reméljük, megnehezíti odafigyelésünk a bûnelkövetõk „mûködését”, de
minden polgárnak érdemes odafigyelni és tenni a vagyonvédelemért, a
személyes biztonságért. Nem tudunk a házak, kertek, ingóságok mellett
állni, ezért méltatlan a polgárõrséget vádolni, ha kár ér bennünket! Ha
gyanús alakokat észlelünk, ne tétovázzunk, hívjuk a polgárõrséget, érte-
sítsük a rendõrséget! Inkább ellenõrizzünk kétszer egy gyanús elemet,
mint hogy kárt szenvedjünk! Tegyünk saját környezetünkért, a biztonsá-
gosabb és élhetõbb településért!
Éjjel-nappal hívható a 06-30/621-0387-es vezetõi telefonszámunk, szük-
ség esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

Szerkesztette: Pavlicsek Zsolt

Tisztelt Perkátai Adózók!
Kérjük, támogassa és segítse munkánkat

adója 1 %-ának felajánlásával!
Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület

Adószám: 18494857-1-07
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központ hírei

József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Ház hírei
2012. december 21-én a templomban kö-
zösen ünnepelhettük a karácsonyt. A dél-
utánt a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
második osztályos tanulói nyitották meg
kis mûsorukkal. A gyermekek kiváló ka-
rácsonyi hangulatot teremtettek, az Álla-
tok karácsonya és a Betlehem elõadásuk-
kal. Köszönjük a diákoknak az elõadást
és Vátkainé Boda Ildikó, Gergely Ágnes,
Farkasné Csernus Marianna pedagógu-
soknak a felkészítést.
A kisdiákok mûsora után a Rozmaring

Énekkar karácsonyi dalcsokrát hallhat-
tuk, majd Pavlicsek Patrik kiváló orgona-
játékát „Fúgák és toccáta mix” hallhatták
a résztvevõk. Az est folyamán az Egyház-
községi Kórus adventi dalokat énekelt,
majd a templomi program zárásaként a
Rozmaring Énekkar és az Egyházközségi
Kórus a legismertebb karácsonyi dalokat
énekelte el közösen.
A templomkertben forró teával, szalon-
cukorral és forralt borral várták a falu-
üzemeltetés dolgozói és a boros gazdák
az ünneplõket.
Így zárult a 2012-es év, majd a magyar
kultúra napjának ünneplésével, Rékasi
Károly Wass Albert-estjével nyitottuk a
2013-as esztendõt. Az eseményrõl részle-
tesebben Pavlicsek Zsolt interjújában ol-
vashatnak. A 2013-as év részletes rendez-
vénytervét a Perkátai Hírek következõ
számában olvashatják.

Könyvtárunkról

A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kul-
túra legjavát gyûjti egységes sorozatba.
2012 õszén
megjelent a so-
rozat elsõ hét
kötete. A válo-
gatás elsõ szem-
pontja az olvas-

mányosság, a második a sokszínûség, a
harmadik pedig a nemzeti önbecsülésünk
erõsítése. Mindezt a tartalomhoz illõ ne-
mes kivitelben, a XVIII. századi erdélyi
nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós an-
tikva betûibõl szedve. A sorozat köteteit
a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
adja ki. A kötetek hét témakörben jelen-
nek meg: Magyar írók; Magyar hõsök;
Magyar tájak; Magyar mesék; Magyar
ízek; Magyar ritkaságok; Magyar ünne-
pek.
A köteteket valamennyi közkönyvtár, és
iskolai könyvtár ajándékba kapta.
Ajándék könyvcsomag érkezett Perká-
tára, a József Attila Könyvtárba is. Az el-
sõ hét kötetek már kölcsönözhetõk. 2013
karácsonyáig pedig további 17, összesen
24 kötet fog érkezni könyvtárunkba.
Könyvtárunk nyitva tartása 2013-ban
nem változik!
József Attila Nagyközségi Könyvtár

nyitva tartása
Hétfõ: 13-17
Kedd: 9-12, 13-17
Szerda: 9-12, 13-16
Csütörtök: 9-12, 13-16
Péntek: 14-18
Szombat: 9-11 minden páratlan héten
Vasárnap: zárva

Elérhetõségeink:
Könyvtár – Lászlóné Szabó Edit:

telefon: 06 (25) 522 321,
e-mail: konyvtar@perkata.hu

Mûvelõdésszervezés – Bogó Anikó:
telefon: 06 (25) 522 320,

e-mail: igazgato.amk@perkata.hu

Szivárvány Óvoda hírei

A tavalyi évhez hasonlóan 2013-ban is az
óvodás gyermekek több, számukra ked-
ves programban vehetnek részt. Az óvo-
dások a Kistérségi Tanuszodába rendsze-
resen úszásoktatásra járnak, a gyerme-
kekkel – természetesen igény szerint –
gyógytornász és logopédus foglalkozik,
hitoktatásban részesülhetnek. Két ki-
emelt programban vesznek részt a gyer-
mekek: a Kisegerek Tehetséggondozó
Mûhely és Manóvár Mûhely fejleszti a ki-
csik képességeit.
2013. január 15-én Téli Kavalkád elneve-
zésû gitáros elõadáson érezhették jól ma-
gukat a perkátai gyermekek.
A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a
„Társult formában mûködtetett, kötele-
zõ önkormányzati feladatot ellátó intéz-
mények fejlesztésére, felújítására” 26 998
000 forintot nyert az önkormányzat. Eb-
bõl az összegbõl a régi óvoda épületének
felújítása történik.

Pályázataink

Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁ-
MOP-3.2.4. A-11/1-2012-0040 kódszá-
mú, „Tudásdepó-Expressz”, ,,Ötvenhat
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ok, amiért Perkátán érdemes olvasni”
címû pályázat – mely az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg 38 779
761 forint 100 %-os támogatással – fog-
lalkozásait bemutató cikkek

Kassovitz László a
gyermekkönyvtár vendége

Az Új Széchenyi Terv keretében, a TÁ-
MOP-3.2.4. A-11/1-2012-0040 kódszá-
mú, „Tudásdepó-Expressz”, „Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes olvasni”
címû pályázat – az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg, 38 779 761
forint 100 %-os támogatással – adott le-
hetõséget Kassovitz László meseíróval
való találkozásra.
2013. január 11-én – a Kis Olvasókör
szervezésében – az elsõ és második osztá-
lyos gyerekek egy jó hangulatú foglalko-
záson vettek részt. Vidám beszélgetések
folytak a könyvtárban a mesérõl, mese-
írásról és a kutyákról. Az elsõ mese meg-
hallgatása után a gyerekek folytathatták
a történetet, „Pamacs megszökik” cím-
mel. Nagyon izgalmas változatokkal ruk-
koltak elõ a kis „mesemondók”. Majd rö-
viden csevegtek az íróval a Pamacs triló-
gia harmadik kötetérõl is, amelynek cí-
me: Pamacs hazatalál.
A könyvek megismerése után a mese-
mondó próbára tette a gyerekeket. Még
nem hallott, verses-találós kérdések ke-
rültek elõ a vándortarisznyából. A per-
kátai kisiskolásokon nem lehetett kifog-
ni, mert ügyesen és gyorsan kitalálták a
választ, mint mindig. Búcsúzásul Kasso-
vitz László a gyermekkönyvtárnak aján-
dékozta a Pamacs és a Kócmajom c. köte-
teket.
Köszönetet szeretnék mondani Horváth
Árpádnak és családjának, akik segítettek
a mesemondó fogadásában. Finom ebéd-
del vendégelték meg az írót, akihez régi
barátság fûzi õket.

Kassovitz László az írás megkezdéséhez
szükséges szellemi hajtóerõ egy részét a
rajzfilmekbõl nyerte. Egy szép napon
megfogalmazódott benne az a vágy, hogy
a rajzfilmekhez ír meséket. Kisebb-na-
gyobb írásokkal kezdte „pályafutását”,
mígnem 1980-ban megírta elsõ nagy me-
séjét.

Elõbb rövidebb írásokkal jelentkezett,
majd a rövidke publicisztikák után jöttek
a munkaigényesebb portrék és riportok.

Hírlapírói munkájáért 2003-ban Lant és
Toll díjban részesült.
Egy év múlva, 2004 tavaszán a Timp Ki-
adóban bemutatta a Pamacs kéziratát, és
õsszel már útjára is indult Pamacs, hogy
meghódítsa a gyerekek és a felnõttek szí-
vét. A 2005-ös esztendõben megszületett
a folytatás, amelynek címe: Pamacs elszö-
kik. A két Pamacs-történet közt pedig el-
mesélte egy különös játékboltocska lakó-
inak történetét a Kócmajom címû kötet-
ben.
Pamacs és társainak története egyre nép-
szerûbb lett, miközben az olvasók várták,
hogy a kiskutya végre hazataláljon. Így
kerekedtek ki a Pamacs-történetek egy
teljes trilógiává.
A Pamacs-sikereknek köszönhetõen
mind több és több könyvtárba és iskolába
hívják meg az írót, hogy meséljen a gyere-
keknek.

Lászlóné Szabó Edit foglalkozásvezetõ

Könyvmolyképzõ foglalkozás

Az Új Széchenyi Terv keretében, a TÁ-
MOP-3.2.4. A-11/1-2012-0040 kódszá-
mú, „Tudásdepó-Expressz”, „Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes olvasni”
címû pályázat – az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg, 38 779 761
forint 100 %-os támogatással – adott le-
hetõséget az író-olvasó találkozóra.

A Könyvmolyképzõ foglalkozásán, janu-
ár 17-én Kálnay Adél író és költõnõ volt a
meghívott vendég. A gyermekkönyvtár-
ban már nagyon izgatottan várták a gye-
rekek, mikor ismerkedhetnek meg egy
igazi íróval. Adél néni nagyon kedves és
barátságos volt, mesélt az õ gyermekko-
ráról és arról is, miért akart író lenni.
Megismerhettük eddig megjelent köny-
veit és felolvasott gyermekverseibõl és re-
gényeibõl is.

Vátkainé Boda Ildikó foglalkozásvezetõ

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódje-
lû, „A jövõ a jelenben rejtõzik” címû
pályázat – mely az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg 29 656
974 forint 100 %-os támogatással – fog-
lalkozásait bemutató cikkek

Ismerkedj a fával!

Az Új Széchenyi Terv, TÁMOP-3.2.3/A-
11/1-2012-0071 kódjelû, Építõ közössé-
gek” – „A jövõ a jelenben rejtõzik” címû
pályázat, amely az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg 29 656 974
forint 100 %-os támogatással.
E pályázat adott lehetõséget, hogy a Fa-
játék-készítõk megmutathassák kreativi-
tásukat.
Szakmai segítõm: Molnár József pedagó-
gus.
A szakkörön a problémamegoldó képes-
ség és a kreativitás fejlesztése, valamint
az alkotó munka értékének felismerteté-
se kap kiemelt szerepet.

Decemberben a népi játékok közül a fa-
lovacskát, január elsõ felében pedig a
bölcsõt készítették el a gyerekek. A fog-
lalkozások elõkészítésekor a mintadara-
bokat tanulmányoztuk, majd megtervez-
tük a munkafolyamatokat. Megismer-
kedtek az állványos fúrógép és a de-
kopírfûrész használatával. A pályaválasz-
tás elõtt álló tanulók gondosan, komoly
hozzáállással kezelték a különbözõ szer-
számokat és gépeket. Az elkészült játé-
kokat örömmel mutatták meg otthon, és
az iskolában a társaiknak.
Január második felében golyós ügyességi
játékot fogunk készíteni, és megtervez-
zük a kis gõzhajót.

László József szakkörvezetõ

Nem is olyan egyszerû
a kézmûvesség

A TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0071 „A
jövõ a jelenben rejtõzik” elnevezésû pá-
lyázat szeptemberben indult Kosárfonó
szakkörében, a többi szakkörhöz hason-
lóan elméleti alapokkal ismerkedtünk
elõször. A kosárfonás alapanyagai, fel-
használásuk, fonáshoz való elõkészíté-
sük, a háztartásban használt kosártípu-
sok mind terítékre kerültek. Cserna Ot-

Folytatás a következõ oldalon.
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tóné, Annus néni mesélt nekünk arról,
hogy családjukban hogyan tanultak meg
már kis gyerekként kosarat fonni, hogy a
patak parton hol is lehet jó alapanyagot
találni a gazdasági kosarakhoz.
A konkrét munka megkezdésekor derült
ki a gyerekek számára, hogy egyszerre
sok mindenre kellene figyelni, s hogy a
peddignád, a fûzvesszõ nem mindig „en-
gedelmeskedik”. A türelem, a kitartás, az
odafigyelés persze meghozza gyümöl-
csét, és egyre szebb darabok készülnek.
Egyenletesebbek a fonatok, a megfelelõ
irányba állnak az oldalkarók. Igaz a bevá-
sárló kosárnál még nem tartunk, de a lel-
kesedés már meg van hozzá.

Hegedûs Gabriella szakkörvezetõ

Játékkészítõ szakkör

Szeptemberben elindult az Új Széchenyi
Terv – TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071
kódjelû, „Építõ közösségek” – közmûve-
lõdési intézmények a kreatív iparral kap-
csolatos alapkompetenciák fejlesztését
elõsegítõ új tanulási formák szolgálatá-
ban „A jövõ a jelenben rejtõzik” címû pá-
lyázat, mely az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg 29 656 974
forint 100 %-os támogatással.

E pályázat keretein belül heti rendszeres-
séggel elindult egy játékkészítõ szakkör
is. A szakkörön az alkotómunka értéké-
nek felismertetése, a kreativitás fejleszté-
se hangsúlyos helyen szerepel, valamint,
hogy megismerjék a kézmûves pályák
szépségeit és nehézségeit is egyben.
A szakkör elméleti részében helyet ka-
pott egy kis játéktörténet, különös tekin-
tettel a perkátai játékokra. A gyerekek
anyagismeretet, valamint különbözõ var-
rásfajtákat sajátítottak el, megismerked-
tek a varrógép szerkezetével, kezelésé-
vel, szabásmintákat készítettek, kicsinyí-
tettek, nagyítottak.
Ezt követõen elkezdõdött az alkotó fo-
lyamat, és a gyerekek nagy lelkesedéssel
vetették bele magukat a rájuk váró fel-
adatokba. Eddig többek között készítet-
tek csuhébabát, mozgó kezû-lábú agyag-

bábút, babaszobát peddignádból, kötö-
zött babát és angyalkákat is.
A szakkör résztvevõi megtapasztalhatták
azt is, hogy milyen érzés, mikor saját por-
tékájukat árulják, hiszen két vásáron – az
adventi és a Luca napi zsibvásáron- is ki-
rakodták az általuk készített árukat.
Mindkét megmérettetést sikeresen telje-
sítették, hiszen szinte mindent el tudtak
adni.

Takács Dóra

Fazekas szakkör

Az Új Széchenyi Terv – TÁMOP-3.2.3/
A-11/1-2012-0071 kódjelû, „Építõ közös-
ségek” – „A jövõ a jelenben rejtõzik”
címû pályázatának másik kézmûvességet
oktató szakköre a Fazekas szakkör. Szep-
temberben mi is anyag-, és eszközisme-
rettel, az agyagfeldolgozásban használa-
tos gépekkel, eljárásokkal ismerkedtünk.
Aztán kézbe vettük az agyagot, megta-
pasztaltuk alakíthatóságát, összehason-
líthattuk más képlékeny anyag tulajdon-
ságaival. Egyszerû agyagedényekkel
kezdtük, marokedény, lapedény, hurka-
edény, gyerekjátékok, sípok. A gipszfor-
mába, formára préselt lapokkal köny-
nyebb dolgunk volt. Karcolással, nyomó-
formákkal, díszítettünk, megtanultunk
fület húzni.

A munka várva-várt, de nehezebb része
most következik. Megérkeztek a koron-
gok, most kezdõdik az igazi „fazekas-
munka”.

Hegedûs Gabriella szakkörvezetõ

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a
„TÁMOP-3.2.13 Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli nevelési fel-
adatok ellátásában” pályázat keretén
belül, a Perkáta–Nagykarácsony–Aba

ÁMK „MiCSODA kultúra!” címû, TÁ-
MOP-3.2.13-12/12012-0287 kódjelû pá-
lyázat megvalósításához nyert európai
uniós támogatást. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szoci-
ális Alap társfinanszírozásával valósul
meg 29 295 406 forint 100 %-os támoga-
tással.

TÁMOP-2.1.2. Az Idegen nyelvi és infor-
matikai kompetenciák fejlesztése, egy
Európai Uniós projekt, mely több mint
12,5 milliárd forinttal támogatja a ma-
gyar állampolgárok idegen nyelvi és in-
formatikai képzését.

A programban résztvevõk fejenként
90.000 Ft értékben tanulhatnak, de csu-
pán 2-5 % önrészt kell befizetniük.
A tanfolyamokon való részvételi igényt
az alábbi linken tudja jelezni, egy rövid
kérdõív kitöltésével:
http://www.enys.hu/tamop_2.1.2
Ha a tanfolyamra jelentkezés közben
probléma merül fel, kérjen segítséget
Szakács Lászlóné e Tanácsadótól.
Mit tartalmaz a 90 000 forintos támogatá-
si összeg, mely Önnek maximum 4500 Ft-
ba kerül?
3 x 32 órás (összesen 96 óra) nyelvtanfo-
lyam (angol, német, kezdõ, újrakezdõ,
középhaladó)+tankönyv+munkafü-
zet+szótárfüzet+toll+nyelvtanulási
módszertani fejlesztés
2013. március 11-én indulnak Perkátán,
a mûvelõdési házban a nyelvtanfolyam-
ok!
Német nyelvbõl az elõzetes felmérés
alapján kezdõ csoport indul, angol nyelv-
bõl pedig kezdõ, középhaladó és haladó
csoportok is lesznek!
A programban résztvevõk létszáma kor-
látozott, ezért fontos, hogy mielõbb be-
adja a jelentkezését!
Kérjük, adja tovább a jó hírt családtagjai-
nak, barátainak, ismerõseinek is, hogy õk
is megismerhessék a lehetõségeket!

Bogó Anikó ÁMK igazgató

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba
Általános Iskola

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

Telefon: 06 (25) 522 350

Januári események

2013-as év a magyar közoktatás történel-
mében mindenképp igen fontos mérföld-
kõnek számít. 2013. január 1-jétõl Ma-
gyarországon valamennyi alapfokú és kö-
zépfokú iskola életében fenntartó váltás
következett be. Számtalan iskolában a
fenntartóváltás mellett az intézmények
üzemeltetése is megváltozott.

A Perkáta, Nagykarácsony és Aba közok-
tatási intézményeit sem kerülték el a vál-
tozások. 2013. január 1-jétõl az alapfokú
oktatást végzõ intézmények – általános
iskolák – állami fenntartásba kerültek; a
nagykarácsonyi iskola üzemeltetése is az
állam feladatai közé került. E folyamat
eredményeként a Perkáta–Nagykará-
csony–Aba Általános Mûvelõdési Köz-
pont intézményei közül kiváltak az isko-
lák. A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Ál-
talános Mûvelõdési Központ többcélú
közoktatási társulás maradt a régi formá-
jában – a nagykarácsonyi, abai és perkátai
óvodákkal és a perkátai mûvelõdési köz-
ponttal. Az iskolák új intézményként,
várhatóan, egy OM azonosítóval, a 2012/
2013-as tanév végéig együtt maradnak, s a
dunaújvárosi Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ gazdasági irányításá-
val mûködnek tovább.

A megállapodást Gulyás Erzsébet, a du-
naújvárosi tankerület igazgatója és So-
mogyi Balázs, Perkáta polgármestere írta
alá. A kiválás jogi alapjai: A Kormány a

Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pontról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában
az állami köznevelési közfeladat ellátásá-
ban fenntartóként részt vevõ szervként,
ennek keretében az állami fenntartású
köznevelési intézmények fenntartói jogai
és kötelezettségei gyakorlására 2013. ja-
nuár 1-jei hatállyal jelölte ki. A nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. ja-
nuár 1-jétõl a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ fenntartásába kerülõ
köznevelési feladatot ellátó intézmé-
nyekkel kapcsolatos fenntartói, mûköd-
tetõi (opcionális, ha a KLIK a mûködte-
tõ), valamint egyes irányító jogokat és kö-

telezettségeket veszi át. A jogszabályok
alapján a Perkáta–Nagykarácsony–Aba
Általános Mûvelõdési Központhoz tarto-
zó általános iskolák (a perkátai Hunyadi
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, a nagyka-
rácsonyi Vörösmarty Mihály Általános
Iskola és az abai Aba Sámuel Általános
Iskola) perkátai székhellyel, Aba és Per-
káta esetében önkormányzati mûködte-
téssel, Nagykarácsony esetében mûköd-
tetési és fenntartói hatáskörrel a
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont dunaújvárosi tankerületéhez tartoz-
va folytatják mûködésüket átmenetileg
Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Iskola néven. Az elfogadásra kerülõ
„Alapdokumentum” ránk vonatkozó ré-
szei alapján, várhatóan Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola néven fogunk tovább mûködni. A
tagintézmények természetesen továbbra
használják az eddigi nevüket is. Az intéz-
mény vezetésében történt változás: az
igazgató Szilasy László a vezetõi pozíció-
ra kiírandó pályázat eredményéig, de leg-
feljebb egy évig megbízott igazgatóként

végzi a feladatát, tagintézmény-vezetõk:
Besenyei János (Nagykarácsony), Fábián
Judit (Aba). Igazgatóhelyettes: Hor-
váthné Horgos Judit (Perkáta), Penczu
Attila (Aba).
Perkáta és Aba Nagyközség az intézmény
mûködtetési feladatait végzi, mely az ok-
tató-nevelõ munkavégzéshez szükséges
épület fenntartását, a fenntartásban
résztvevõ dolgozókat jelenti. A gazdasági
egység dolgozói és a technikai személyzet
2013. január 1-jétõl továbbra is a Per-
káta–Nagykarácsony–Aba ÁMK alkal-
mazásában végzik feladatukat. Az
„ÁMK” megbízott vezetõje Bogó Anikó
lett.

A dunaújvárosi tankerület vezetõje Gu-
lyás Erzsébet igazgatóasszony.
Januárban megtörtént a 2012/2013-as
tanév félévének zárása, melyrõl részlete-
sebben az intézmény honlapján a 2012/
2013-as tanév féléves értékelésében lehet
olvasni.
2012. december 21-én a második osztá-
lyos diákok karácsonyi ünnepi mûsorával
búcsúztattuk az idei évet, s ünnepeltük
meg Jézus születésének napját.

Folytatás a következõ oldalon.
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A mûsorban szereplõ valamennyi gyermeknek köszönöm, hogy
segítettek minden érdeklõdõ számára elhozni a szeretet, a ka-
rácsony hangulatát!
Külön köszönöm a felkészítõ pedagógusoknak, Vátkainé Boda
Ildikó, Gulyás Ágnes és Farkasné Csernus Mariannak a külön-
leges és magas színvonalú elõadást!
Január 14-dikével megkezdõdött a 2012/2013-as tanév második
féléve. Eredményes tanítást és tanulást kívánok mindenkinek!
Január 18-dikán volt a negyedik évfolyamos diákokat érintõ
nyolc osztályos gimnáziumban történõ írásbeli felvételi vizsga.
19-dikén pedig a nyolcadik osztályos tanulók írták meg a felvé-
teli vizsgájukat magyar és matematika tantárgyakból.
Január 21-25-dike között szülõi értekezleteken szóban is tud-
tuk tájékoztatni a tanulók félévi teljesítményérõl.

Január 29-dikén a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából az alsó
tagozat diákjai rendhagyó zeneórán vehettek részt.
Február 1-jén a felsõ tagozat farsangi báljára került sor.

Szilasy László ÁMK igazgató

SPORT

Játékos sportverseny

2012. december 18-án Ráckeresztúron rendezték meg az alsó
tagozatosok körzeti játékos sportversenyét. 17 tanulóval képvi-
seltük iskolánkat.

Ellenfeleink Adonyból, Nagyvenyimrõl, Baracsról, Iváncsáról
és Ráckeresztúrról érkeztek. A verseny kilenc fordulóból állt.
Sportolóink már hetekkel korábban elkezdték a felkészülést,
így pontosan tudták a feladatokat, melyek között szerepelt
szekrényugrás, labdavezetés, bukfenc a szekrényen, társhordás
karikával, pókjárás, rákjárás stb.

A nagyon izgalmas fordulók után másodpercek döntöttek a he-
lyezésekben. Csapatunk nagyon kemény küzdelem után végül a
4. helyen végzett.

Csapattagok:

Lányok: Horváth Dorina, Jákli Regina, Südi Andrea, Hethési
Tímea, Hethési Noémi, Polányi Nóra, Beck Szonja, Áldott
Napsugár, Pusztai Dorina, aki sérülése miatt sajnos a versenyen
nem tudott részt venni.

Fiúk: Lukács László, Mohai Brendon, Oláh Raul, Tomor Ro-
land, Tomor András, Vámosi Róbert, Fülöp Tamás, Koncz
László, Csicsó Dániel

Horváthné Fischer Katalin

Ezt elrontottuk…

Nagyvenyim rendezte a IV. korcsoportos futsal (teremfoci)
körzeti döntõjét december közepén. Ide négy csapat jutott, ám
a Mezõfalvát a diáksport szövetség kizárta a versenybõl. A ver-
senybíróság úgy döntött, hogy a keresztjáték helyett a mieink
egybõl a döntõbe jutnak, mivel Perkáta korábban kétszer is le-
gyõzte a Venyimet, míg a hazaiak a Baraccsal játszanak a finálé-
ba kerülésért. A mieink a csalódott mezõfalviakkal barátságos
mérkõzést játszottak, melyen minimális vereséget szenved-
tünk. Már ezen a találkozón látszott, hogy nem úgy teljesít
együttesünk, ahogy a korábbi tornákon.

A második mérkõzésen nagy küzdelemben a baracsiak kihar-
colták a gyõzelmet, így velük mérkõztünk az aranyéremért. Úgy
látszott, hogy sikerült felrázni a perkátai alakulatot, mert na-
gyon jól kezdõdött számunkra a döntõ: tíz perc játék után 5-1-es
vezetést szerzett az együttes. Csakhogy a várt hasonló folytatás
elmaradt… Gyökeres fordulat állt be a mérkõzésen. Elöl egyé-
nieskedés, könnyelmûsködés, hátul fegyelmezetlenség, döbbe-
netes hibák jellemezték játékunkat. Nem csoda, ha a félidõre
ledolgozta jelentõs hátrányát az ellenfél, majd egyértelmûen
irányította a találkozót. Megmutatták nekünk, hogyan kell alá-
zatosan, fegyelmezetten és eredményesen futballozni. A vere-
ség azért is fájó, mert ez a korosztály éppen ezekkel az erények-
kel érte el korábban a sikereit.

Az ezüstérmes csapatban Bolvári Tibor, Csicsó Alex, Galkó
László, Kovács Attila, Kulcsár Bence, Mészáros Máté, Oláh
Barnabás, Simon Attila és Sipos Richárd szerepelt.

Körzeti döntõ, eredmények

Döntõbe jutásért: Baracs–Nagyvenyim 5-3 (3-2)

Döntõ: Baracs–Hunyadi 12-7 (5-5)

A perkátai gólszerzõk: Simon Attila (3), Oláh Barnabás (2),
Mészáros Máté, Csicsó Alex.



2013. január-február PERKÁTAI HÍREK OLVASÓINK ÍRTÁK 15

Olvasói levelek a Perkátai Hírek
legutóbbi számához

2012. decemberi újságunkban Szabó La-
jos Ferenc tollából megjelentettük az
„Emberek a XX. század embertelenségé-
ben” címû írását. Január 3-án e-mailt
kaptunk Tóthné Kovács Éva (Tóth Jó-
zsef menye) és Tóth Attila (Tóth József
fia) aláírásával.
„Idézek az írásából: „A „B” listásoknak
még a gyermekei is hátrányt szenvedhet-
tek bizonyos esetekben és mennyi egyéb
szenvedést okoztak 1945-ös „rendszer át-
alakítók” polgártársaiknak. Arról, hogy
még az utódokra is kihatott szüleik meg-
ítélése, saját családi történetünk van a
nagyhatalmú akkori párttitkár bennün-
ket érintõ tevékenységérõl. Õ volt Tóth
József és még kevés „jóakaró” a ma is
élõk közül.” – idézet vége. Aki ezt írta –
az nem ismerte Tóth Józsefet, nem is-
merte az életét, és sajnos azt sem ismerte,
vagy nem óhajtotta megismerni, hogy mit
tett ez az ember a falujáért, az ott élõkért
és azok gyerekeiért. Nagyon sok szegény
sorsú családot karolt fel, segített a gyere-
keik továbbtanulásában és abban, hogy
életüket emberhez méltóan kezdhessék
el. Én nem kívánok senki felett sem pál-
cát törni, de ahhoz ragaszkodom, hogy ha
már írnak valakirõl, akkor az igazat írják
meg. Mindennek két oldala van.
Nyilvános bocsánatkérést követelek a
cikk írójától a fenti sorokért, és nagyon
rosszul érintett, hogy Önök sem kontrol-
lálták a leírtakat. Amennyiben ez nem
történik meg, megteszem a szükséges jogi
lépéseket a fenti cikk becsületsértési pe-
rének elindításáról.”
Szabó Lajos Ferenc válasza:
„Természetesen, amennyiben Tóthék ál-
tal megjelölt szövegrész sértõ a családra
nézve, bocsánatot kérek az alábbi meg-
jegyzéssel: Ha begépelik az internetes ke-
resõjükbe az alábbi szöveget: „kontrasze-
lekció az 1960-as években Magyarorszá-
gon”, megtalálhatja bárki Rainer M. Já-
nos elõadásának szövegét, mely a törté-
nelem tanárok országos konferenciáján
hangzott el 2005-ben. Csak összefoglaló
szöveget írok a tanulmány „Szakaszhatá-
rok, ismétlés, konszolidáció” második
bekezdésérõl: „1956. november 4-tõl
megismétlõdött Magyarországon az
1947-53 közötti folyamat, megtörténtek a
leszámolások. Az elsõ (1945-56) rend-
szerépítõ folyamathoz hasonlóan a kire-

kesztések folytatódtak, a téeszszervezé-
sek most is kulák és tehetõsebb parasztok
elleni támadással és más OSZTÁLYEL-
LENSÉGEK ellen indult és folytatódott
1963-ig. Az osztályellenségek gyermekei-
vel szembeni megkülönböztetés tanul-
mányaik folytatását (közép- vagy fõisko-
lák) tette lehetetlenné”, hacsak nem sike-
rült, mint nekem, papoknál tanulni. Ugye
azt mindenki tudja, hogy az 1960-as évek-
ben a PÁRT és helyi képviselõi irányítot-
ták az egész államapparátust, tehát a
rendõrséget, a honvédséget, a közigazga-
tást egyaránt, így a helyi titkárok minden-
rõl tudtak, õk voltak a párt határozatai-
nak végrehajtói. Biztos vagyok benne,
hogy jót is cselekedtek mûködésük során,
de végrehajtották a felsõ határozatokat.
Minden nagyobb faluban a százas szám-
hoz közelített az OSZTÁLYELLENSÉ-
GEK száma, ezeket az embereket és csa-
ládjukat úgy is „kezelték”! Végezetül új-
ra bocsánatot kérek a családtól, de ahogy
Önök írták: Az éremnek két oldala van,
és mindkét oldal ma már történelem!
Szerkesztõségünk zárszava:
1. A leveleket a mondanivalók csorbítása
nélkül, tartalmi rövidítésekkel közöljük,
a személyes (kedõ) jellegû részeket mel-
lõzve.
2. Az újság szerkesztõiként visszautasít-
juk azt a vádat, hogy nekünk egy aláírt
cikket, amelyben Szabó Lajos vállalja a
leírtakért a felelõsséget, további kont-
rollnak (értelmetlen cenzúrának???)
kellett volna alávetnünk. Fõként, hogy a
szerzõ kijelentette, hogy bármiféle jogi
eljárás esetére neki írásos bizonyítékok
vannak a kezében. Szabó Lajos úr évek
óta lelkesen és hozzáértõ módon kutató
helytörténész, aki rengeteg helyi doku-
mentumot dolgozott már fel, széleskörû
forráskutatásból is ismeri a Perkátán
1945-tõl vezetõi szerepeket kapott embe-
rek tevékenységét.
Mi a megjelent írás ominózus részét nem
találtuk személyeskedésre kihegyezett-
nek, inkább szubjektív történelmi vissza-
emlékezésként, egyfajta személyes pers-
pektívaként (narratívaként) értelmezve
alkalmasnak találtuk a nyilvános közlés-
re.
3. Helyt adtunk a panasznak és az arra
adott válasznak, de a téma további tár-
gyalását nem kívánjuk a lapban folytatni.

A víz szalad,
a kõ marad

Csodálatos irodalmi est élményével gazda-
godott az, aki január 23-án ellátogatott a
perkátai Faluházba. A Wass Albert – Sze-
relmem, Erdély címû elõadás Rékasi Ká-
roly tolmácsolásában volt látható.
Az erdélyi magyar író, költõ, Wass Albert
nemes életmûvet hagyott maga után.
Neve nem csak az irodalommal, hanem a
történelemmel kapcsolatban is ismert le-
het. Számos verse, novellája és regénye
szól a magyar történelemrõl, és ezekben
nem kevés a politikai felhang sem. Gaz-
dag életmûve nem véletlen, hiszen ki-
emelkedõ tollforgatói tehetséggel áldot-
ta meg a sors. Az irodalomba Farkasve-
rem címû regényével robbant be 1934-
ben, amiért díjat is kapott 1940-ben. Ezek
után szinte sorban jelentek meg további
regényei, novellái és verseskötetei. Legis-
mertebbek talán az Adjátok vissza a he-
gyeimet!, és a Funtineli boszorkány.
Wass Albert emlékezete a mai napig so-
kakat foglalkoztat. Errõl a Koltay Gábor
rendezte Adjátok vissza a hegyeimet! címû
életrajzi film is tanúskodik, melynek fõ-
szereplõje Rékasi Károly. Ebbõl született
a Szerelmem, Erdély címet viselõ – szintén
Koltay Gábor által rendezett – színpadi
elõadás, amely méltó emléket állít Wass
Albertnek. Az elõadás fõleg az író máso-
dik világháború utáni lelki és szellemi ví-
vódásait mutatja be, amikor Erdélybõl
kényszerült emigrálni.
Rékasi Károly fantasztikus átéléssel mu-
tatja be Wass Albert igen egyedi és meg-
ismételhetetlen nyelvezetét, világnézet-
ét. Korhûen berendezett lakószoba lég-
köre teszi még hitelesebbé a felidézni kí-
vánt hangulatot. Különféle technikai ele-
mek is segítenek ebben – Tóth Zoltán, ze-
nei vezetõ jóvoltából – mint vetítés és ze-
nei aláfestések. Az est végéhez érve maga
Wass Albert is megjelenik a vásznon, ami
katartikus erõvel hat, miután beleláthat-
tunk az életébe.
Az elõadás dramaturgiai vázát a felesé-
geihez írt levélrészletek adják meg. Wass
Albert életében három asszony játszott
szerepet: Siemers Éva, aki öt gyermeké-
nek édesanyja volt, az amerikai Elizabeth
McClain, valamint Éltetõ Marianne
(Cike), aki tíz évvel idõsebb volt nála és
vélhetõen õ volt a legnagyobb szerelme.
Az elõadásban Szeleczky Zita színésznõ
hangja is felcsendül.
Úgy gondolom, ezzel az esttel méltón ün-
nepelte meg falunk a magyar kultúra
napját. Azok a gondolatok, amelyek a
színpadon elhangzottak, ma is érvénye-
sek, és érdemes odafigyelni rájuk. Biztos
vagyok benne, hogy aki ott volt, meleg
szívvel és sok tanulsággal távozott.
Köszönjük a szervezõknek, és reméljük,
még sok ilyen élménnyel fog gazdagodni
Perkáta lakossága.

Klózer Kitti
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A perkátai Kõhalmi-dûlõben feltárt
faluközpont és templom rejtélye

Közismert lehet sokak elõtt, hogy Hat-
házi Gábor – ki késõbb „Perkáta történe-
te” címû helytörténeti könyv írásában is
tevékenyen közremûködött – ásatásokat
folytatott az 1980-as években, a Kõhal-
mi-dûlõ szõlõjében, a második perkátai
szõlõhegyben, Kapócs Sándor földjén.
Az ásatások – több más fontos felszínre
került lelet mellett – egy fontos megálla-
pításra adtak lehetõséget:
A leletekbõl (a feltárt sírok leletei) az is
nyilvánvalóvá vált, hogy a kutatott terüle-
ten templomos falu alapítására került sor
a XI-XII. század fordulóján. A templom
hajdani létezését egyéb, a felszínre került
faragott kõvel együtt két román kori osz-
loptörzs is bizonyítja, melyek napjaink-
ban már szerencsére a templomkertet
ékesítik. Egyiket még volt plébánosunk,
P. Horváth Ferenc hozta a templomkert-
be, a másik a közelmúltban került méltó
helyére.
Felvetõdik a kérdés: kik lehettek ezek a
papok, melyik rendhez tartoztak, honnan
jöttek, vagy jártak gondozni a falubeliek
lelki életét, hiszen ahol templom áll, pap-
jának is kell lenni.

Az idõsebb perkátaiak emlékeiben élt
egy fogalom a „fekete barátok” templo-
máról.
Perkáta történetének múlt századi elsõ
kutatói P. Horváth Ferenc plébános, Ma-
jor Mátyás tanító, dr. Szabó Lajos segéd-
jegyzõ és dr. Mosonyi István tudták ezt,
és a Kõhalmi-szõlõben megsemmisült
templomot beszélgetéseik során a „feke-
te barátok” templomának hívták. (Dr.
Szabó Lajos – édesapám – hajdani vissza-
emlékezése.)

Milyen rend tagjai lehettek ezek a bará-
tok?
Tudjuk az 1720-as elsõ perkátai anya-
könyvbõl (születési), hogy abban az idõ-
ben a falu lelki életét ferences szerzete-
sek látták el, rendjük különbözõ tartomá-
nyaiból érkezve, egymást váltva gondoz-
ták a híveik vallásos életét. Hasonló lehe-
tett a helyzet a XI-XII. század táján is.
Idáig a tények és adatok, innentõl kezdve
nem bizonyítható, de logikusan feltéte-
lezhetõ megállapításokat tehetünk.
K. Nagy József internetes kutakodásának
hála, került birtokomba egy mû, Oltványi
Pál mûve 1867-bõl: a „Csanádi Püspöki
Megye birtokviszonyainak rövid történe-
te” címmel, melyben említés történik a
Vituchu-ban lévõ szerzetesek, a „fekete
barátok” viselt dolgairól. Hogy az érin-
tett barátok bencés szerzetesek voltak, a
római pápai levéltár adatai igazolják. Az
alábbiakban látható, a könyv 64. oldalá-
ról bemásolt idézet a fenti megállapítás
bizonyítására:
Ez rendben is lenne, de hogyan kerülnek
Perkátára a XI-XII. században a Szent
Benedek rend szerzetesei, a bencések?
A Pannonhalmi Bencés Fõapátság ki-
adott egy gyönyörû könyvet: Paradisum
Plantavit címmel, mely kifejezés többfé-
leként is fordítható, de nekem a „beülte-
tett kert” tetszik a legjobban, ez a tarta-
lomra is utal: a kiadvány a Magyarhon-
ban alapított bencés monostorokat, ko-
lostorokat gyûjti össze egy kiadványba.
Ez a könyv említi a bencések ercsi monos-
torát, melyet Tamás nádor alapított 1185
körül, és a Marosvásárhelyi Teleki
Könyvtárban õrzött Somogyvári formu-
lárium (szöveggyûjtemény) egyik bejegy-

zése szerint Tamás nádort a kolostor sek-
restyéjében temették el 1186-ban.
Ezek után, pusztán logikai úton, jogos le-
het az a feltételezés, hogy a XI-XII. szá-
zad fordulóján Perkáta falu akkori kis
templomában bencés szerzetesek a „fe-
kete barátok” miséztek, mint tették ezt jó
600 évvel késõbb a messzirõl jött ferences
utódaik. A feltételezést a két hely, Ercsi
és Perkáta közelsége, a korszak egybe-
esése is hihetõvé teszi. Az ercsi monostor

és a perkátai kistemplom is a tatárdúlás-
nak esett áldozatául.
Természetesen tudom, hogy ezzel Per-
káta egyik Árpád-kori templomának rej-
télye nem oldódott meg, de szerintem jó a
gondolkodás iránya, bízom abban, hogy
egyszer egy érdeklõdõ kutató talál adatot
gondolatom bizonyítására, ha találkozva
ezzel az írással, kedvet érez a további ku-
tatásra. Legyen szerencséje, legyen sze-
rencsénk!
Megjegyzés: Vituchu helység a régi Csa-
nád megye területén volt, ma már nem
azonosítható egyetlen ott lévõ helységgel
sem, csak írásos nyoma maradt.
Ez a megjegyzés szerepel a már idézett
Oltványi Pál mûvében 1867-bõl, a mû 64.
oldalán.
E megállapítással szemben Pauler Gyula,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja az 1899-ben Budapesten kiadott „A
MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE az
ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYOK ALATT”
címû mûve elsõ kötetének 364. oldalán,
említést tesz a „fekete barátok”-ról 1219-
es évszámmal, hogy volt kolostoruk It-
tebében, ez felel meg a már említett Vi-
tuchunak.
Ma is létezõ helységgel azonosítható Itte-
be. A Novi Itebej (Magyar Itabé) és köz-
vetlen közelében lévõ Srpske Itebej
(Szerb Itabé).
Mindkét hely a szerbiai Bánátban van,
Nagybecskerektõl észak keletre 37 km-
re. Honlapjukon is szerepel, hogy valaha
bencés szerzeteseknek volt kolostora la-
kóhelyükön.
Baja, 2012. november 25.

Szabó Lajos Ferenc

Fülöp Irén

Karnevál
(részlet)

Díszes maskarák sokasága!
Nyüzsgõ tömeg, vidám muzsika!
A sok álarc közül nekem mégis
legeslegszebb: a bohóc mosolya!

Szélesre tátja a száját,
mindig vigyorog!
Vastag szemöldöke alatt
a szeme szépen csillog!

Piros gömbbõl van az orra,
arca csupa derû!
Hosszú divatos kabátja
egyszerûen nagyszerû!

Kacsázva jár-kel a nagy cipõkben!
Olykor majdnem hasra esik!
A gyerekek minden mozdulatát
Árgus szemekkel figyelik!

Újabb és újabb trükkjeivel
közönségét megnevetteti
amikor a kabátja rejtett zugaiból
hangszereit elõveszi!
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Ez a 2013.
(anno Domini)…

Gondolatok egy – remélhetõen
nem szerencsétlen – év elején

Nem érdemes babonásnak lenni, több okból sem. Egyrészt nem
jött ezúttal sem a soron következõ megjósolt világvége (jöven-
dõmondók végleg törölhetõek már tanácsadóink körébõl),
másrészt a 13-as végû évkezdet sem volt rosszabb, mint az eddi-
giek. Bár a horoszkópok így év elején mindig kedvezõbben tün-
tetik fel az elõttünk álló idõszakot, mondhatni bíztatnak, csak
azután valahogy mindig elrondul decemberre az egész. De
olyankor már nem rontja kedvünket, hiszen úgyis az új esélyek-
re koncentrálunk, feledjük a negatív tippeket.
A csillagokra nézzünk hát fel ezután is bátran, de a csodás ég-
bolt engem már kizárólag versek romantikus ihletõjeként és az
aktuális idõjárás-jelentés ügyeiben érdekel (no meg icipicit az
ûrbõl valamikor talán érkezõ akárkik témájában).
Híresek vagyunk mi itt a Kárpát-medencében, hogy életünk
alakulásáért szeretjük másra hárítani a felelõsséget, fõként ku-
darcok esetén. Nyilván vannak tõlünk független tények, melyek
befolyásolására mindig is kevés esélyünk volt, de a régimódi,
egyenes gondolkodásmódot favorizálva (oldszkúl-man) azt val-
lom: az ember maga tervezze meg évét, mert ami reá tartozik,
azt neki kell elvégeznie. A többit majd hozzáteszi a Gondvise-
lés, a sors, a véletlen – kinek-kinek hite szerint. Tudnunk kell,
mi tartozik ránk és mi a „magasabb rendû ügyintézésre”. A
megtehetõket pedig mindenkor meg kell tennünk! Ilyenkor ne
aggodalmaskodjunk feleslegesen, tudjunk örülni az elért sike-
reknek! Ne félelmetesnek, hanem reménytelinek tartsuk a jö-
vendõt: Legyünk belül akár bátortalanok, akár magabiztosak,
higgyünk az életben, abban, amiben érdemes!
A felelõsség a legkeményebb fizetõeszköz. Minden ember a
maga életéhez elegendõ tehetséggel jön erre a világra. Ne hát-
ráljunk hát meg a ránk váró életfeladatoktól idén sem!
Híresek vagyunk arról is, hogy álmainkat gyakran az irreálisba
helyezzük. Valahogy a földre kéne a súlypontunkat tennünk,
mert gyökereink azért vannak, hogy ne az elérhetetlen magas-
ságokba vágyjunk, hanem egy ÉG és Föld közötti boldog VA-
LÓSÁGBA!
Egy biztos: az eltelt évvel ismét eggyel kevesebb maradt az ér-
telmes élet megvalósítására. Ne pazaroljuk tovább, legyünk fe-
lelõs urai éveinknek, napjainknak – minden percünknek!
Az új év mindig tele van új lehetõségekkel, új reményekkel és új
kihívásokkal. Az ember folytatja avagy belevág, de teszi dolgát
nap mint nap, nagy lelkesedéssel indulva, aztán a hétköznapok
sûrû feladatai gyakran elsodorják. Elfelejt jól cselekedni, elfe-
lejt jót cselekedni, elfelejt megköszönni, elfelejt hálát adni...
Nem kéne, hogy így legyen! Ne felejtsünk el jónak maradni…

kt

Tisztelt Adófizetõ!
Kérjük, adója 1 %-ának felajánlásával támogassa a „Perká-
táért” Közalapítványt!
A befolyt összegbõl az óvodát, iskolát, községi kulturális és
sport rendezvényeket, civil szervezeteket támogatunk.
Adószámunk: 18486575-1-07
Felajánlását elõre köszönjük!

„Perkátáért” Közalapítvány Kuratóriuma

A 90 éves Viczkó
István köszöntése

Újabb perkátai szépkorú
polgárt köszöntött az önkor-
mányzat. Viczkó Istvánt 90.
születésnapja alkalmából kö-
szöntötte Somogyi Balázs
polgármester és Csobánczi
Mihályné anyakönyvezetõ.
Pista bácsi február 3-án ün-
nepelte születésnapját,
amely alkalomból a polgár-
mester átadta Magyarország
miniszterelnökének köszön-
tõ oklevelét, illetve az önkor-
mányzat ajándékát.

Pista bácsi a születésnapját családja, barátai és egyesületi társai
között tölti, hiszen február 5-én a Perkátai Nyugdíjasok Baráti
Köre Egyesület is ünnepli a kerek évforduló alkalmából.
Jó egészséget és még sok boldog születésnapot kívánunk Pista
bácsinak!

Somogyi Balázs polgármester

S Z Á N T Ó F Ö L D E T
BÉRLEK VAGY VÁSÁROLOK!

06 (30) 232 5337

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadá-
si óráit a perkátai polgármesteri hivatalban tartja minden hétfõn 16
órától. Szerzõdéseket a hét minden napján köt (szombaton és vasár-
nap 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 tu-
lajdoni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a
fenti telefonszámon. Kéri egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûsza-
ki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társas-
ház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, in-
gatlan nyilvántartási térképen való feltüntetését szintén nála szíves-
kedjenek megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél segítséget tud-
jon nyújtani.
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Egyház-hitélet
Dicsértessék

az Úr Jézus Krisztus!

B.ú.é.K.! Azaz keresztény köszöntés-
ként: Bízzuk újra életünket KRISZTUS-
RA!
Ez a legnagyobb feladatunk és az egyet-
len reményünk erre az évre is: hittel rá-
bízni magunkat!
Ünnepi rendezvényeink igen jól sikerül-
tek, így a december 21-én megrendezett
Perkáta Karácsonya 2012 nagyközségi
rendezvény, a december 24-ei pásztorjá-
ték és az ünnepkör szentmiséi.
A Mindenható áldását kérve köszönjük
meg minden résztvevõnek: a szereplõ
gyermekeknek és felnõtteknek, felkészí-
tõiknek, a szervezõknek, a rendezõknek
a munkát és fáradtságot, mellyel szebbé
tették karácsonyi készületünket és ünne-
pünket. Karitász csoportunk EU-s se-
gélycsomagokat oszthatott a rászorulók-
nak, a gyermekeknek a pásztorjáték után
édességcsomagokat adhattunk önkor-
mányzatunk jóvoltából.
A tavalyi évre visszatekintve fõbb adata-
ink:
22 keresztelés, 21 temetés, 12 elsõáldozó,
templomi esküvõ sajnos egyetlen egy sem
volt.
Anyagi helyzetünk jelentõsen gyengült a
csökkenõ egyházközségi befizetések és a
növekvõ fenntartási (rezsi) költségek mi-
att.
Egyházközségünk már elérhetõ e-formá-
ban is: a perkata1711@gmail.com címen.
A plébániahivatal telefonos elérhetõsé-
ge: 30/861-2621.
Elkezdõdött az õszi bérmálkozásra való
közvetlen felkészítése a nagyobb fiata-
loknak (7. osztálytól) és a felnõtteknek.
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %-
kal támogathatják a perkátai Kisbol-
dogasszony Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). A másik felajánlható 1
%-kal pedig kérjük, a Magyar Katolikus
Egyházat támogassák!
2013-ban az önkéntes egyházközségi
hozzájárulás éves összege („egyházi
adó”) aktív felnõttnek 3700 Ft/fõ/év,
passzív (nyugdíjas, munkanélküli) fel-
nõttnek: 2700 Ft/év/fõ.
Idénre is kérjük külön adományaikat
templomunk felújítási munkálataira, mi-
vel elkezdõdnek a felújítási munkák.
Anyaszentegyházunk az ökumenikus
imahetet január 20-27. között tartotta,
melynek alapgondolata: „Mit kíván tõ-
lünk az Isten.” Az imahét mindig a Krisz-
tushívõk egységének erõsítõje, Jézus
Krisztusba vetett hitünk kifejezõje és ha-
tékony tanúságtétel a világ elõtt.
Február 2. Gyertyaszentelõ Boldogasz-
szony ünnepe, egyben a megszentelt élet
világnapja. Adjunk hálát Istennek, hogy
mindannyiunkat életszentségre hívott

meg Fiában, Jézus Krisztusban. A Szent-
lélek sokféle kegyelmét befogadva, sajá-
tos élethelyzetünkben és karizmáinkkal
tudjuk építeni Isten Országát. Püspök
atyánk szeretettel hívja a híveket, hogy
lelki kincseink hatékonyságát megsok-
szorozza a közös imádság és az egymásra
figyelõ összefogás. Ünnepi szentmise feb-
ruár 2-án (szombat) – este 6 órakor Szé-
kesfehérváron a székesegyházban.
Február 13.: hamvazószerda a nagyböjti
idõ kezdete

Katolikus Püspöki Konferenciánk az
Egyházi Törvénykönyv alapján az alábbi-
akban határozta meg a böjti fegyelmet:
1.) Szigorú böjti nap van hamvazószer-
dán és nagypénteken. E napon a hústila-
lom mellett háromszor szabad étkezni és
csak egyszer jól lakni. A böjt megtartása
kötelezõ minden katolikus hívõ számára,
aki a 18. életévét betöltötte, de a 60. évét
még nem kezdte meg. A hústilalom vo-
natkozik mindazokra, akik a 14. életévü-
ket már betöltötték.
2.) A húseledeltõl való megtartóztatás
kötelezõ nagyböjt péntekjein mindazok
számára, akik már a 14. életévüket betöl-
tötték.
3.) Egyszerû bûnbánati nap van az év töb-
bi péntekén. Ez megtartható a hústól
való megtartóztatással, vagy egyéb bûn-
bánati cselekedettel (önmegtagadás, jó-
cselekedet, imádság stb.).
A húsvéti szentáldozás ideje: minden ka-
tolikus hívõ köteles évente legalább egy-
szer szentáldozáshoz járulni. Ezt a paran-
csot hamvazószerdától (február 13.)
Szentháromság vasárnapjáig (május 26.)
lehet teljesíteni.
Advent–karácsony–vízkereszt ünnepei
után, farsangban vigadva, nagyböjtre
hangolódva, húsvétra készülve idén se fe-
lejtsünk el jónak lenni, jónak maradni!
Úgy legyen!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

ÜZENETEK A HIT
ÉVÉBEN

XVI. Benedek pápa tanítása
2013-ban a világnak

„Boldogok a békeszerzõk, mert õket
Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9)

(Szerkesztett változat, 1. rész)
Minden új év magával hozza a várako-
zást, hogy jobb lesz a világ. Kérjük az Is-
tent, az emberiség Atyját, hogy adjon szá-
munkra egyetértést és békét, hogy min-
denkinek valóra válhasson a boldog és
gyümölcsözõ élet iránti vágya. Erõt önt-
het belénk az a felismerés, hogy a keresz-
tények, vagyis Isten népe, amely az embe-
rek között járva megéli a közösséget Is-
tennel, úgy vesz részt a történelemben,
hogy osztozik mindenkivel az örömben, a
reményben, a szomorúságban és a gond-
ban. Így hirdeti a krisztusi megváltást és
dolgozik a békéért mindenki érdekében.
Korunkat jellemzi a globalizáció, annak
pozitív és negatív hozadékaival, ugyanak-
kor folyamatosak a véres összeütközések
és háborús fenyegetések is – éppen ezért
van szükség a megújult és közös fellépés-
re a közjó, minden ember és az ember tel-
jessége érdekében. Riasztóak azok a fe-
szültséggócok és szembenállások, ame-
lyeket a gazdagok és szegények közötti
egyre növekvõ különbségek idéznek elõ,
valamint az önzõ és individualista gon-
dolkodásmód, amit a féktelen pénzügyi
kapitalizmus is kifejezésre juttat. A nem-
zetközi terrorizmus és bûnözés különféle
formái mellett fenyegetõek a békére néz-
ve azok a fundamentalista és fanatikus
irányzatok is, amelyek kiforgatják a vallás
természetének lényegét, amely arra vol-
na hivatott, hogy elõsegítse az emberek
között a közösséget és a megbékélést. A
számos békekezdeményezés, amelyben
bõvelkedik a világ, arról tesz tanúságot,
hogy az emberiségnek veleszületett hiva-
tása a béke. A békevágy minden egyes
emberben alapvetõ törekvés és bizonyos
értelemben egybeesik azzal a vágyunk-
kal, hogy teljes, boldog és beteljesedett
életet éljünk. Békevágyunk megfelel az
erkölcsi alapállásunknak, vagyis annak a
kötelességünknek és jogunknak, hogy tö-
rekedjünk a teljes értékû, közösségi és
társadalmi fejlõdésre, amely része Isten
emberre vonatkozó tervének. Az ember
létének célja a béke, amely Isten ajándé-
ka.
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KÍNA KINCSEI 49. – Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Kínai hagyományok és szokások:
a kínai újév ünnepnapjai

3. rész
A kínai asztrológia szerint 2013. február
9-én lejár a Sárkány éve, kezdõdik a Kí-
gyó éve (mely 2014. január 31-ig tart). A
2013-as év a Vízi Kígyó éve lesz, ami álta-
lában egy nyugodtabb periódust jelent,
ám ez kivételesen most nem várható a
megszokott mértékben. A víz elem sok
változást, dinamizmust, de némi bizony-
talanságot is hoz. A kínai hagyományok
szerint a Kígyó a szellemi tartalmakat, a
bölcsességet és a szépséget személyesíti
meg. Az elõttünk álló évet a meglepeté-
sek és az ingatagság is jellemzik. Ahogyan
a víz állandóan mobilitásban, átalakulás-
ban, változásban van, úgy ez az év nem
várt változásokat, de termékenységet és
bõséget is hoz. A Vízi Kígyó évének pozi-
tívuma, hogy kellõ változásokat hozha-
tunk életünkben, elõre lendíthetjük sze-
mélyiségünket, sikerekre készülhetünk,
azaz elõre léphetünk. Ebben az idõszak-
ban kemény döntéseket kell hoznunk,
elemeznünk kell minden lépésünket és
megfontoltan, de cselekednünk kell.
Az újévhez a kínaiak is sok babonát, hie-
delmet kapcsolnak, íme, néhány jellem-
zõbb:
1. A házat, lakást megtisztítják az elmúlt
év ártalmas hatásaitól. Kisöprik, esetleg
is újrafestik, kimeszelik, az ajtókat-abla-

kokat újramázolják. A takarításnál azon-
ban vigyáznak: a jó szerencse megtartása
miatt a szemetet befelé, a szoba közepére
söprik, onnan óvatosan viszik ki, lehetõ-
leg a hátsó ajtón. E szabály be nem tartá-
sa az egész családra nézve súlyos követ-
kezményekkel járhat. A háznak újév elõ-
estéjén tisztán kell ragyognia, sõt az
összes söprût és más takarítóeszközöket
el kell rejteni. Ha valaki újév napján is
söpörne, biztosan kikergetné a szeren-
csét a házból.
2. Kint lévõ adósságaikat az emberek az
ünnep elõtt megpróbálják behajtani,
mert ha marad adósuk, akkor egész év-
ben tartozni fognak nekik. Újév napján
nem szabad semmit kölcsön adni vagy
venni.
3. Újév napján minden cselekedetnek jól
kell sikerülnie, mert ez meghatározó lesz
az egész évre nézve. Mindenki igyekszik
új ruhát viselni, még a betegek is felkel-
nek ágyukból, nehogy egész évben ott
maradjanak.
4. Újév napján nem szabad negatív jelen-
tésû szavakat kiejteni, halált, kísérteteket
emlegetni, vannak tabu-szavak, amelyek
hasonlóan hangzanak, mint egyes rossz
tartalmú kifejezések. A múlt évet sem
célszerû emlegetni, hiszen e nap célja a
bõség bevonzása egész évre.

5. E napon sírni sem célszerû, mert ha va-
laki sír az év elsõ napján, akkor egész év-
ben sírni fog. Ekkor a gyerekeket sem
szabad megverni, bármilyen rosszak le-
gyenek is.
6. Az ételekbõl a szükségesnél többet kell
készíteni, hogy maradjon elég az újévre,
különben nem lesz bõséges az újeszten-
dõ.
7. Újév napján nem szokás húst enni, ha-
gyományosan nem szabad se kést, se vil-
lát, se tüzet használni.
8. Kínai újévi szokás a „piros tasak”
(hong bao) ajándékozása is: egy piros ün-
nepi borítékba papírpénzt csomagolnak,
s ezt adják a gyerekeknek, illetve a nõtlen
fiatalembereknek. A borítékba rejtett
pénz összegének páros számnak kell len-
nie, a páratlan számok ugyanis bajt hoz-
nak mind az ajándékozónak, mind a meg-
ajándékozottnak. A piros tasak felbontá-
sa az ajándékozó elõtt, ha szerencsétlen-
séget nem is hoz, de nagy udvariatlanság-
nak számít.

Szerencsetasakok

A Perkátai Irodalmi Kör
hírei

Irodalmi programjaink az olvasás megszerettetése érdekében mû-
ködõ, „56 ok, amiért érdemes olvasni Perkátán” elnevezésû TÁ-
MOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 azonosítójú irodalmi pályázat ke-
retében valósulnak meg.

2012 decemberében foglalkoztunk a keresett, a modern klasszi-
kusnak számító írókkal és regénytémáikkal, a kalandkeresõ
ember történeteinek népszerûségével és a borzongatás irányza-
taival is (thriller, horror, vámpír siker sztorik, varázsvilágok, õsi
legendák). Kerestük a választ: e regényeknek melyek az érdek-
lõdést felkeltõ és fenntartó irodalmi eszközeik? Munkálkodá-
saink közepette meglepett bennünket is a Mikulás, aki édesség-
gel kedveskedett a kör tagjainak.

A karácsony elõtt a pályázat jóvoltából egész napos budapesti
szakmai napon vehettünk részt december 16-án. Fõ célunk a ki-
hagyhatatlan téli könyvvásár könyváruházi programján túl a
Petõfi Irodalmi Múzeum kiállításainak meglátogatása volt. Is-
mét felfedezhettük Petõfi Sándor életének részleteit és mun-
kássága érdekességeit, anekdotáit a „Ki vagyok én? Nem mon-
dom meg… címû állandó tárlaton. Belemerülhettünk a 100.
születési évfordulós Örkény István anyagaiba sok eredeti
kor-dokumentum böngészésével. Örömmel fedezhettük fel,
hogy Ottlik Géza is 100 éve született, így áttekinthettük pályája
fõbb állomásait. Nádas Péter 1959-2003 között készült fotográ-
fiáit is megcsodálhattuk a „Mit tesz a fény…” címmel bemuta-
tott idõszaki tárlaton. A Betûk kockajátéka—a párizsi Magyar

Mûhely öt évtizede címû kiállításon a folyóirat fõ mûködési te-
rületeirõl láthattunk élvezetes bemutatást, ahol érdekesség-
ként az általunk íróként-költõként is ismert L. Simon Lászlótól
(jelenlegi kulturális államtitkár) is láthattunk kiállított poszt-
modern alkotást.
Szegedi Szüts István grafikus kamarakiállítása „Hazatérés
Angliából” címmel gazdagította ismereteinket és szépérzékün-
ket.
Mindezt egy helyen, a PIM (Petõfi Irodalmi Múzeum állandó
és idõszaki kiállításain).
Utolsó decemberi találkozásunkkor a tél és a karácsonyi ün-
nepkör hangulatának irodalmi megjelenéseit értelmeztük, fõ-
ként a klasszikus és a jelenkori költészeti és prózai alkotások-
ban. Nem maradt el kihagyhatatlan versfelolvasásaink és elem-
zései.

Pavlicsek Zsolt
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Lovas hírek
Ismét eltelt egy év. A Perkáta SE Lovas Szakosztálya már 6. éve
mûködik, és ez alatt az idõ alatt sok szép eredményt értünk el,
persze voltak rosszul sikerült versenyeink is, de ami a legfonto-
sabb, Perkátára soha nem hoztunk szégyent, becsülettel, sport-
szerûen képviseltük községünket, és méltóképpen viseltük a
Perkáta SE nevét.
2012-ben díjugratásban, fogathajtásban, és gyermekversenyen
indultunk, összesen 52 versenyen. Mindezt önerõbõl, hiszen
2012-ben nem kapott egy forint anyagi támogatást sem a lovas
szakosztály, pedig a költségek sajnos egyre csak nõnek.
A tavalyi évben fo-
gathajtásban Hor-
váth Árpád, ifj.
Horváth Árpád és
Dózsa Tamás, Bon-
gó, Bessy, Pluto Fü-
les, Szenyor, Pluto
Pandúr, Pluto Pluto
lovaikkal verse-
nyeztek, gyermek-
versenyen Horváth
Fanni Bokrétával,
és Kukucska Fanni Fridával, díjugratásban Gubicza Anett Bok-
ros Boncával és A La Poutyval, Rosta Renáta Fannival és Or-
bán Brigitta Cassiopeiával. Köszönöm versenyzõtársaimnak a

lelkiismeretes felkészülést, és versenyzést. Szeretném megkö-
szönni a Gubicza családnak, hogy lovas pályájukat az akadály-
parkkal együtt, egész évben használhattuk. Eredményes, bal-
esetmentes versenyzést kívánok a 2013-as versenyévadra!

Orbán Brigitta

Mi, perkátai lovasok,
így búcsúztunk az óévtõl

Néhány perkátai lovas úgy gondolta, mi lenne, ha az óévet kö-
zös lovaglással búcsúztatnánk el. Ez a felvetés gyorsan szárnyra
kelt, és máris indult a „láncriadó”, egyik lovas a másiknak adta
át a hírt. A gyülekezõ szilveszter délelõttjén volt, ahova a 20 lo-

vas és a 3 fogat megérkezett. Büszkén írom, a résztvevõk közül
mindenki községünkben, Perkátán él. Nagyon jó volt látni, hogy
ilyen sokan összegyûltünk kicsiktõl a nagyokig! Úti célul Bá-
rányjárást tûztük ki, majd a községbe visszaérve, végigsétáltunk
néhány perkátai utcán, felelevenítve a régi, szilveszteri népszo-

kást. A szilveszteri szokások arra valók, hogy a következõ évre
boldogságot, szerencsét, egészséget hozzanak. Elõtérbe kerül-
nek a zajkeltõ szokások, mert ezzel ûzik el az ártó, rontó erõket
a háztól. Régen karikás ostorral, kereplõvel, kolomppal vonul-
tak utcára, hogy minél nagyobb zajt keltsenek. Ma ezt váltotta
fel a tûzijáték, a hangos trombitaszó. Mi a karikás ostort válasz-
tottuk, fiatal legényeink szorgosan hallatták is a hangját. Re-

méljük, sikerült elûznünk
Perkátáról az ártó erõket!
A néphagyomány szerint
az óév búcsúztatása nem
történhet magányosan,
hiszen a régi sérelmeket,
hibákat, bánatot, egyedül
nem lehet elfelejteni. Kö-
zösen kell lármát csapni,
majd enni-inni. Mi meg-
valósítottuk mindezt, a lo-

vaglás után összegyûltünk egy finom ebédre is. Jól éreztük ma-
gunkat! Reméljük, 2013-ban ismét elindulhatunk egy óévbú-
csúztató lovaglásra, talán még nagyobb létszámmal, mert bizto-
san voltak olyanok, akikhez sajnos nem jutott el a hír. Köszön-
jük azoknak, akik kijöttek a házuk elé, hogy megnézzenek min-
ket, köszönjük az út közben felszolgált süteményeket a község
lakóinak, és elnézést azoktól, akik esetleg mérgesek voltak ránk
az utánunk hagyott nyomok miatt. Megérte együtt lenni!

Orbán Brigitta
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Mozaikok magyar múltunkból IV.

„A TÖRTÉNELEM AZ ÉLET TANÍTÓMESTERE”
Bevezetõ

Évtizedig sok pontatlanságot tanítottak múltunkról. Jelentõs számban
elhallgattak olyan ismereteket, ami által nem kerülhettek felszínre
olyan lehetséges múlt-verziók, melyeknek legalább annyi köze lehet a
valósághoz, mint a favorizált „egyetlen” hivatalos elméletnek és
történelemszemléletnek. Sõt!... Ezekrõl évtizedekig nem lehetett tanul-
ni tankönyvekbõl (sõt még manapság is adós történetírásunk az
árnyalt lehetõség-bemutatással).
Mozaikos cikkeinkkel felvillantani kívánjuk a valóság más lehetsé-
ges szeleteit, az elhallgatni, sõt eltörölni szándékolt dicsõbb õsi
múltat és közelmúltat. A 40 év feletti generációknak különösen fur-
csa és új lesz néhány olyan tény, amelyet másképp ültettek fejünkbe
a 60-as, 70-es, 80-as években… Olvassák nyitott szívvel, ha kétel-
kednek, nézzenek utána, kutassanak, keressenek, ismerjék meg az
igazságot!

Rovatvezetõ: a HUN

Alapvetõ megállapítások a magyar néprõl,
a magyar nemzetrõl 1.

1. A magyarság az a rejtélyes módon megmaradt nép, amely õrzi
egy, a görög-római civilizáció elõtti, jelentõs civilizáció nyelvét, ki-
sebb mértékben kultúráját és még kisebb mértékben – a szerves
mûveltség, a mitológia, az archaikus népmese által – a hitvilágát.
A magyar nép õsnép, amelynek jelenleg elismert történelme ugyan
csupán az utolsó ezerszáz esztendõre tekint vissza, ám amelynek
mûveltségteremtõ és államalapító ereje bizonyítottan kimutatható
öt földrészen.
A magyar nép olyan történelmi gyökerekkel rendelkezõ közösség,
amelynek tagjai azonos módon viszonyulnak teremtõ, mindenható
Istenükhöz és természeti környezetükhöz.
Miután a magyar nép európai õsiségét kétségbevonhatatlanul bizo-
nyították a legfejlettebb tudományos módszerek, és miután békés,
mindenkor alkotó (teremtõ) életvitelének valamint õsi nyelvének
nyomai megõrzõdtek a Kárpát-medencétõl a Sárga-tengerig, Me-

zopotámiától a Nílus partjáig, nem kétséges, hogy a nemzetközi tu-
dományos és a politikai közösségnek elõbb-utóbb el kell ismernie a
magyarokat „mint a bronz- és vaskori Európa egyik legeredetibb és
legjelentõsebb civilizációjának megalapítóit”.
2. A magyar nép legnagyobb értéke, tudatának, lelkének kifejezõje,
alakítója a magyar nyelv, amelyrõl a több mint száz nyelvet beszélõ
Sir John Bowring (1792- 1872), angol nyelvész és diplomata ekképp
fogalmazott:
„A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlõ-
dött és szerkezete ama távoli idõkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb
európai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan nyelv, melynek logi-
kája és matematikája, a feszített húr erejének kezelhetõségével és
rugalmasságával bír. Az angol ember büszke lehet, hogy nyelve ma-
gán hordozza az emberiség történetét. Eredete kimutatható, látha-
tóvá tehetõk benne az idegen rétegek, melyek a különbözõ népek-
kel való érintkezés során rakódtak egybe. Ellenben a magyar nyelv
olyan, mint a terméskõ, egy tömbbõl van, amin az idõ vihara egyet-
len karcolást sem hagyott. Nem naptár ez, amely a korok változásá-
hoz alkalmazkodik. E nyelv a legrégibb és legdicsõségesebb emlék-
mûve a nemzeti önállóságnak és szellemi függetlenségnek.”
A magyar nyelvet gyökrendszere és ragozó természete különleges
tömörséggel és idõbeni állandósággal vértezi fel, aminek következ-
tében a XIII. századi magyar nyelvemlékek oly kevéssé különböz-
nek a mai magyar szövegektõl.
A világot egységben látó logikája, amely az általánostól a sajátos
felé, az összetettõl a részletek felé mutat, mélyen beépül e nyelvet
beszélõk életébe, lelkiségük részévé válik, és alapvetõen összefüg-
gésbe hozható a magyarság békés természetével, igazságközpontú
életszemléletével, egyszóval a magyar néplélekkel.
A magyar nyelv fogalmi ereje kimagasló tudományos eredmények,
képi ereje pedig páratlan mûvészi értékek forrása.

Forrás: A Magyarok VIII. Világkongresszusa zárókonferenciája,
II. fejezete, 2012. augusztus 20.

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
21 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
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Szent Bernadett nyomában
A 2012. õszi zarándoklatom beszámoló-
jához kapcsolódóan, a Lourdes-i út emlé-
kére, szeretném ismertetni Szent Berna-
dett életérõl szóló, befejezõ részt.
Az elsõ jelenés után nehezen akarták
Bernadettet visszaengedni a barlanghoz.
Az õt kísérõ gyerekeknek meglepõ volt,
hogy az amúgy beteges kislány olyan
könnyedén futott a barlanghoz, mintha
repülne. Ott térdre borult, és elragadta-
tásba esett.
– Ott van! Üdvözöl bennünket! – kiáltott
fel, majd szenteltvízzel meghintette a je-
lenést. – Ha Istentõl jön, Úrnõm – dadog-
ta –, akkor maradjon, különben…
Itt elakadt a beszédben Bernadett, mert a
jelenés rámosolygott és szinte elállt a lé-
legzete. A körülötte lévõk nem látták a
jelenést. Az élmény hatása alatt álló kis-
lány viselkedését furcsállották. Lourdes-
ben már sokan beszéltek a jelenésrõl. A
legtöbbjük nevetett az egészen, mások ta-
lálgatták, hogy mi történhetett Bernadet-
tel. Egyesek ellenségesen viszonyultak
hozzá. Egy gazdag özvegyasszonyra mély
benyomást tett a jelenés híre. Bernadett
ugyanis fehérbe öltözött hölgyrõl beszélt,
aki kék övet viselt. Az özvegy kérte Ber-
nadett szüleit, engedjék hozzá lányukat,
hogy üzenetet közvetíthessen neki. Való-
színûnek tartotta, hogy a meghalt unoka-
húga tért vissza a látomásban, aki valami

fontosat akar közölni. El is mentek a bar-
langhoz. A jelenést csak Bernadett látta.
Majd elmondta mindazt, amit õ hallott.
Jelezte az Úrnõ, hogy többször meg fog
még neki jelenni. A következõ napon,
hajnalhasadáskor Bernadett az édesany-
jával és nagynénjeivel elindult a barlang-
hoz. Égõ gyertya volt a kezükben. A bar-
lang bejárata elõtt a lány ismét térdre
esett, és elragadtatva gyönyörködött az
Úrnõ mosolyában. Bernadett édesanyja
reszketett. Sohasem látta még ilyen álla-
potban a lányát. Még azokat is meghatot-
ta Bernadett átszellemült arca, akik a leg-
kevésbé hittek a jelenések valódiságá-
ban. A kislányt megvizsgáló orvos semmi
rendellenességet nem talált, ám õt is el-
bûvölte ez az állapot. Egy váratlan pilla-
natban könnyek jelentek meg Bernadett
szemében.
– Miért sírtál? – kérdezte õt az orvos. –
Azért, mert az Úrnõ azt kérte, hogy
imádkozzak a bûnösökért. Õ még nálam
is szomorúbb volt – válaszolta Bernadett.
A lányra újabb megaláztatások sora várt.
A rendõrkapitányhoz kellett mennie,
ahol próbálták lebeszélni az újabb bar-
langlátogatásról.
Bernadettet senki sem tudta megállítani.
Egy újabb jelenés után azt mondta, hogy
imádkozni kell a bûnösök megtéréséért.
Egy nappal késõbb bûnbánatot emlege-
tett, és forrás keletkezett a barlangban.
A tizenegyedik jelenéskor már kétezer
ember gyûlt össze. Egy anya a haldokló
kisfiával szaladt a barlanghoz. A gyerme-
ket nyakig merítette a jéghideg vízben.
Egyszer csak a gyerek sírni kezdett, így je-
lezte, hogy él.
Az orvosok tanakodtak, nem tudták meg-
indokolni, hogy hogyan adhatta vissza
egy jéghideg fürdõ az egészségét, egy
megbénult, majdnem elsorvadt kisgyer-
meknek…
A tizenharmadik jelenésnél az Úrnõ
megbízta Bernadettet azzal, hogy a pa-
pok szervezzenek körmenetet, és építse-
nek kápolnát. A Lourdesben élõ papok
hallani sem akartak errõl. A tizennegye-
dik jelenésnél megismétlõdött a kápolna
kérése.
A tizenhatodik jelenés végén megkérdez-
te Bernadett az Úrnõjét, hogy mi az igazi
neve. – Én vagyok a Szeplõtelen foganta-
tás! – mondta.
Ezután a lelkipásztorok sem kételkedtek
a jelenésben. Bernadett még kétszer lát-
hatta a Szûzanyát. A látomások után
Neversbe ment a nõvérekhez, és rá egy
évre letette a szerzetesi fogadalmát. A
nõvéreknél betegápoló lett. Feladatát ki-
tûnõen ellátta. Õ maga sokat betegeske-
dett, de a Szûzanyát sohasem kérte, hogy
gyógyítsa meg. 1876. július 2-án harminc-
öt püspök, háromezer pap és százezer za-
rándok jelenlétében felszentelték Lour-
des új bazilikáját. Késõbb még két szintet

építettek rá. Bernadett a betegsége miatt
nem tudott elmenni a bazilika felszente-
lésére. Késõbb rosszabbodott az állapo-
ta. Az asztmarohamok sûrûsödtek, egy
tumor miatt pedig megdagadt a térde.
Minden mozdulat fájdalmat okozott ne-
ki.
– A kereszt tövében él. A kevéske erejét
arra fordítja, hogy másokon segítsen –
mondogatták a nõvérek. A legyengült
Bernadett 1879. április 16-án halt meg.
1933. december 8-án, a szeplõtelen fo-
gantatás ünnepén, a nap fénye beragyog-
ta Rómát, mintha tavasz lett volna. A
Szent Péter-bazilikában mintegy nyolc-
vanezer hívõ jelenlétében megszólaltak
az ezüsttrombiták, majd a Sixtus-kápolna
énekkara belekezdett a Veni Creator
Spiritus éneklésébe. XI. Pius pápa kihir-
dette az egész világnak, hogy boldog
Soubirous Bernadett szent lett. Ezek
után felcsendült a Te Deum, amelyet or-
gonazengés, harsonaszó és a templomok
harangzúgása kísért. Bernadettnek kö-
szönhetjük ma is, hogy a Szûzanya közve-
títésével kegyelem árad a zarándokokra,
betegekre, önkéntesekre, ápolókra és or-
vosokra. Esténként, Lourdesben, a Ró-
zsafüzér téren, hívõk ezrei, gyertyás kör-
menetben üdvözlik az Isten anyját.
Örülhetünk, hogy nekünk is van Lour-
desi barlangunk, benne a Szûzanya szép
szobrával.
Köszönetet mondok a barlang gondozásá-
ért, díszítéséért! Nyáron Dunaföldváron, a
hittanos táborban kavicsokat kerestünk,
amiket ki is díszítettünk, hogy nálunk, a
Szûzanya szobránál elhelyezhessük a bar-
langban.
Nagyon ajánlom mindenkinek a Szûz-
anyához szánt gyakori Üdvözlégy és a ró-
zsafüzér imádságokat!

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

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



2013. január-február PERKÁTAI HÍREK BEMUTATJUK 23

Perkátáról indult ...
Riport perkátai származású emberekrõl 4.

Pavlicsek Zsolt rovata
E havi riportalanyom több jellemzõjében is eltér az eddig bemutatott perkátai emberektõl.
Egyrészt, mert itt nõtt fel és a mai napig Perkátán él, másrészt életpályája elsõ felében jár,
harmadrészt mert nem a kenyérkeresõ munkája, hanem hobbijai, szenvedélyei teszik érde-
kessé. Hasonlóság az akaraterõ, a nehézségek vállalása a kitûzött célok érdekében. Igen so-
kat lehet tanulni élettörténetébõl, mely komoly példája az elkötelezettségnek, a sziklaszilárd
kitartásnak.

Virtuális vendégem Rauf Beatrix (szüle-
tett Fülöp Beatrix), aki igen komoly he-
gyek meghódításával büszkélkedhet.
Bea, hogyan kerül egy mezõföldi, síkvidé-
ki hölgy a hegyek és sziklák tetejére?
A történet még az általános iskolában
kezdõdött, amikor Kovácsné Gizi néni
testnevelõ minden hónapban szervezett
egynapos gyalogtúrákat. Késõbb baráti
társasággal túrázgattunk itthon gyalog és
bringával. A túrából teljesítménytúra
lett, és ahogy mondani szokták, a zsák
megtalálja a foltját.
Miként kedvelted meg a túrázást, a hegy-
mászást?
Mindig olyan emberkékkel ismerkedtem
meg, akikkel valami új felé tudtam nyitni.
Amikor elõször kimentünk a Tátrába,
végérvényesen elvesztem a hegyek vilá-
gában. Ott hallottam elõször a csendet.
Ültünk fent egy hegyoldalban, távol a ci-
vilizációtól, amerre elláttunk csak he-
gyek. Szélcsend volt, és hallottam a saját
szívdobbanásomat. Nagyon furcsa él-
mény volt, soha nem fogom elfelejteni.
Innen indult a hegymászás, majd a klet-
terezés és a sziklamászás.

Tehát a hegymászás, a kletterezés és a
sziklamászás az három teljesen különbö-
zõ dolog?
Azért eléggé hasonlóak… hegymászás-
nál hegyre, sziklamászásnál sziklára má-
szunk. A hegymászás és sziklamászás
közti lényeges különbség, hogy a szikla-
mászásnál a kar munkájára erõsen szük-
ség van a láb mellett. A hegymászásnál ál-
talában a csúcs elérése a cél, miközben
szintet és távolságot teszünk meg. Itt
alapkellék a bakancs, hágóvas, jégcsá-
kány, néha kötél. A sziklamászásnál szik-
lafalon megyünk (mászunk) fel és eresz-
kedünk le, beülõ, karabinerek, köztesek

stb., végig kötélbiztosítással mászócipõ-
ben. Itt csak szintet teszünk meg fel és
le.Tehát más technikai felszerelés szük-
séges. Persze lehet kombinálni a két má-
szást.

A kletterezés az, amikor acélsodrony van
a sziklafalon kiépítve, mely a biztosításra
szolgál. Beülõ van rajtunk, arra szereljük
fel a kletterszettet, ami két hevederbõl és
két karabinerbõl áll. Ezzel saját magun-
kat biztosítjuk a falon. Ennek is vannak
persze nehézségi fokai, melyeket betûjel-
zéssel különböztetnek meg. A, B, C, D, E,
F. Nekem eddig a D-s volt a legnehezebb.

Merrefelé lehet ezeket gyakorolni és éles-
ben ûzni, merre jártál már eddig?

Magyarországon sok szép helyen jártam
már gyalog és bringával egyaránt. A Tát-
rát már említettem, de nagyon szép a
Szlovák Paradicsom is a vadregényes
szurdokaival, vízesések sokaságával, füg-
gõhídjaival. Szlovéniában a Júliai-Alpok
szintén feledhetetlen, aki egyszer volt ott,
mindig visszavágyik. Horvátországban
bejártuk a Paklenica hegyeit, völgyeit,
ami azért volt különleges, mert szó sze-
rint a tengerszintrõl indultunk fel a Va-
gancki-csúcshoz, mely 1757 m-en van,
ahonnan a kilátás gyönyörû. Nagyon so-
kat lehetne mesélni errõl a helyrõl, hisz
mind a történelme, a klímája, a növény-
és állatvilága egészen rendkívüli. A
Winnetou filmek forgatási helyszíne, ma

a sziklamászók paradicsoma. Ausztriá-
hoz is nagyon sok élmény fûz. Többször
voltam a Raxon, Schneebergen, Hoc-
halmspitzen, Hochtoron, Glossglock-
neren és most karácsony után a Hoch-
swab csúcsára sikerült feljutnom. Tavaly
nyáron végigbringáztunk az ausztriai Du-
na-szakaszt Passautól Hainburgig, ez is
régi álmom volt. Nagyon szép helyeket is-
mertem meg e túra alkalmával. Francia-
országban a Mont Blanc volt a CSÚCS
szó szerint. Errõl a helyrõl órákat és ódá-
kat lehetne mesélni …
Neked köszönhetõen Perkáta zászlója
már több hegycsúcson is kitûzésre ke-
rült. Hol és hogyan történt, kérlek me-
séld el! Hogyan jutott eszedbe, hogy vidd
a perkátai zászlót?
Amikor 2002-ben elõször készültem a
Mont Blancra, szerettem volna valami
egyedit kitûzni a csúcsra. Kértünk és kap-
tunk az akkori polgármester úrtól egy kis
zászlót, így nem volt kérdés, mit vigyek
magammal. Akkor az idõjárási feltételek
miatt csak 4367 m-ig jutottam, de 2011
nyarán ismét betettem a hátizsákba, és
akkor már ott lobogott Európa tetején
Perkáta zászlója. Nagyon hideg volt fent,
a szél is kotort, így majdnem kitépte a ke-
zembõl, amikor próbáltam felhelyezni a
jégcsákányomra. Tavaly nyáron elvittem
a Grossglocknerre (3798 m), Ausztria
legmagasabb pontjára, ami számomra a
hegyek királynõje, ahol ismét lengethette
a szél. Legközelebb a Triglav-ra szeret-
ném magammal vinni, ami Szlovénia leg-
magasabb hegye.
Miért leled örömödet a hegyek meghó-
dításában? Melyek a szépségei e hobbi-
nak?
Számomra a hegymászás nemcsak testi,
hanem szellemi, lelki kikapcsolódás is
egyben, Energetizál, feltölt, megújít, ki-
cserél. Ott megszûnik minden hétközna-
pi dolog, legyen az jó vagy rossz, mintha
más dimenzióba kerülnék. A hegyek ha-
tása varázslatos, az érintetlen természet
mindig tartogat meglepetéseket. Mind-
egy hányszor jártunk már ott, mindig más
arcát mutatja. A kíváncsian leskelõdõ
zergék, vagy a játékos mormoták világa
ez, ahol egyszerre láthatunk nyári virágba
borult hegyoldalakat, majd feljebb jutva
nefelejcseket, melyek próbálnak utat tör-
ni maguknak az olvadó hó alól.

Folytatás a 24. oldalon.
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Látni a vízesést nyáron hatalmas morajjal
lezúdulni és télen néma csendben jéggé
fagyva, mozdulatlanságba dermedve.
Legszebb élményem a Mont Blanchoz kö-
tõdik: 3817 m-en naplementét csodálni a
felhõk felett, majd másnap hajnalban,
még sötétben elindulni fel a csúcsra…
Látni az alattunk levõ városkák fényeit. A
kristálytiszta égbolton a csillagok még
soha nem tûntek olyan közelinek, szinte
megfoghatónak, mint ott. A hegyen az
elõttünk már elindult fejlámpás csapatok
cikkcakk vonalban rendezõdött fényeit
csodálhattam. A hegyek vonzereje a ti-
tokzatosságában rejlik. Minél magasabb-
ra érünk, úgy nyílnak meg nekünk a távo-
labbi völgyek, elõbukkannak az eddig tá-
volba rejtõzõ hegycsúcsok, kiteljesedik a
horizont. Lélegzetelállító mélységek és
magasságok rendezetlen összevisszasága
ez, mely fentrõl nézve mutatja meg teljes
egységét. Ahogy közeledünk a cél felé,
mintha minden tiltakozna, a szél is szót
emel magának a kitett gerinceken, a leve-
gõ is ritkább, lelassul a mozgás, minden
méterért meg kell dolgozni. A fejben fura
gondolatok, aztán egyszer csak nincs to-
vább felfelé. Felértünk! Kimondhatatlan
érzés, sikítozunk örömünkben, extázis,
teljes katarzis, fényképezünk, boldogok
vagyunk. Majd telefon haza: FENT VA-
GYUNK!!! Büszkeség, meghatódottság
és öröm a vonal másik végén, ez még job-
ban feldob. Nem lehet szavakkal leírni,
igazi csúcs-életérzés. Bármennyire is saj-
náljuk, a hideg átjár minket, leindulunk,
hisz akkor befejezett egy csúcs megmá-
szása, ha épségben le is érünk.
Merni kell nagyot álmodni, de az álmain-
kat meg is kell valósítani, ahhoz, hogy el-
mondhassuk magunkról: ez vagyok én.
Kiváló fizikai kondíció is szükséges a lel-
ki tényezõkön kívül mindehhez. Milyen
módon készülsz a hegyi kalandokra?
Ha valaki eldönti és nagyon akarja, hogy
márpedig felmegy arra a hegyre, az fel is
fog menni, mert minden fejben dõl el. De
nem mindegy, hogy végigszenved egy
utat, mert nincs megfelelõ kondija, vagy
felkészült testileg, lelkileg, és vidáman,
könnyedén, lelkesedve éri el a célját. Ne-
kem a hétköznapokon is életem része a
mindennapos sport, futok, bringázok, és
Rubint Réka dvd-re tornázom. A mozgás
segít megszabadulni a feszültségtõl, jóté-
konyan hat a közérzetemre, feltölt.
Nem unatkozó milliomos vagy, akit felvet
a pénz és bármire jut, amit csak megál-

modik. Hogyan lehet legyõzni az anyagi
nehézségeket egy átlagember számára,
hiszen nem kevés pénzbe kerülnek a
felszerelések, a külföldre utazás és az ott
tartózkodás költségei?
Nehézséget szinte csak az jelent, hogy ki
mikor dolgozik. Próbáljuk az ünnepnap-
okra helyezni a idõpontokat, akkor job-
ban össze lehet hozni a csapatot. 9 szemé-
lyes tranzittal járunk, a benzinköltséget
elosztjuk, így nagyon reális összegbõl ki-
jövünk. Ausztriában nagyon sok helyen
vannak kialakított sátorozási helyek, me-
lyek teljesen ingyenesek azért, hogy a
környezetet óvják, és tisztán tartsák. Ki-
épített toalettek vannak és szelektív hul-
ladékgyûjtõket is elhelyeznek, reggel és
este takarítószemélyzettel. Ahol erre
nincs lehetõség ott, kempingekben sáto-
rozunk. A szükséges felszerelést kicsi-
nyenként szereztem be, karácsony, név-
nap, szülinap erre tökéletes alkalom volt.
Tehát abszolút megoldható egy átlagem-
ber számára.

Magánéletedrõl mit tudhatunk meg?
Több mint 16 éve élek házasságban Rauf
Tiborral, innét ered nevem, a Rauf Beat-
rix, a lánykori nevem Fülöp Beatrix, so-
kan esetleg így (is) ismernek.
Vannak más kiegészítõ hobbik is életed-
ben?
A hétköznapokban szeretek virágokkal
foglalkozni, a kertben a kis ágyásaimban
tevékenykedni, közben a kutyusaimmal
játszani. Gyümölcsszezonban aszalok és
kísérletezek a lekvárok hatékony tartósí-

tásával. Szeretek sütni, mostanában in-
kább reform sütiket, mindig alakítok va-
lami újdonságot. Idõnként készítek fafi-
gurákat ajándékba, vagy csak magamnak,
ez nagyon le tud kötni. Zenét mindig hall-
gatok: otthon, munkahelyen, futás, brin-
gázás, tornázás közben egyaránt. Leg-
gyakrabban a mai diszkómixeket kedve-
lem leginkább, de jöhet az AC/DC, M.
Jackson is.
Milyen megvalósításra váró terveid van-
nak még?
Szeretnék eljutni minél több szép csúcs-
ra, tájra, túrára, de ezeket majd az élet
adja. Jókat bringázni a haverokkal, he-
gyen vagy vízparton – bárhol. Mindig lesz
új lehetõség, csak élni kell velük. A ma-
raton lefutása és a Kinizsi 100 km-es tel-
jesítménytúra legyalogolása 24 óra alatt
régen dédelgetett álmom. Életem legna-
gyobb kihívásai ezek, melyekre készülök.
Van egy mondás, mely szerint az életet
nem álmodni kell, hanem meg kell élni az
álmokat. A céljainkat csak mi érhetjük el,
a befektetett energia jutalma pedig az
eredmény, melyet nem vehet el tõlünk
senki.
Milyen érvekkel ajánlanád kedvenc idõ-
töltéseidet másoknak?
Ajánlom vagy sem, szerintem ilyen he-
lyekre csak az fog elmenni, aki erre belsõ
késztetést érez. Ha nincs meg ez az érzés,
akkor csak unatkozni, csalódni fog. Min-
denki más beállítódású, ezért a hobbink
sem egyforma. A lényeg, hogy mindenki a
saját személyiségéhez illõ sportot, hob-
bit, idõtöltést, elfoglaltságot válassza,
amiben ki tud teljesedni, ami motiválja,
ami felpörgeti, esetleg megnyugtatja. A
lényeg, hogy néha érezzük, hogy a miénk
a világ, tudjuk magunkat szabadnak, bol-
dognak érezni.
Köszönöm az õszinte mondatokat és a lélek-
emelõ zárszót Beának! Gratulálok elért
eredményeihez! Kívánom, hogy tervei meg-
valósuljanak a következõ években, évtize-
dekben és eljuthasson minden olyan csúcs-
ra, ahová vágyik (és oda is, amit ki sem mert
mondani…)!

Perkátáról indult ...
Folytatás az elõzõ oldalról.


