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Beszámoló a 2013. október 16-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2013. október 16-i képviselõ-testületi ülésén 5 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc alpolgármester,
Rajcsányi László József, Ujfalusi Pál, Laki Ferenc) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a rászoruló családok szociális tûzifa támogatása érdekében támogatási igényt nyújt be 200 erdei m3 mennyiségû
tûzifa megvásárlásához „a helyi önkormányzatok szociális célú
tûzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásáról” szóló
57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a természetben nyújtott szociális célú tûzifa támogatás jogosultsági feltételeirõl” szóló rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendelet módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a köztisztaságról és környezetvédelemrõl” szóló rendelet
módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a perkátai I. és II. számú háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenységet folytató dr. Szûcs Mihály és dr. Kormos Zoltán beszámolóját a háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozóan.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta dr. Török Katalin Eszter fogszakorvos fogászati alapellátás
helyzetére vonatkozó beszámolóját
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a védõnõi tevékenységrõl szóló tájékoztatót.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a pénzügyi bizottság 2012. évben és a 2013. elsõ félévben végzett munkájáról szóló beszámolót
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a szociális és egészségügyi bizottság 2012. évben és a 2013.
elsõ félévben végzett munkájáról szóló beszámolót.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Perkáta Sportegyesület 2012. évi költségvetésbõl kapott támogatásról és felhasználás módjáról szóló beszámolót.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület 2012. évi költségvetésbõl kapott támogatásról és felhasználás módjáról szóló
beszámolót.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyesület kérelmét, melyben a
1103/1 hrsz-ú ingatlanon lévõ régi gyakorlókert területét ingyenes használatba kívánja venni. Az ingyenes használatra vonatkozó szerzõdést a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyesületnek a képviselõ-testület következõ rendes ülésén elõ kell terjesztenie.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással felhatalmazta a polgármestert 1 000 000 Ft összeg erejéig útjavítási
munkák elvégeztetésére. A Hating Út Kft. árajánlata alapján,
656 031 Ft összegben az útjavítások elsõként a Marx Károly–Bajcsy-Zsilinszky utcák tömegközlekedéssel érintett szakaszain valósulnak meg. A fel nem használt forrásból a 62-es körforgalomig vezetõ bekötõúton, a Szabadság téren és a Dózsa
György úton fognak útjavítási munkálatok megvalósulni.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással felhatalmazta a polgármestert az Axian Kft. megbízásából a Demore
Productions Kft. által a Belsõbáránd–Dunaújváros 2. ütem –
optikai hálózat építés tárgyában a benyújtott kérelemmel kapcsolatos tulajdonosi és közútkezelõi hozzájárulás kiadására.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 32/
2013. (III. 27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosította:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete Fórizs Antalt (szül: Perkáta, 1940. 07. 01., an:. Csányi Mária) a
Perkáta, Bocskai István utcában elhelyezkedõ – Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezõ – 673 hrsz.-ú
(922 m2) építési telek vevõjéül jelöli ki.
Az 673 hrsz.-ú építési telek vételárát 1000 Ft/m2+áfa értékben
határozza meg.
A képviselõ-testület mentesíti a vevõt a beépítési kötelezettség
alól, ugyanakkor kötelezi a vevõt, hogy a fenti ingatlant a 672.
hrsz-ú ingatlannal vonja egybe. A két ingatlan egybevonására
kijelölt határidõ 2014. december 31-e. Az egybevonás elmulasztása esetén az önkormányzat visszavásárlási jogával élhet.
Az adásvételi szerzõdésben rögzíteni kell a vevõ hozzájárulását
az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez.

Kínai kapcsolataink aktuális eseményeirõl
Továbbra is élénk a kapcsolatunk kínai barátainkkal, hiszen szeptember végén a budapesti kínai nagykövetségen együtt ünnepeltük a hazánkba akkreditált kínai diplomatákkal nemzeti ünnepüket (október 1., a népköztársaság
kikiáltásának napja). Október 17-én Peking Fengtai kerületébõl érkeztek
vendégek településünk meglátogatására. Huaxiang nagyközség e kerületnek
a része Nagy-Pekingen belül. A négytagú delegációt Li Du úr vezette, aki a
kétmilliós kerületének népi kongresszusában képviselõ.
A polgármesteri hivatalban tájékoztattuk vendégeinket Perkáta és Huaxiang közös történetérõl, az idei aktuális eseményekrõl és a jövõ évre rögzített
együttmûködési munkaterveinkrõl. Bemutattuk a két település közötti munkakapcsolatokat, helyi fejlesztési terveinket, beszámoltunk Xiao Qian nagykövet úr nyári perkátai látogatásáról is. A delegáció vezetõje is kiemelte,
hogy a legtiszteletreméltóbb külföldi kapcsolatuknak tartják a Perkátával
meglévõ régi és aktív baráti kapcsolatot.
Ezek után rövid séta keretében bemutattuk vendégeinknek az óvodát, a
templomot, az iskolát és a kastélyt.
PZS
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Értesítés

Saint-Maximin-i látogatók

Perkáta Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete „a temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl”
szóló 22/2011. (X. 27.) számú – egységes szerkezetbe
foglalt – önkormányzati rendeletének (továbbiakban:
Helyi rendelet) 37. és 38. §-ban az alábbiak szerint szabályozza a temetési helyek feletti rendelkezési jog 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 rátemetés
napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén 60 év,
d) urnafülke és urnasírhely esetén 25 év.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb idõtartamára az
(1) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temetõ tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet
átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Errõl a temetési hely felett rendelkezni 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 megnevezéseA-B parcella C-D parcella
egyes sírhely
10.000 Ft
4.000 Ft
kettes sírhely
12.000 Ft
5.000 Ft
kettes kriptahely
40.000 Ft
négyes kriptahely
60.000 Ft
Kettesnél nagyobb sírhely megváltása esetén a megváltás díja a kettes sírhely második sírhelyének díjával növekszik.
(2) Hamvasztásos temetési helyek megváltási díja:
Temetési hely megnevezése A-B parcella C-D parcella
egyes urnasírhely
8.000 Ft
4.000 Ft
kettes urnasírhely
10.000 Ft
5.000 Ft
kolombárium
30.000 Ft
Kettesnél nagyobb urnasírhely megváltása esetén a
megváltás díja a kettes sírhely második sírhelyének díjával növekszik.
(3) A temetési helyek újraváltási díja a megváltási
díjjal azonos összegû.
(4) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai az
áfát nem tartalmazzák.
Fentiekre tekintettel felhívom a nagyközség lakosságának
figyelmét a lejárt használati idejû sírhelyek megváltásának
lehetõségére, egyben tájékoztatom az érintetteket, hogy
2013. december 31. után az újra meg nem váltott sírhelyek
felszámolására kerülnek.

2013. október 29-tõl 2013. november 2-ig volt vendégünk francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin 32 fõbõl álló családi csoportja. A csoportban több önkormányzati képviselõ is részt vett, a csoport vezetõje
pedig Brigitte Svitek alpolgármester asszony volt.

Somogyi Balázs polgármester

A csoport kedden érkezett meg repülõvel Budapestre, majd dél körül
érkeztek meg Perkátára, ahol a polgármesteri hivatalban köszöntöttük
õket, majd a fogadó családokhoz mentek. Délután, miután részt vettek
a Domanyek Jenõ pálinkafõzdéjében tartott bemutatón, a Perkáta–Saint-Maximin Baráti Kör látta õket vendégül a kastélyban. Ekkor a
„Francia Klub” által összeállított magyaros vendéglátás mellett a francia konyha remekeit is bemutatták a kastélyban lévõ vendégeknek, köztük a perkátai nyugdíjasoknak is. Este 7-tõl a Faluházban az önkormányzat látta vendégül a vendégeket és a fogadó családokat. Ekkor adtuk át az önkormányzat nevében a saint-maximin-i vendégeknek az
ajándékot, amely a székesfehérvári Alba Regia Táncegyesület által kiadott Falvaink jussa címû sorozat Mezõföld – Perkáta címû könyv, DVD
és CD melléklettel volt, hogy településünk örökségét minél távolabb is
megismerhessék. Az esten fellépett a Ne verd fel a port! tánccsoport,
akik be is mutatták a perkátaiak örökségét.

Szerdán Budapesten járt a csoport, ahol megtekintették a Halászbástyát, a felújított Mátyás-templomot, a Hõsök terét, a Zsidó negyedet, illetve a Vásárcsarnokot. Csütörtökön szûkebb térségünkben, Fejér megyében voltak, ahol is Székesfehérvárott, Fehérvárcsurgón és Móron
tettek látogatást. A pénteki napot a családokkal töltötték, majd szombaton délben indultak a repülõtérre.
Köszönjük mindazok segítségét, akik szebbé tették francia barátaink
ittlétét. Köszönjük a fogadó családok most is állhatatos segítségét, a
Perkáta–Saint-Maximin Baráti Kör által szervezett délutánt, a Ne verd
fel a port! tánccsoport fellépését, a polgármesteri hivatal, az ÁMK és a
faluüzemeltetés munkatársainak, illetve az iskola pedagógusainak és
diákjainak a munkáját.
Somogyi Balázs
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Perkátai Általános Mûvelõdési Központ hírei
A József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Ház novemberben a népköltészet és népdal hete alkalmából szervezett
rendezvénynek ad otthont november 19-én, Basticz Józsefné
szervezésében.
A Perkátai Sport Egyesület által szervezett egészségnap november 28-án kerül megrendezésre szintén a mûvelõdési házban, december 3-án egy szép olvasó verseny és író-olvasó találkozó kerül megrendezésre. November és október hónapra is
gazdag programválasztékkal várjuk az érdeklõdõket a mûvelõdési házban. Decemberben a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet
által szervezett adventi programba a Perkátai ÁMK is bekapcsolódik, a Falukarácsonyra (2013. december 22. 15 óra) és a
Szentkép kiállítás megnyitójára (2013. december 1., 14 óra) szeretettel várunk mindenkit!

val, a foglalkozás végén mindenki saját készítésû könyvecskéknek örülhetett. A látogatást a teplici papír manufaktúrát bemutató kiállítás megtekintésével zártuk. A könyvtárlátogatás megszervezéséért köszönetet szeretnénk mondani Lászlóné Szabó
Edit könyvtárvezetõnek.
Molnár József foglalkozásvezetõ

A magyarság népmûvészete
Október 23-án a Faluházban Somogyi Balázs polgármester úr
ünnepi beszédet mondott, majd ezt követõen a Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai adtak színvonalas mûsort. Ezúton
is szeretnék köszönetet mondani a fellépõ diákoknak és a felkészítõ tanároknak! A polgármester úr ünnepi beszéde a www.
perkata.hu weboldalon olvasható.
Intézményünk programjai nagy részét két igen jelentõs anyagi
forrást biztosító pályázat segítségével tudja megvalósítani. Itt
olvashatják e két pályázat programjait, szakköreit bemutató
cikkeket:
Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-3.2.4.A-11/12012-0040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz”, ,,Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes
olvasni” címû pályázatot –,
mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 38 779 761 forint 100 %-os támogatással.

A digitális és információkeresési
kompetenciák fejlesztése
A „Könyvtárhasználatra irányuló, digitális és információkeresési kompetenciákat fejlesztõ foglalkozások” névvel vezetek
szakkört. A foglalkozásokat havonta két alkalommal két-két
órában a könyvtárban tartjuk.
A szeptemberi és októberi foglalkozások során a jelesnapok.
oszk.hu honlap segítségével tablót készítettünk az iskolai faliújságra.
„Kedvenc népmesém” címmel rajzolóprogrammal illusztrációt
készítettünk egy kiválasztott meséhez.
Bemutatót készítettünk a reneszánsz kori Magyarország szobrászatáról Microsoft PowerPoint programmal. Az anyagot a
www.hung-art.hu honlapról kerestük.
Október 12-én látogatást tettünk az Országos Széchényi
Könyvtárban, melynek keretében bepillantást nyerhettünk a
könyvrestaurálás rejtelmeibe. A foglalkozást vezetõ restaurátorok irányításával megismerkedtünk a könyvkötés fortélyai-

Szeptember hónapban folytattuk népszerû pályázati szakkörünket, melynek legfõbb célja az olvasás népszerûsítésén kívül a
magyarságtudat erõsítése, múltunk öröksége iránti tisztelet
kialakítása volt.
Ezt szem elõtt tartva, foglalkoztunk a népi gazdálkodással és állattartással. Értelmeztünk ma már ritkán használt népi kifejezéseket, és belekóstoltunk a textilmûvesség rejtelmeibe is. Elsõ
foglalkozásunkat Klép Sándor, meghívott elõadó tette színessé
elõadásával.
Októberben a tájegységekre jellemzõ népviseletekkel ismerkedtünk meg, de foglalkozásunk témáját képezte a famûvességgel, mézesbábossággal és a fazekassággal való ismerkedés is. Itt
is hallhattunk nívós elõadásokat: Bogó Anikó a perkátai népviseletet mutatta be, Pavlicsek Nándor, faipari mérnök mesélt
nekünk a fa megmunkálásának rejtelmeirõl.

Magyarország felfedezése a könyvtárban
Ezzel a címmel indítottuk szakkörünket, melyet idén szeptemberben folytattunk. Ez is egy olvasásnépszerûsítõ foglalkozás,
ahol nagyon nagy szerepet kapott az a természeti környezet,
melyben élünk. Magyarország csodálatos természeti értékeivel
ismerkedünk, s próbáljuk elérni, hogy természeti és társadalmi
környezetükre egyaránt nyitott embereket neveljünk.
Szeptember hónapban folytattuk az ismerkedést Magyarország
barlangjaival, de foglalkoztunk az ország más természeti csodáival is. Orbán Zsolt tartott nekünk elõadást a következõ címmel: Magyarország természeti szépségei a földrajztanár szemével.
Október hónapban témánk volt a Dunakanyar, a Bükk, a Balaton és a Velencei tó, ezek kialakulása, élõvilága, látogatottsága,
védelme.
A gyerekek nyitottak voltak a témákra, olvastunk, keresgéltünk
a világhálón, fotókban gyönyörködtünk. Jól éreztük magunkat.
Horváthné Horgos Judit, Hegedûs Gabriella szakkörvezetõk

Novemberben „Magyarok az olimpiákon” gondolatébresztõ
címmel fogunk kutatni, ismeretterjesztõ szöveg alapján feladatokat megoldani. Könyvtárhasználat és az olvasásnépszerûsítése a célunk „Nagy magyar festõk” megismerése foglalkozá-
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sunknak is. Irányított ismeretszerzéssel, használni fogjuk a
könyvtár könyvállományát, albumokat, folyóiratokat, gyakoroljuk az internethasználatot. Decemberben a „Luca napi népszokásokkal” foglalkozunk. Néphagyományok, rigmusok, idõjóslások, jóslások Magyarország egyes tájegységein a témánk.
Kampányalkalmainkra Dunaújvárosból, a Móra Ferenc Általános iskola és EGYMI diákjait várjuk. A közös munka során
kenyér világnapja valamint a nemzetközi hegy nap a téma, mely
köré rendezvényünket felépítjük.
Reméljük, hogy az elõzõ hónapokhoz hasonlóan, jó hangulatú
foglalkozásokon, hasznos ismeretekkel gazdagodik a gyermekek tudása.
Jákliné Perei Erika

A Perkátai Irodalmi Kör hírei

Október 16-án megkezdõdött õszi írásfejlesztõ minikurzusunk,
melyet Lackfi János író, költõ, irodalmár egyetemi tanár vezet.
A kreatív írást oktató mûhelymunka nyílt, a könyvtárban történõ elõzetes bejelentkezés alapján bárki ingyen részt vehet a kb.
3 óra idõtartamú foglalkozásokon, melyek egy-egy alkalommal,
novemberben és decemberben is megtartásra kerülnek.
Hívjuk, várjuk az érdeklõdõket nyitott szellemiségû alkotókörünkbe, életkortól és felkészültségtõl függetlenül!
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tott. A gyerekek háttérismeretrõl tettek tanulságot a film alapjául szolgáló könyvvel kapcsolatban.
A novemberi szakkörünk a Ne félj! címet kapta, ahol a babonáinkat fogjuk összegyûjteni. Honnan erednek, miért hiszünk,
nem hiszünk benne.
A decemberi foglalkozáson megbeszéljük, hogy ki és hogyan
ünnepli a Mikulást és a karácsonyt a családban. Képeslapkészítés, karácsony menühöz étlap elkészítése, receptek keresése
lesz a fõ momentum.
Gyöngyösi Edit, Szombat Katalin

Könyvtári találkozások a Szivárvány és az
Örökzöld Óvoda vendégeivel
A perkátai József Attila Könyvtár együttmûködésre hívta a
nagykarácsonyi Örökzöld Óvodát.
A Manóvár szakkör meghívására négy alkalommal is találkozhattak az Örökzöld Óvoda kisgyermekei a Szivárvány Óvoda
nagycsoportosaival.
Az elsõ foglalkozáson, október 4-én a magyar népmesét ünnepeltük. A gyerekeknek a könyvtárban található mesék közül választottuk ki a legszebbeket. Izgalmas, mesés kalandokban volt
részük a „szerencsét próbálóknak.”
A második alkalommal, október 11-én már az állatok világnapjára emlékeztünk. Fésûs Éva meséi alapján sok érdekes
kérdésre választ kaptak a kis óvodások. Megtudták, hogy miért
cipeli a csiga a hátán a házát, és azt is, hogy miért tüskés a süni
háta. Egymással versenyezve próbálták kitalálni az állatokkal
kapcsolatos találós kérdéseket. A gyerekek bebizonyították
kézügyességüket is, ügyesen alkottak papírból gombát.
Az október 18-án tartott foglalkozáson Varga Katalin meséi
hangzottak el:

Pavlicsek Zsolt, a PIK vezetõje

Könyvbúvárok
A szeptemberi szakkör a tanévkezdéssel kapcsolatos prózai és
lírikus alkotások gyûjtése és feldolgozása, valamint a versekhez
kapcsolódó feladatok megoldása volt. Nagyon ügyesen és kreatívan használták a könyvtár adta lehetõségeket, a tanulók nagyon szívesen kerestek a témával kapcsolatos verseket, alkotásokat. A kitûzött feladatokat precízen hajtották végre. Aktívan
részt vettek a foglalkozáson.
Az októberi foglalkozáson a szeretet és összetartás jegyében
megtekintettük A két Lotti címû filmet, amely nagy tetszést araGõgös Gúnár Gedeon: A kesztyû
Mosó Masa mosodája: A kesztyû lakói nyaralni mennek
Egy rövid mesét is hallhattak: A veszekedõ ujjak
A foglalkozás végén a gyerekek körberajzolták a kezüket, és az
„ujjaikat” benépesítették. „Ki melyik állaton vagy bogárkán
segítene?”
Az utolsó közös foglalkozás alkalmával, október 25-én a gyerekek megismerkedtek a Paprikajancsi meséjével, majd igazi kis
papírszínházat varázsoltunk hozzá, dalokkal és zenével színesítve.
Az együttmûködés nagyon jól sikerült az óvodások körében.
Megismerkedtek egymással, közösen játszottak, mesét hallgattak. A könyvtári környezet motiválta a kicsiket, hogy könyveket
nézegessenek, hogy elmeséljék egymásnak a mesékkel kapcsolatos élményeiket és ismereteiket. Az óvónõk és a könyvtáros
szakmai tapasztalatcseréjét is nagyon jól szolgálták a könyvtári
találkozások.
Folytatás a következõ oldalon.
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Jeles napok
a perkátai József Attila Könyvtárban
Az Országos Könyvtári Napok jegyében olvasói találkozásokat
szerveztünk.
A könyvtári együttmûködések során gazdag programokban és
élményekben volt részük a kisiskolásoknak.
Lászlóné Szabó Edit könyvtáros vezetésével a Kis Olvasókör
tagjai a magyar népmese napja alkalmából, szeptemberben fogadta a dunaújvárosi József Attila Könyvtár Cimbora Klub tagjait és vezetõjét, Törökné Antal Máriát. Kalandos mesevetélkedõn vettek részt a gyerekek. Október 11-én a Kis Olvasókör viszonozta a látogatást a dunaújvárosi József Attila Könyvtár
gyermekrészlegében. A perkátai kisdiákok érdeklõdve hallgatták a dunaújvárosi Cimbora Klub bemutatkozását, majd Törökné Antal Mária közös játékra és mesehallgatásra hívta a gyerekeket.
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lálóival és fejlõdésükkel kapcsolatos könyveket lapozgattunk.
Az információk kikeresését és feldolgozását gyakoroltuk. Ez a
témakör nagyon tetszett a gyerekeknek, fõleg a futógép és
csontrázó; és a Titanic története keltette fel kíváncsiságukat.
A szakkör lezárásaként decemberben szép olvasási és versmondó versenyt is rendezünk, melyre Abáról és Nagykarácsonyból
is várunk gyerekeket. A meghívott vendégünk pedig Lackfi János (író, költõ, mûfordító, tanár) lesz, aki részt vesz a zsûri munkájában is.
Vátkainé Boda Ildikó

„Internet Fiesta”

Klasszikus és kortárs
magyar irodalom a könyvtárban
A 2013/2014-es tanév elsõ félévében az ötödik osztályos tanulókra került a sor, hogy kicsit másképp is megismerkedjenek az
irodalommal, sokkal játékosabb és oldottabb formában, mint a
magyar órák alkalmával. Az elsõ foglalkozás keretein belül õk is
részt vettek egy könyvtárismereti foglalkozáson, amit Lászlóné
Szabó Edit önkéntes segítõ tartott. A gyerekek megismerkedtek a katalógussal, a könyvtár által kínált egyéb lehetõségekkel.
A második foglalkozás alkalmával, mivel ötödikesekrõl van szó,
igyekeztem játékosan közelíteni a témához. Egy közmondások,
szólások feladatlap segítségével ráhangolódtunk a magyar
nyelv sokszínûségére, majd szókirakó segítségével szavakat alkottunk. A szavak felhasználásával egy történetet kellett alkotni, úgy, hogy mindenki hozzátett valamit. Októberben szintén a
meséé volt a fõszerep. A hónap elsõ foglalkozásán az elmélettel
foglalkoztunk, meseírókat, meseszereplõket keresgéltünk a
könyvtári könyvek segítségével, a második foglalkozáson pedig
egy kedvelt magyar rajzfilmet néztünk meg, a Szaffit.

Könyvmolyképzõ foglalkozás

„Internet Fiesta” címmel számítógépes tanfolyamok indultak a
könyvtárban. A képzéseken köszönöm a kitartó és aktív részvételt. Szeptemberben „Haladunk a korral”, októberben az „Állásvadászat az interneten” címmel indultak tanfolyamok. Novemberben pedig „Intézzük az ügyeinket interneten” címmel a
GYES-en, GYED-en levõ vagy hátrányos helyzetû szülõk részére szervezünk képzést. Szeretettel várom az érdeklõdõket!
Szakács Lászlóné e tanácsadó

Továbbá a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0287 kódjelû, „MiCSODA KULTÚRA” címû pályázatot –, mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 29 295 406
forint 100 %-os támogatással.

Média-mánia szakkör

Tavaly szeptemberben indult a Könyvmolyképzõ foglalkozás az
„Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” TÁMOP3.2.4.A-11/1-2012-0040 pályázat keretein belül. Cél a könyvtárismeret bõvítése, gyakorlása; a könyvtárhasználattal megvalósítandó olvasási kompetencia fejlesztése. Az idei tanévet is a
könyvtári ismeretek felelevenítésével kezdtük, vagyis Edit néni
segítségével könyvtárhasználati foglalkozást tartottunk. A további foglalkozásokon megismerkedtünk a ,,Fehérlófia” és az
,,Árgyélus királyfi és Tündér Ilona” történeteivel. Kooperatív
technikákkal csoportmunkában dolgoztuk fel a történeteket,
majd el is játszottuk. Az októberi foglalkozások témaköre az
utazás, közlekedés volt. A légi, földi és vízi közlekedésrõl olvastunk ismeretterjesztõ szövegeket. Közlekedési eszközök felta-

Médiaismereti és gyakorlati szakkörünk célja azoknak az emberi képességeknek a fejlesztése a szakkör résztvevõiben, amelyek segítségével gondolkodásunkban a kép funkciót nyer. A
gyerekek megismerhetik a fotó-, illetve
filmképelemzés
technikájának fõbb
aspektusait, az adott
pillanat színvonalas
megragadásának
mikéntjét. Miközben tanulóink kibontakoztathatják
kreativitásukat, fejlõdik a kooperációjuk, önkritikájuk és
munkamoráljuk. Egyéni, páros, illetve csoportmunkában sajátítják el a médiaismeretek alapjait.
Fotó: Kõszegi Bence–Szabados Máté–Best Shot
Gyöngyösi Edit, Szombat Katalin szakkörvezetõk
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Perkáta értékei, kulturális kincsei
2013 márciusában új szakköri foglalkozást indítottunk, „Perkáta értékei, kulturális kincsei, helyi identitástudat kialakítását célzó
foglalkozás” néven, melynek célja Perkáta hagyományainak,
kultúrájának megismertetése a gyerekekkel. Ennek keretein
belül foglalkoztunk történelemmel, vallással, hagyományokkal,
táncokkal, énekekkel.
Ezen szakkör ebben a tanévben is folytatódik. Az elmúlt félévben fõleg elméleti dolgokkal foglalkoztunk, elõadókat hívtunk
meg. Szeptembertõl a gyakorlaté a fõszerep. Az elmúlt foglalkozásokon a gyerekek honfoglalás kori viseletet próbálhattak
fel, bepillantást nyerhettek a rovásírás rejtelmeibe, testközelbõl ismerkedhettek meg a középkori lovagi viselettel, illetve
megtervezhették saját középkori várukat is. Elmondhatjuk,
hogy a gyerekek élvezik a foglalkozásokat, és lelkesen látogatják is azokat.
Szöllõsiné Móker Ágnes, Takács Dóra

„Musical és valóság”
Ez a címe a 2013 márciusában indított szakkörünknek, melynek
vezetõi: Szabó Edina (ének-zene, szolfézs és zenetanár) és
Gergelyné Németh Tímea (alsó tagozatos tanítónõ). Mivel
mindketten zenekedvelõk vagyunk, ezért választottuk a zenének ezt a válfaját, amely a perkátai gyerekekhez eddig nem
igazán került közel.
A musical, mint színpadi mûfaj, a színházmûvészeten belül a
zenés színház modernebb darabjait foglalja magába. Olyan
színházmûvészeti ág, amely egyesíti magában a zene, a tánc és a
színházi dramatikus elemeket. Kifejezetten szabad mûfaj, az alkotók által formálható, nincsenek megdönthetetlen formai
vagy mûfaji szabályai. Ezen belül mi a gyerekekhez közel álló
írónõ, Janikovszky Éva: Ha én felnõtt volnék címû regényének
megzenésített, színpadra írt musical változatát próbáljuk a
perkátai gyerekeknek átadni, megtanítani, egységbe foglalni.
Célunk, hogy a felsõs tanulók rendszeresen vegyenek részt foglalkozásainkon. A feldolgozott téma és a megszerzett ismeretanyag épüljön be tudáskincsükbe. Értsék és élvezzék a feldolgozandó témákat. Tudjanak együtt dolgozni, uralkodjon jó légkör, jó hangulat, mely alapfeltétele a közös munkának, a közös
elõadásnak. A projekt végére bemutató elõadást terveztünk,
melyet az iskola tanulói is megtekinthetnek, és talán mások is
kedvet lelnek majd a késõbbiekben egy közös dalolásra.
Szabó Edina és Gergelyné Németh Tímea szakkörvezetõk

Manuális készséget fejlesztõ foglalkozás
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A munkák elkészítéséhez szükséges alapanyagokat és szerszámokat a pályázat biztosítja.
Heti rendszerességgel, két féléven keresztül, összesen 24 foglalkozást tartunk, foglalkozásonként 2 óra idõtartammal.
Dr. Kormosné Visi Anita, Molnár József szakkörvezetõk

Folytatódik a Túl az Óperencián
meseszakkör
Az idei, 2013/2014-es tanévben folytatjuk a meseszakköri foglalkozásokat. A szeptemberi foglalkozásokon fõ témánk, iskolánk névadója Hunyadi Mátyás volt, és a nevéhez fûzõdõ mesék. A gyerekek sok elõzetes tudással rendelkeznek Mátyás királyról. A Mátyásról szóló játékos feladatokat csapatokban oldották meg a gyerekek. A feladatok nagy sikert arattak, szívesen dolgoztak a tanulók csoportban. A sikeres feladatmegoldás
jutalma egy Mátyás királyos színezõ volt. A következõ alkalom
témája: Mátyás királlyá koronázása- Kóka Rozália gyûjtésében. Megismerkedtünk Kóka Rozália életútjával, életének legfontosabb eseményeivel, írói hitvallásával. Meghallgattuk a
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele címû mesét az írónõ
elõadásában. A mese feldolgozását követõen a gyerekek rajzot
készítettek a számukra legjobban tetszõ mozzanatról.
Októberi elsõ témánk: Csodák a mesékben. A tanulók nagyon
sok csodás lényt, csodás mesét és csodálatos eseményeket ismernek a mesékbõl. Megbeszéltük ki milyen csodára vár az életében, ki minek örülne. Közösen megfogalmaztunk egy csodás
szereplõkkel és cselekményekkel teli mesét. Következõ találkozásunkkor az állatmesékkel ismerkedtünk meg. Megismertettük a gyerekekkel a tanmese fogalmát. Sorra vettük Aezopus
életének fõbb cselekményeit, majd állatos Aezopus meséket olvastunk a tanulóknak. Minden mesében megkerestük és megbeszéltük a tanulságot. Az egyik fõszereplõ állatot, a rókát elkészítettük papírbábnak.
Horváthné Fischer Katalin, Siposné Nagy Krisztina

Zene a múltban és a jelenben
A Micsoda Kultúra címû pályázat keretein belül a „Zene a
múltban és a jelenben” foglalkozásokat tovább folytattuk.
Szeptemberben és októberben a szakkör tagjai megismerték az
egyes zenetörténeti korszakokat, a romantikát, a XX. századot,
Kodály Zoltán és Bartók Béla munkásságát, a kamaraegyüttesek összetételét, és a programzene szépségeit. A gyerekekkel
közösen fedeztük fel a zene, az irodalom, a képzõmûvészet kapcsolatát, egymásra hatását. Megtapasztaltuk az együttmuzsikálás közösségteremtõ erejét is.
Szabó Edina, Orbán Zsolt, Orbán Brigitta

Csiribiri részképesség-fejlesztõ szakkör
Szeptembertõl folytathatjuk Csiribiri részképesség-fejlesztõ
szakkörünket. Nagy örömünkre szolgált, hogy foglalkozásaink
a gyerekek körében folyamatos érdeklõdésre tart számot.

Szakkörünk, a Népi hagyományokhoz kötõdõ, manuális készséget fejlesztõ foglalkozás, 8 fõ olyan tanulóval dolgozunk, akik szívesen végeznek kreatív tevékenységet, szeretnek barkácsolni és
érdeklõdnek a népi hagyományok iránt.
A szakkör célja, hogy a tanulók manuális tevékenységhez kapcsolódóan megismerjék eleink ünnepekhez, népszokásokhoz,
vagy a hétköznapi életükhöz kötõdõ alkotó munkáját.

Folytatás a következõ oldalon.
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Szeptember és október hónapban a mozgásfejlesztõ játékaink
mellett készítetünk társasjátékot. Papírképet hímeztünk, fonalból babát készítettünk. Sok érdekes rejtvényt oldottunk meg.
Játékokat tanultunk, kártyáztunk, marokkóztunk, vakkígyót
játszottunk. Foglakozásaink jó hangulatban, aktív munkával
telnek. Munkánkat novemberben is folytatjuk.
Készítette: Jákliné Perei Erika, Pavlicsek Zsolt

Beszámoló a báb- és színjátszó szakkör
munkájáról
Tervezett tematikánknak megfelelõen haladunk. Két idõszakra bontottuk tevékenységünket. Az elsõ részben báboztunk,
szeptembertõl pedig a színjátszás a fõ témánk.
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MEGHÍVÓ
Örömmel adjuk hírül minden érdeklõdõnek, hogy 2013. december 3-án 16 órai kezdettel a könyvtárban közkinccsé
tesszük a nagyközönség számára az elsõ Perkátai Irodalmi
Antológiát, melyben 12 perkátai szerzõ versei és prózai írásai
kaptak helyet.
Kiadványunkat szakmai szempontból Lackfi János író, költõ
mutatja be a jelenlévõknek.
E projektrendezvény az „Ötvenhat ok, amiért érdemes olvasni
Perkátán” elnevezésû TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 azonosítójú irodalmi pályázat keretében valósul meg.
A rendezvény nyílt, mindenkit szeretettel várunk!

Nyugdíjasok
a felnõtt játszótéren

A foglalkozásokon sokat játszunk együtt, ezért nagyon élvezik a
gyerekek a szakkört. Sok nyelvtörõt mondunk, pl. fekete bikapata…, két picike pocakos pocok…, büszke buksza stb. Kedvelt
játékuk a földrengés, a mániás család, a zálogos. Ezek következtében gyarapodik a szókincsük, fejlõdik beszédkészségük, oldódnak a gátlások, fejlõdik esztétikai érzékük. Több mesét dolgoztunk fel dramatikusan, vagyis egy-egy rész után némajátékra, állóképek kialakítására vagy egymás meggyõzésére kértük a
gyerekeket, ezzel mélyítettük a mese megértését, átélését. Jelenleg a Válogatós asszony címû vásári jelenetre készülünk szövegtanulással, díszlet- és kellékkészítéssel. Reméljük, minden
gyermek szívesen emlékezik vissza erre az idõszakra, amikor
kisiskolásként bábozott, színpadon játszott.
Denke Antalné és Basticz Józsefné szakkörvezetõk

Kézmûves-manuális készséget fejlesztõ
szakkör bemutatása
Célunk, hogy a 8-9 éves korosztályt megismertessük a népi kismesterségekkel és az általuk készített használati és dísztárgyakkal. Foglalkozásainkat hetente egy alkalommal, keddenként
két órában tartjuk. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a
gyerekek szívesen jönnek, jó hangulatban telnek a munkadélutánok. Arra törekszünk, hogy a résztvevõk maguk akarják elkészíteni az ünnepekhez, vagy játékukhoz kapcsolódó eszközöket.
Fontosnak tartjuk a gyermekek belsõ világának gazdagítását, a
szép iránti vonzódásának, és alkotókedvének megteremtését.
Úgy gondoljuk, hogy az így nevelõdõ gyermek érettsége korának megfelelõ és természetes lesz.
Szakkörvezetõk: Farkasné Csernus Marianna,
Szabóné Baricza Csilla

A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre egyik klubfoglalkozásuk
alkalmával ellátogatott a felnõtt játszótérre, ahol az összes gépet sikerült kipróbálniuk. Nagyon jól érezték magukat, hasznosnak találják a gépeket, mindenkinek szeretettel ajánlják a figyelmébe.
Bogó Anikó
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ÁMK HÍREK – ISKOLA
szintén a haza iránti felelõsséget, szeretetet és önfeláldozást jelképezi hazánk történelmében.
Október 22-én délelõtt iskolai keretek
között, október 23-án községi szinten adtak elõ diákjaink ünnepi mûsort az ’56-os
hõsök tiszteletére. Köszönöm valamenynyi diáknak és pedagógusnak a színvonalas elõadást!

Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
06 (25) 522-350

Október

Október eseményei

Október a magyar történelem eseményeit tekintve a hazaszeretet, az önfeláldozás
és a szabadság iránti elkötelezettség megnyilvánulásának hónapja.

Az októberi hónap során az emlékezés és
az ünnep mellett a szokásos események
történtek. Papírgyûjtés, kutyatalálkozó.
Szilasy László igazgató

Október 6-ra emlékeztünk

1849. október 6-án Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernõ, Schweidel József, Török Ignác és
Vécsey Károly, az aradi „tizenhármak”,
inkább a halált választották a hazaárulással felérõ kegyelem elfogadása helyett. E
tettükkel örök példaként állnak mind a
mai napig hazánk történelmi tudatában.
Iskolánk hagyományaihoz híven október
4-én egy-egy szál gyertya meggyújtásával
rájuk emlékezett valamennyi diák és pedagógus.

1956. október 23.

Miután Világosnál letették a fegyvert,
befejezõdött az 1848-49-es szabadságharc. A császári haditörvényszék ítélete
alapján Aradon kivégezték a magyar
honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukás után kerültek az osztrákok fogságába. Batthyány Lajost, az
elsõ magyar felelõs kormány miniszterelnökét ugyanezen a napon végezték ki
Pesten.
2013. október 4-én iskolánk tanulói is lerótták kegyeletüket a szabadságharc hõsei elõtt. A gyerekek osztályonként vonultak le az aulában felállított tabló elé az
órák elsõ, valamint utolsó tíz percében,
hogy a pedagógusok segítségével feleleveníthessék az akkor történteket. Az elhunytak emlékére a gyerekek virágokat
vittek és mécseseket gyújtottak.
Takács Dóra tanárnõ, Orbán Zsolt tanár úr

Kutya- és
kisállat-találkozó

Október másik történelmi eseménye az
’56-os forradalom és szabadságharc,
mely a ’48-as hagyományokat követve,

A 2013/2014-es tanévre is megalakult a
diákönkormányzat, melynek keretein belül két program valósult meg október hónapban. Október 8-án tartottuk a kutyatalálkozót, melyre négy kategóriában nevezhettek a gyerekek: kölyökkutya, kistermetû, középtermetû és nagytermetû
kutya. A zsûrinek nagyon nehéz dolga
volt, mert mindegyik eb a maga kategóriájában szép és egyedi volt.
A kategóriák helyezettjei a következõképpen alakultak:
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Kölyökkutya:
I. helyezett: Kovács Regina (Dolli), II.
helyezett: Vén Adél (Mázli), III. helyezett: Alanyai Nárcisz (Dina).
Kistermetû:
I. helyezett: Horváth Lilla (Liza), II. helyezett: Áldott Napsugár (Machó), III.
helyezett: Kovács Esztella (Bella).
Középtermetû:
I. helyezett: Kis Andrea (Jenki).
Nagytermetû:
I. helyezett: Kovács András (Öcsi).
Október 24-én pedig a kisállat-találkozóra került sor. A gyerekek lelkesen hozták
állataikat, és a legtöbb esetben szüleik is
elkísérték õket. Ezen a megmérettetésen
három kategória lett meghirdetve: madár, macska, rágcsáló.
A kategóriák helyezettjei:
Madár:
I. helyezett: Dócs Bence (Csili), II. helyezett: Vén Adél (Szivárvány).
Macska: I. helyezett: Csuka Mónika (Dagi), II. helyezett: Kovács Esztella (Herceg), III. helyezett: Fésû Mária (Garfield).
Rágcsálók:
I. helyezett: Bartos Eliza (Buci), II. helyezett: Újvári Nikolett (Bogyó), III. helyezett: Móker Marcell (Rudi).
Köszönjük a versenyzõknek, az érdeklõdõknek a részvételt, a zsûrinek pedig a
segítséget.
Takács Dóra tanárnõ,
Gyöngyösi Edit tanítónõ

Sport
2013 õsz
Rácalmáson rendezték a labdarúgó diákolimpia II. korcsoportjának csoportmérkõzéseit. A perkátai gyerekek a Baracscsal kezdtek, és Vámosi Róbert két szép
góljával sokáig úgy nézett ki, hogy sikerül
meglepetést szerezni. Sajnos, a találkozó
végére elfogyott az erõ és az esélyesebb
ellenfél kicsikarta a gyõzelmet. A fizikailag sokkal erõsebb Mezõfalva ellen nem
volt esély a pontszerzésre, de a Nagyvenyimet végre sikerült legyõzni. A három
pontot jelentõ gólokat Fülöp Tamás és
Robi szerezték. Az utolsó mérkõzésen
nem sok szerencséje volt csapatunknak a
hazaiak ellen, ám Szabó Ricsi góljával
egy ponttal gazdagodott a csapat. A gólszerzõkön kívül Dankó Marcell, Tomor
András, Áldott Bence, Tomor Roland és
Szombat Mihály lépett pályára a Hunyadi Mátyás iskola együttesében. Folytatás
tavasszal.
Eredmények: Perkáta–Baracs 2-3, –Mezõfalva 0-2, –Nagyvenyim 2-1, –Rácalmás 1-1.
A csoport állása: 1. Baracs 12 pont, 2.
Mezõfalva 9, 3. Perkáta 4, 4. Nagyvenyim
3, 5. Rácalmás 1.
Benke Zoltán tanár úr

10

KÍNA KINCSEI

KÍNA KINCSEI 56.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata
A következõ cikkekben a hétköznapi lét különlegességeit, saját érdekesebb élményeimet osztom meg az olvasókkal.

Szubjektíven Kínáról 1.
A munka világáról
Nincs munkanélküliség, mert minden feladatot több ember végez. Nagy-Peking területén egyszer sem sikerült felfedeznem
gondozatlan, gazos útszéleket, mindenhová jut kétkezi munkás. Sõt, nagyon gyakori, hogy a világvégi utak mentén is ültetett és gondozott virágok díszelegnek. Különösen jellemzõ ez
testvértelepülésünk, HUAXIANG területén. A rendkívül szorgalmas kínai emberek rizzsel és zöld teával egész nap eldolgoznak bármilyen kietlen külterület szebbé tételén, mert értelmét
látják a világ szépítésének.
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becenevet felvenni, megtiszteltetésnek vették, amikor a régebbi ismerõsöknek magyar keresztnevet is adományoztunk (pl.
Péter bácsi, Kati néni, Karcsi, Peti, Sanyi…).
Protokolláris, hivatalos bemutatkozáskor illik névjegyet cserélni. A névjegykártyát a két sarkánál fogva, enyhe meghajlás kíséretében illik átadni, az egykezes átnyújtást lenézésnek tekintik.
Nagyon fontos számukra a rangsor, a pozíciók pontos rögzítése
és betartása. Szigorú határozottsággal terelik a vendéget az õt
megilletõ helyre, székre. Beosztásunkat, feladatunkat, képzettségeinket azért mérik fel talán számunkra túlzó alapossággal,
mert így tudják jól viszonyítani saját hierarchiájukhoz.
A közbiztonságra országszerte csak pozitívokat mondhatok.
Bármerre jártam vidéken is, helyi kísérõk nélkül is, nyugodtan
sétálhattam éjszaka is a városok, falvak utcáin, az õsi városfalakon és a turistaözöntõl távoli, igazi vidéken is. Igaz, hogy csak
kínai feliratokat látva ez nem könnyû a tájékozódás, de a legijesztõbb, a legszegényebb negyedekben sem ért semmi atrocitás.
A tömegközlekedés viszont megrázó. Nemcsak a helyi közlekedés zsúfolt, hanem a vonatok és közutak is igen leterheltek. A
gyalogosok számára nem jelent gondot a tilos jelzés, az autósok
is a végletekig „tolják” elõre jármûvük orrát kétcenti elõnyért.
Ennek ellenére aránylag ritka a nagyvárosi dugókban a baleset,
az ütközés.

A zöldteáról
Naponta több pohárral isznak a teljesen átlátszó, vízszínû teából, melyet saját kis üveg vagy fém termoszaikból varázsolnak
elõ, állandó forró víz utántöltögetéssel tartva mindig a biztonságos mennyiséget.
Elsõ kintlétem elsõ
napján magam is elfogadtam egész nap
mindenhol a kínálást,
melynek eredményeként az igencsak mozgalmas nap és a hoszszas vacsora ellenére
is hajnali 4-ig nézegettem impozáns szállodai szobám plafonját.
Eszemmel elhittem,
de a mai napig nem
tudtam napi gyakorlattá tenni kínai barátaim azon bölcs tanácsát, miszerint a nyári forróságban a folyadékpótlást nem jégbe
hûtött ásványvízzel, sörrel, üdítõvel kell túlélni, hanem meleg
folyadék kortyolgatásával, ami testünk hõháztartását egyensúlyban tartja.
Jártam ultramodern „szuperexpressz-készítõ” gyárban, ahová
csak cipõnkre géppel húzott „papucsban” léphettünk be, és szigorúan tiltották a fényképezést. Voltam igencsak régimódú
gyárban is, ahol hosszas, néma fohászokat mondtam, nehogy
épp azokban a percekben dõljön össze… és ahol az elavult, gazdaságtalan kazánokat azért nem tudták lecserélni, mert kell a
gõz a mindennapi rizs megfõzéséhez, ami „szent dolog” a munkások számára.
Láttam olyan felhõkarcoló építést, amelynek külsõ „állványzatát” bambuszszálakból kötözték össze. Valamiért nem tudtak
meggyõzni a biztonság magas fokáról, akármennyire is elhitte
agyam a bambusz minden kiváló tulajdonságát.

Etikett
Nagyon rámenõsnek kell lenni ahhoz, hogy kínai barátainkat
nyíltan meg tudjuk sérteni, ugyanis a legmesszebbmenõkig
igyekeznek megõrizni higgadtságukat és mosolygós, udvarias
arcukat.
Látható örömmel fogadták, amikor nevük után tudakoztam, és
azt meg is jegyeztem. Fõként a fiatalabbak szeretnek nyugati

Külön kategória a kerékpár, a motor és ezeknek minden, elképzelhetetlen hibrid valósága. Nemcsak személyszállításra alkalmazzák, hanem az áruszállítást is megoldják biciklivel.

Ha nem láttam volna, magam sem hinném, mi minden elfér náluk
egy bringán. Gond nélkül száguldott el mellettem egy apuka a feleséggel és csecsemõkorú gyermekükkel, valamint 30 kg-nyi háztartási szállítmánnyal két keréken, mások simán elvisznek mázsányi zöldségeket zsákokban vagy akár tucatnyi plazmatévét.
Biztonságos és kényelmes (és olcsó!) viszont a taxi, valamint a
belföldi repülõjáratok. Bár a repülõgépülések nem 120 kg feletti testsúlyra lettek kialakítva arrafelé, ami okozott már néhány
kellemetlen, szûkös percet több ázsiai utas-szomszédomnak…
Folyt. köv.
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HITÉLET / KÖZÖSSÉG

Egyház-hitélet
Pavlicsek Zsolt

Várakozásban

Igaz Advent: nagy ígéret,
Úgy kellene, ám így élek.
Megérintõ köd-alkalom,
Erõt vehetsz önmagadon.
Igaz Advent: dús szeretet,
Hibáid jóvá teheted…
Remegtetõ csendkeresés
Angyal-csodás elmélyülés…
Igaz Advent: hû bizalom,
Átsegít a gond-viharon.
Elkísér élet-hidadon,
Fentrõl kapott bõ irgalom.
Igaz Advent: hûség-ima,
Befogadva nincs több hiba.
Átkaroló két puha kéz,
Úr vezette megérkezés.
Áldott Advent Betleheme,
Beengedjük kegyelmedet!
Újra eljön világ-csoda:
Mindannyiunk karácsonya!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Október 13-án Perkátára látogatott Spányi Antal püspök atyánk, aki megbérmálta felkészült jelöltjeinket és megáldotta a
LEADER pályázati forrásból elkészült
liturgikus bútorainkat és felújított orgonánkat. Az impozáns és illõ szépségû stílusazonos barokk misézõ oltárt, ambót és
székeket helyi szakemberek: Pavlicsek
Nándor, Pavlicsek Attila és munkatársaik készítették, beírva magukat templomunk történetébe. A kiváló munkát ezúton is köszönjük nekik!
A templomi felújítási munkák további
ütemeinek megvalósítására kérjük segítõ
adományaikat személyesen, vagy a perselyekbe vagy a Kisboldogasszony Alapítványunknak befizetve! Aki a római katolikus anyaszentegyházhoz tartozik és/
vagy segíteni tudja anyagilag egyházközösségi feladatainkat, kérjük, fizesse be
az önkéntes egyházközségi hozzájárulás
éves összegét („egyházi adó”). Támoga-
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Pavlicsek Zsolt

Ha jól
várakozunk…

tásuk nélkülözhetetlen a perkátai egyházközség anyagi fennmaradásához, melyet elõre is hálás szívvel köszönünk meg!
(Aktív felnõttnek 3700 Ft/fõ/év, passzív
/nyugdíjas, munkanélküli felnõttnek:
2700 Ft/év/fõ. Kérjük, ne tekintsék zaklatásnak, ha a már vagy a következõ napokban postaládájukban megtalálják kérésünket és a befizetést segítõ sárga csekket.)

Lótunk-futunk

Novembertõl, a téli idõszámítástól az esti
szentmisék kezdési idõpontja 16 órára
változott.

Mûfenyõkön

Decembertõl a hétköznapi szentmisék
elõtt (15.30-tól) zsolozsmát mondunk.

Nem találjuk

fényes-zajos rengetegben.
csilingelõ
díszek között tévelyegve.

hiába nézzük-keressük
karácsony igaz kincseit.

December 1-jén kezdõdik ADVENT idõszaka, mely az Isten-várás lelki felkészülésének ideje.

Tanácstalan

Advent vasárnapjain délután 15 órától
lesznek mûsorok a templom elõtti téren.

ötletelõ vásárlással

December 9-én a Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen Fogantatás ünnepe lesz.

fagyos-mohó kapkodással

December 24-én 15 órakor tartjuk a hittanosok hagyományos pásztorjátékát,
majd ünnepi éjféli szentmise lesz.

kényszerszülte

Idén õsztõl plébánosunk az eddigieknél
is jobban támaszkodik világi lelkipásztori
munkatársai (Pavlicsek Zsolt és Toldi
Róza Hajnal) liturgikus szolgálataira.
Ottó atya nyugdíjasként is 3 helyet lát el
papként, egyre fárad, ezért bevezette a
rendszeres igeliturgiák rendjét személyes
terhei könnyítésére. Ezzel az intézkedésével a perkátai híveket is felkészíti a jövõben várható, helyben lakó pap nélküli
idõszakra, amikor nem biztos, hogy minden vasárnap tud majd hozzánk jönni misézni felszentelt pap. A világi lelkipásztori munkatársak egyházi képzést kaptak és
személyes püspöki megbízást egyházi tevékenységükre. Az általuk vezetett igeliturgiák nem szentmisék, de pap távollétében a hívek számára érvényes vasárnapi
istentiszteletek, mivel Jézus Krisztus nevében gyûlnek össze, tanítást kapnak a
szertartásban (evangélium és prédikáció) és szentáldozáshoz járulhatnak. Fogadjuk bizalommal a közösségért dolgozó munkatársak szolgálatát!
Januártól hittani felkészítõ foglalkozásokat hirdetünk felnõttek részére. Kiemelten ajánljuk azok számára, akik a keresztségre készülnek, elsõáldozók vagy bérmálkozók szeretnének lenni. Jelentkezés
a plébánián vagy a hitoktatóknál!
Egyházközségünk elérhetõsége
telefonon: 06 (30) 861 2621,
e-formában:
perkata1711@gmail.com.

örömtelen

felesleg-ajándékokkal
menekülnénk
zûrös önmagunk szemlélvén…
Megnyugodva
Adventi csöndben ha járunk
gyertyagyújtás
boldog Úr-várását látjuk.
Lélekemelõ
hajnalokon odaérünk
kegyelmeket
tisztultabb szívvel remélünk.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak,
akik velünk együtt érezve
kísérték szeretett
édesanyámat, nagyanyámat,

özv. Bosnyák Jánosnét
utolsó útján, a temetõben.
Gyászoló lánya, unokája és családja

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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Mozaikok magyar múltunkból VIII.

„A történelem az élet tanítómestere”
Bevezetõ
Mozaikos cikkeinkkel felvillantani kívánjuk a valóság más lehetséges szeleteit, az elhallgatni, sõt eltörölni szándékolt dicsõbb õsi múltat és közelmúltat. Olvassák nyitott szívvel! Ha kételkednek, nézzenek utána, kutassanak, keressenek, ismerjék
meg az igazságot!
Rovatvezetõ: a HUN

Nagykirályaink Balambértól –
Koppány nagykirály-jelöltig 1.
(Különös tekintettel Atilla nagykirály uralkodására)
„Egy nemzet halála akkor kezdõdik, amikor lemond õsi hagyományairól.” (Deák István: Szentkirályaink története címû könyvébõl)
„Szkíta hun nép hazája hosszú idõn keresztül a Kárpátoktól a
Turáni-alföldig, át a Bajkálon, egészen a Japán tengerig terjedt.
Hatalmas területek, végtelen távolságok, ahol hosszú évezredeken keresztül új és újabb birodalmak, országok jöttek létre,
amelyeket nagynevû királyok irányítottak.” (Deák István)
A Nimród hagyományok – regösök, énekmondók, szájhagyomány útján terjedõ történeteken keresztül maradtak fenn. Az
õsi szkíta-hun nép évezredeken keresztül ápolta, örökítette az
utódokra a hagyományt. Az Atilla elõtti idõk hun családfájának
jelentõs személyisége:

Balambér nagykirály (i. sz.: 318–394-ig)
Õ indította el nyugat felé a szkíta-hun népeket. Az õsi rendet, a
fényhitre épülõ hitet, az emberi értékekre épülõ életet akarta
visszaállítani a római császárság és a perzsa királysággal szemben. Az õ irányítása alatt vált igazán harcossá a szkíta-hun nép.
Balambér két oldalról készült Hunnia megvédésére, a Kaukázuson túlról a perzsák, nyugatról a rómaiak veszélyeztették. Ebben az idõben a nagykirály egymillió harcosnak parancsolt a rómaiak elleni hadjáratban (375-ben). A szkíta népek lovassága
rövid idõ alatt kiszorította a Kárpát-medencébõl a rómaiakat a
Duna vonaláig. Majd beszervezte a Kárpátok keleti részérõl az
õshonos szkítákat a Hun Birodalomba. 394-ben távozott az
élõk sorából. Hatalmas birodalmat, jól felszerelt, erõs hadsereget hagyott maga után.

Atilla nagykirály (406-453)
A Budai Krónika 1473-ban így ír róla: „Attila Isten kegyelmébõl Bendegúz fia, aki Engadiban született, a nagy Nemroth
unokája, a magyarok, médek és gótok királya a földkerekség félelme és Isten ostora.” (A régi szövegek egy része két „t” betûvel írja Atilla nevét. Sumér ékjelek szerint: két „l” betûvel és egy
„t” betûvel kell írni: Atilla jelentése: az élet forrása.)
Balambér utóda fia: Karaton lett a nagy király. A birodalom keleti részének királya: Bendegúz (Mundzuk), Atilla édesapja. A
birodalom nyugati részének királya: Uldin.
Uldin halála után: Ruga (Ruva) uralkodott. Atilla neve Ruga
uralkodása alatt vált ismertté. Atilla 12 éves korában „túszként” Rómába érkezett. 4 évig Ravennában nevelkedett. Megtanult latinul, görögül, járt Bizáncban. Roppant intelligenciája
mindenkit lenyûgözött.
Ruga halála után öccsével, Budával örökölték a trónt. „Egy jól
felépített és jól mûködõ rend volt a szkíta–hun–avar–magyar–türk népek közössége, ami a távoli korok, az „égbõl szállt
királyság” rendje szerint épült fel.” (Deák István)

Az elhunyt király helyébe kerülõ új uralkodó minden esetben a
szent királyok ivadéka volt. A bölcsek tanácsa Atillát választotta nagykirállyá, aki az öccsénél tehetségesebb, rátermettebb
volt. Uralkodása elején békét kötött Bizánccal, adófizetésre kötelezte, majd a Nyugat-Római császársággal is szerzõdést kötött, melynek értelmében: szolgáltassanak vissza minden hun
harcost Aetius seregébõl. Legfõbb parancsa: hunok idegen
hadseregben nem szolgálhatnak. Keleti hadjáratában (434–
435) egyesítette a hun törzseket. Nesztor, volt konstantinápolyi
pátriárka (428–431) így ír a hunokról: „A szkíták népe hatalmas
volt. Egy királyi birodalmat alapítottak, amelyik nagyon erõs
volt, és túlszárnyalta hatalmával a rómaiak minden erõlködését. A 440. esztendõ végén ezek a barbárok voltak az urak, és a
rómaiak a szolgák.” 451-ben szövetséget kötött a germán-gótokkal a Római Birodalom ellen. A keleti császárságot 451-ben
legyõzte, de nyugaton a vizigótok és a vandálok vereséget szenvedtek. Rómát nem tudták elfoglalni. Atilla az elé járuló aggastyán Róma püspökének kérésére megkegyelmezett a városnak.
Lovát visszafordította a Tisza felé. Ezzel a germán-gót szövetségesek kimondták rá a halálos ítéletet. 453-ban a germán uralkodó lányát, Ildikót feleségül vette. A nászlakomán az ifjú
asszony megmérgezte Atilla nagykirályt. Atilla halála után –
nem bizonyított – valószínûleg legidõsebb fia, Ellák irányította
tovább a Hun Birodalmat. Az õ halála után már nem emeltek a
hunok maguk fölé nagy királyt. A törzsszövetség döntött minden közös ügyben. Atilla legkisebb fiának (Irnik), Csabának
már nem sikerült apja teljhatalmát továbbvinni.

Baján nagykirály (562–601), az avarok fejedelme
„Balambér és Atilla egyéniségét öröklõ, az õsi szkíta-hun nép
királyainak családjától származó Baján uralkodott az avarok fölött. A nagykirály irányításával a Kárpát-medencében gyorsan
gyökeret vert az avar nép. (….) A jól szervezett óriási létszámú
avar hadak rettegésben tartották Bizáncot. Itáliában és a germán területeken a kiskirályok és klánok folytonos harca következtében ekkor minden romokban hevert. Az avar könnyûlovasság szinte akadály nélkül száguldotta be a nyugati tájakat,
komoly ellenállásra sehol sem találtak.
Baján nagykirály újból erõssé tette a Kárpát-medencében élõ
szkíta-hun népet.” (Deák István)
A forrásokból szerkesztette: Kiss Ferencné
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Lovas hírek
Az õsz a szabadtéri versenyek döntõinek évszaka. A díjugrató
magyar bajnokság döntõjérõl – ahol Gubicza Anett képviselte a
Perkáta SE-t – már beszámoltam. A szeptemberi lapzárta után
rendezték meg a díjugrató megyei bajnokság döntõjét, melyen
szintén képviseltetve volt az egyesületünk Garami Zoltán személyében, aki a döntõben teljesítette a nagyon nehéz, technikás
pályát. A végsõ sorrend az elõdöntõk és a döntõ összesített
eredményei alapján alakult ki, így Zoli a B/2 ifi kategóriában,
összetettben az elõkelõ 2. helyen végzett a megyei bajnokságban. Fogathajtásban is bejutottak fiatal versenyzõink a
magyar b ajnokság B kategóriás döntõjébe, ahol tisztesen helyt
álltak. Ez a hétvége nem kedvezett fogatunknak, de úgy gondolom, önmagában már az szép teljesítmény volt, hogy bejutottak
az év legrangosabb versenyére, ahol a legjobbak mérhették öszsze tudásukat.

Szeptember 21. –
Székesfehérvár: díjugrató megyei bajnokság, döntõ
Garami Zoltán – Glória, B/2 ifi „110 cm-es” kategória (8 induló): 4 hibapont, 7 stíluspont, 6. hely.
Garami Zoltán – Glória, B/3 ifi „120 cm-es” kategória (6 induló): 8 hibapont, 5. hely.

Október 11-12-13. –
Gerjen: fogathajtó országos bajnokság, döntõ

Ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás – Pandúr-Füles-Bessy, kettesfogathajtó B kategória (13 induló): díjhajtás 68.27 hibapont,
13. hely; maraton 77.57 hibapont, 12. hely, akadályhajtás 21.67
hibapont, 10. hely. A három nap összesített eredménye alapján
167.51 hibaponttal a 11. helyen végeztek.
Orbán Brigitta

Sajtóanyag
Fejér megye egyedülálló rekreációs központja, az Agárdi
Gyógy- és Termálfürdõ egyedülálló gyógyászati lehetõséget nyújt 2013. október 1-jétõl 2014. február 28-ig az
ide látogató Fejér megyei nyugdíjas vendégek részére.
Az akció keretén belül a fürdõ regeneráló, tb által finanszírozott gyógykezeléseit (medencefürdõ, iszapkezelés, gyógymasszázs, víz alatti sugármasszázs, szénsavfürdõ, súlyfürdõ,
víz alatti csoportos gyógytorna) különösen kedvezményes
áron teszi elérhetõvé a fürdõ a vendégek számára.
Az akció során 60 kezelés igénylése esetén (medencefürdõ
+ 3 kezelés/nap 3 hetes kúra esetén), a 19.000 Ft–21.000 Ft
önrész helyett 10.000 Ft-ért (167 Ft/kezelés) biztosítjuk balneoterápiás gyógykezeléseinket a megyebeli települések
nyugdíjasainak számára.
Mit kell tennie, hogy igénybe vehesse az akció nyújtotta
kedvezményeket?
1. Keresse fel háziorvosát, és kérjen beutalót reumatológiai
szakrendelésre!
2. Keresse fel az ország bármely reumatológusát, és írassa ki
a 60 kezelést az Agárdi Gyógy- és Termálfürdõbe (megjegyzés: a fürdõ rendelkezik reumatológiai szakrendeléssel, idõpont-egyeztetés minden hétköznap, 13.00–15.00 óra között
a 06 (22) 579-248-as telefonszámon).
3. A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a fürdõ recepcióján és
regisztráltassa magát a kezelésekre (regisztráció minden
hétköznap 8.00–16.00 óra között, személyesen)!
4. Végezetül élvezze a fürdõ kényeztetõ és regeneráló gyógyszolgáltatásait!
Fontos tudni valók:
– A kezelés regisztrációja fontos, hogy az említett akció idõszakán belül történjen, vagyis október 1-jén már jár a kedvezmény függetlenül attól, hogy korábban írta fel az orvos a
kezeléseket, illetve február 28-án jelentkezõknek is jár a
kedvezmény, függetlenül attól, hogy a kezeléseket majd csak
márciusban járja le.
– A 60 kezelés 4x15 kezelésbõl áll (egy nap 4-féle kezelés –
medencefürdõ + 3 kezelés – 15 alkalommal).
– A napi 4 db kezelés egyike minden esetben a medencefürdõ (01)
– A gyógykezelések hétköznap, 8.00–16.00 óra között vehetõk igénybe.
– A beutalók minden esetben (háziorvosi és reumatológusi)
30 naptári napig érvényesek, a kezeléseket pedig azok megkezdésétõl számítva 56 naptári napon belül le szükséges járni!
– Az akció keretén belül nem áll módunkban pénzvisszafizetéssel élni, még orvosi igazolás ellenében sem!
– A kedvezmény csak érvényes nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett igényelhetõ.
Várjuk szeretettel kedves gyógyulni, pihenni vágyó nyugdíjas vendégeinket!
www.agarditermal.hu
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Szerkesztõségi
közlemény
Tisztelt Olvasóink!

„Tombol a szél, zúg a lég
Havat kavar égi rém.
Dideregve nagyon fél,
Az Ember jobbat remél.”

Véget ért az õsz, minden kétséget kizáróan itt a tél.
Várjuk a helyi, közérdekû rendezvények szervezõitõl, rendezõitõl a tudósításokat és képeket a szervezõktõl.
Elérhetõségeink:
ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési Iroda és a szerkesztõség
tagjai.
Következõ lapzártánk
2013. december 5.

idõpontja:

a szerkesztõség
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Perkátáért Közalapítvány, Perkáta Szabadság tér 1.

Közhasznúsági jelentés
a 2012. évrõl
Alapítványunk 1997. április 8-án közalapítványként van bejegyezve a Fejér Megyei
Bíróságon Pk. 62.326/1997/2. számon. Közhasznú tevékenységünket alapító okiratban foglaltaknak megfelelõen végezzük, kulturális és tömegsport tevékenység támogatása, betegségmegelõzõ tevékenység támogatása, a perkátai óvoda és az általános
iskola, községi könyvtár támogatása, azon belül a megjelölt intézmények ellátásának,
felszereltségének segítése. Tevékenységi körünkbe tartozik a hagyományõrzõ tevékenység támogatása, perkátai hátrányos helyzetû tanulók tanulmányi anyagi, és tárgyi
megsegítése.
A közalapítvány tevékenységet a kuratóriumi tagok látják el.
Közalapítvány pénzbevétele:
A közalapítvány pénzbevétele a helyi önkormányzat támogatásából, a NAV-tól
visszautalt SZJA 1 %-ból, valamint a banki kamatból áll.
Önkormányzat támogatása:
1.325.106 Ft
APEH SZJA 1 %-a:
108.341 Ft
Banki kamat:
44.088 Ft
Összesen:
1.477.535 Ft
Közalapítvány kiadásai:
Kiadvány felhasználása:
100.000 Ft
Egyéb eszköz költsége:
16.250 Ft
Egyéb ráfordítás:
1.00 Ft
Postaköltség:
1.870 Ft
Nyomtatvány irodaszer:
11.200 Ft
Rendezvények anyagköltsége:
22.264 Ft
Értékcsökkenési leírás:
501.193 Ft
Bankköltség:
20.570 Ft
Összesen:
673.348 Ft
Az alapítvány a 2012. évet 804e Ft eredménnyel zárta.
Gazdálkodásunk kizárólag a közhasznú tevékenység céljainak megvalósítása érdekében történik.
Bogó Anikó, a kuratórium elnöke

A Kisboldogasszony Alapítvány 2012. évi beszámolója
A Kisboldogasszony Alapítványt 1992-ben hozta létre a
Perkátai Római Katolikus Egyházközség, annak tagjai alkotják. Az alapítvány tevékenységi köre és mûködési szabályai szerint közhasznú szervezet. Célja a perkátai egyházközség tulajdonát képezõ ingatlanok – templom, temetõkápolna, harangláb, szolgálati lakás felújítása és fenntartása. A szobrok, festmények és templomi felszerelések karbantartása, felújítása. Az
egyházközségi élet fellendítését szolgáló alapeszközök beszerzése, új létesítmények megvalósítása.
A Kisboldogasszony Alapítvány, mint az egyházközség saját
szervezete, tagjai által aktívan vesz részt és kapcsolódik bele a
hitéleti tevékenységekbe, szervezésekbe is (pl. a liturgikus ünnepeken kívül a karácsonyi pásztorjáték, hittanos farsang, gyermeknap, ministráns kirándulások és táborok). Tagjaink aktív
részvételével támogattuk a Perkátai Római Katolikus Egyházközség 2012. évi programjait, külön programok szervezése nem
történt.
Az alapítvány fõ feladata elsõsorban a helyi egyházközség
mûködésének, célkitûzéseinek anyagi támogatása.
A Perkátai Római Katolikus Egyházközség fõ célkitûzése a
2010. év óta a templombelsõ terének, a liturgikus térnek és az
orgonának a felújítási munkálatai. Ennek érdekében több pályázatot is adtunk be, az alapítvány is ehhez igyekszik anyagi támogatást, az esetlegesen felmerülõ önrész költségeit biztosítani, így immár két éve a befizetések és támogatások összegét erre
tartalékolja.

Alapítványunk bevétele az idei évben magánbefizetésekbõl
nem gyarapodott, melynek magyarázata nagy valószínûséggel
az, hogy a tavalyi évtõl a befizetett támogatások után a 30 %
nem igényelhetõ vissza az adóból. Bevételi forrásunk a személyi
jövedelemadó 1 %-ból származó felajánlás volt.
Bevételek a 2012. évben:
Áthozat (2011):
459.072 Ft
Központi állami támogatás (adó 1%):
106.544 Ft
Belföldi magántámogatás (adomány):
0 Ft
Számla kamatbevétele:
4168 Ft
Összes bevétel 2012-ben:
110.712 Ft
Kiadások a 2012. évben:
Bankköltség:
7.565 Ft
Egyéb költség:
805 Ft
Összes kiadás 2012-ben:
8.370 Ft
Egyenleg 2012. december 31-én:
Bankszámla:
542.497 Ft
Házi pénztár:
18.917 Ft
Mindösszesen:
561.414 Ft
Jelen beszámolót a taggyûlés 2013. február 10-i ülésén elfogadta, valamint a Perkátai Római Katolikus Egyházközség Képviselõ-testületi ülésén ismertetve lett.
Jákliné Rajcsányi Rozália, a Kisboldogasszony Alapítvány elnöke
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Egy oldal:
Fél oldal:

20.000 Ft+áfa
10.000 Ft+áfa

Negyed oldal:
Egy hatod oldal:

5.000 Ft+áfa
3.500 Ft+áfa

Egy nyolcad oldal:

2.500 Ft+áfa

Gyászjelentések,
köszönetnyilvánítások, köszöntõk:
1.000 Ft+áfa/alkalom.
A társadalmi célú hirdetések
negyed oldalig díjmentesek.
Kedvezmények:
2-5 megjelenés: 15 %,
5-9 megjelenés: 25 %,
10 és felette: 40 %

HIRDETÉSEK
Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0748 kódszámú, „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok – lokális
színterek”, ,,Egészséges Perkáta” címû pályázat –, mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásával valósul meg 10
000 000 forint 100 %-os támogatással
– keretében Perkáta Nagyközség Önkormányzata labdarúgó-bajnokságot
szervez.

A Mikulás labdarúgó-bajnokság
3 fordulós lesz,

2013. november 22-én,
29-én és december 6-án
lesznek a mérkõzések az általános
iskola tornatermében 20 órától.
A csapatok szervezését
a kijelölt bírók végzik.
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Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai
polgármesteri hivatalban tartja minden hétfõn 16 órától. Szerzõdéseket a hét minden
napján köt (szombaton és vasárnap is).
Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap
stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri
egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek
megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél
segítséget tudjon nyújtani.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Helyi hirdetõknek állandó
20 % kedvezmény.
Felár:
színes hirdetés igénylése esetén
20 %.

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!
06 (30) 232 5337

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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FUTBALLTÁBOR
Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0756 kódszámú,
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmódprogramok – lokális színterek”,
,,Perkáta SE – egészséges szemléletben”
címû pályázat –, mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásával valósul meg 10 000
000 forint 100 %-os támogatással – keretében a Perkátai Sport Egyesület megrendezte elsõ sporttáborát.
A táborban résztvevõ iskoláskorú sportolók nagyon jól érezték magukat, az õszi
szünetben tartalmasan tudták tölteni idejüket. A tábor idején a focilabdán kívül
különbözõ eszközökkel fejleszthették
magukat a résztvevõk. Mozgó labdák továbbítása, kapura lövések, futóiskola, létszámfölényes játékok gyakorlása, Bozsik-program szabályainak ismertetése
és még sokáig sorolhatnám mi minden
fért bele ebbe az egy hétbe.

Bízom benne – a Perkáta SE vezetése nevében –, hogy minden résztvevõ jól érezte
magát, és a tavaszi táborban is részt vesz!
A Perkáta Sport Egyesület következõ
programja egy egészségnap, melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõt 2013.
november 28-án 14 órától a mûvelõdési
házban.
Pavlicsek Nándor, a Perkáta SE elnöke

ÕSZI NAGYTAKARÍTÁS
2013. október 5-én a Perkátai Polgárõr Közhasznú Egyesület és a Perkátai
Természetvédõ Egylet szervezésében az elmaradt TeSzedd! akciót sikerült pótolni, valamint a tervezett parkrendezési akciót megvalósítani. A
programon nagy létszámmal képviseltette magát – a két szervezõ egyesületen kívül – a polgármesteri hivatal, a faluüzemeltetés egy csoportja és az
általános iskolás gyermekek csoportja. Ujfalusi Ramóna, a Természetvédõ Egylet elnöke elmondta, hogy az idén kevesebb szemét volt a közterületeken. Az általános iskolás gyermekek is nagy létszámban vettek részt,
nagyon ügyesek voltak, szinte versengtek, ki tud több hulladékot gyûjteni.
Tóth Ferencné és Orbán Brigitta tanárnõk vezették a két iskolai
csoportot.
A Perkátai Természetvédõ Egylet fenyõ- és diófákat ajánlott fel, a Táncsics Mihály utcai újszülött parkokba, melyeket hûvösebb idõben fognak
elültetni.
A hulladékgyûjtésen kívül az újszülött parkok aljnövényzetének rendbetételére, a
megrongált oszlopburkolatok kijavítására
és cseréje, valamint a 2012-es újszülött park
emlékoszlopának befejezésére is a mai
napon került sor.
A falu jelentõs részén sikerült a hulladékot
összegyûjteni. László Norbert, a Perkátai
Polgárõrség Közhasznú Egyesület titkára
elmondta, hogy az õszi nagytakarítási akcióval igyekeztek felhívni a figyelmet környezetünk tisztaságának megóvására.
A jövõben bízzunk benne, hogy az új dolgok
létrehozásával tudunk majd foglalkozni, és
energiánkat nem a vandalizmus eredményezte értékek javítására kell fordítani.
Bogó Anikó
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