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Beszámoló a 2013. augusztus 28-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2013. augusztus 28-i
képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc
alpolgármester, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy László, Laki Fe-
renc) volt jelen.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással Per-
káta Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete elfogadta a módosított
napirendet az alábbiak szerint.

NAPIRENDI PONTOK:
Polgármesteri beszámoló
az aktuális eseményekrõl

– Közkonyhai szolgáltatás tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárással kapcsolatos dön-
téshozatal
– A Perkátai Szociális Központ alapításá-
val kapcsolatos döntéshozatal
– „Felnõtt játszótér kialakítása Perká-
tán” címû pályázattal kapcsolatos dön-
téshozatal
– Egyebek
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a he-
lyi önkormányzat oktatási intézményei-
ben és szociális ágazatában közétkezteté-
si szolgáltatás biztosítása tárgyában indí-
tott közbeszerzési eljárás keretében be-
érkezett ajánlatokat érvényesnek minõsí-
ti.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a he-
lyi önkormányzat oktatási intézményei-
ben és szociális ágazatában közétkezteté-
si szolgáltatás biztosítása tárgyában indí-
tott közbeszerzési eljárást eredményes-
nek nyilvánítja az alábbi sorrendben:
1. ECO-Profit 2000 Bt. (2120 Dunakeszi,
Barátság útja 19., II. em. 12.)

2. Eu-Force 08 Kft. (1037 Budapest, Ko-
lostor u. 11.)
3. Marlau Kft. (1037 Budapest, Bokor u.
9-11.)
4. Comptabilité Kft. (1037 Budapest, Bo-
kor u. 9-11.)
A képviselõ-testület az érvényes áraján-
latok közül az ECO-Profit 2000 Bt.-vel
köt szerzõdést tíz éves idõtartamra a he-
lyi önkormányzat oktatási intézményei-
ben és szociális ágazatában közétkezteté-
si szolgáltatás biztosítására. A képvise-
lõ-testület felhatalmazza a polgármestert
a szerzõdés aláírására.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy 2013. szeptember 1-jé-
tõl 2013. szeptember 13-ig szerzõdést köt
az Eu-Force 08 Kft.-vel az étkezési szol-
gáltatások biztosítására vonatkozóan az
ECO-Profit 2000 Bt.-vel történõ szerzõ-
dés megkötéséig.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás döntését, mely szerint az
Adonyi Kistérségi Szociális Központot
2013. szeptember 30-i hatállyal kívánja
megszüntetni.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Perkátai Szociális Központ Alapító Ok-
irata XI. pontját az alábbiak szerint mó-
dosította.

XI. A költségvetési szerv
alapításának idõpontja:

2013. október 1.
A képviselõ-testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a mûködési engedély
kérelem módosítását benyújtsa a Fejér
Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala részére.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
89/2013. (VIII. 21.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosította. Perkáta
Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete a Perkátai Szociális Központ
intézmény vezetésével Csenkiné Vass
Henriettát (2454 Iváncsa, Mátyás K. u.
34.) bízza meg 2013. október 1-jétõl 2018.
augusztus 31-ig, maximális próbaidõ ki-
kötésével.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
„Felnõtt játszótér kialakítása Perkátán”
címû pályázat befejezésével a Hating Út
Kft.-t (2400 Dunaújváros, Mátyás Király
út 10.) bízta meg bruttó 4 628 200 Ft
összeg erejéig. A képviselõ-testület fel-
hatalmazta Somogyi Balázs polgármes-
tert a vállalkozási szerzõdés aláírására.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
„Felnõtt játszótér kialakítása Perkátán”
címû pályázat részeként a gyalogjárda ké-
szítésével a Hating Út Kft.-t (2400 Duna-
újváros, Mátyás Király út 10.) bízta meg
bruttó338 800 Ft összeg erejéig.

VISSZHANG
A nagyközségben az elmúlt pár héten két jelentõs esemény részesei voltak a
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Kör Rozmaring Énekkara és az egyesület tagjai.
Az egyik, az „Eleink hagyatéka” helytörténeti gyûjtemény kiállítása volt, amit
a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyesület rendezett. A berendezett közép-kony-
hás, tiszta szobás házakban mi még jártunk, visszaadták a gyermekkori emlé-
keinket. A kamrában látott tárgyakkal mi még morzsoltunk, ismertük a szer-
számokat, mit mire használtak nagyszüleink, szüleink.
Szarka Péter elnök vezetésével nagyon sokat dolgozott az egyesület vala-
mennyi tagja. Köszönjük az élményt, amit az idõsebb generációnak nyújtottak!
Az idén elõször résztvevõként felszálltunk egy lovas kocsira és végig énekeltük
a falut, nagyszerûen éreztük magunkat, együtt táncoltunk a megállókban a pi-
cikkel és nagyokkal. Látványos volt az idei felvonulás a színes népviseletben öl-
tözött résztvevõkkel, csikósaink felvezetésével.
Köszönjük a nagyszerû napot Bogó Anikónak, Horváth Dórikának, Horváth
Istvánnak, a mûvelõdési ház dolgozóinak, akik gondoskodtak az ellátásunkról
a hõségben, valamint mindazoknak, akik fáradoztak a rendezvény sikeréért.
Kívánjuk mindkét esemény rendezõinek, hogy hasonló színvonalas rendez-
vényt szervezzenek, ami megmozgatja a fiatalokat, középkorúakat és idõseket
egyaránt.
Köszönjük szépen!

Dr. Nagy Andrásné elnök
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Beszámoló a 2013. szeptember 11-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2013. szeptember 11-i
képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc
alpolgármester, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi
Pál, Laki Ferenc) volt jelen.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a mó-
dosított napirendet az alábbiak szerint.

NAPIRENDI PONTOK
Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
szociális feladatainak ellátására kötött
megállapodás megszüntetésével kapcso-
latos döntéshozatal.
– Polgármesteri beszámoló az aktuális
eseményekrõl
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2013. évi költségvetésének I. félévi beszá-
molója
– Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal
kapcsolatos döntéshozatal
– Egyebek
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkátai Szociális Központ alapí-
tásához szükséges, elõterjesztés szerinti
módosított szervezeti és mûködési sza-
bályzatát.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkátai Szociális Központ alapí-
tásához szükséges, elõterjesztés szerinti
módosított szakmai Programját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással meg-
tárgyalta az „Étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, családsegítés, idõsek nappali el-

látása, jelzõrendszeres házi segítségnyúj-
tás, szociális szolgáltatásokhoz való hoz-
záférés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátá-
sára létrejött Megállapodás közös meg-
egyezéssel megszüntetésérõl” szóló elõ-
terjesztést, melynek alapján az alábbi
döntést hozta:

A képviselõ-testület az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás, mint megbízott és az
önkormányzat, mint megbízó között
2009. január 1-jei hatállyal létrejött „Ét-
keztetés, házi segítségnyújtás, családsegí-
tés, idõsek nappali ellátása, jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtás, szociális szolgál-
tatásokhoz való hozzáférés, gyermekjó-
léti szolgáltatás ellátására” vonatkozó
megállapodást 2013. szeptember 30. nap-
jával „közös megegyezéssel” megszünte-
ti, melyre vonatkozó megállapodást a ha-
tározat 1. számú mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja, felhatalmazva a
polgármestert annak aláírására.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata 2013. évi költségvetésének I. félévi
beszámolóját.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
döntött, hogy az önkormányzat csatla-
kozni kíván a Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához.

A képviselõ-testület a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatban felhasználható keretössze-
get ötszázezer forintban határozza meg,
melyet a 2014. évi költségvetésben bizto-
sít.

A képviselõ-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a csatlakozási doku-
mentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti
költség biztosítására a 2014. évi költség-
vetés tervezésekor legyen figyelemmel.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással az
„Egyes állami és önkormányzati ingatla-
nok ingyenes tulajdonba adásáról, vala-
mint a hitelszerzõdésbõl eredõ kötele-
zettségeinek eleget tenni nem tudó ter-
mészetes személyek lakhatásának bizto-
sításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény
módosításáról” szóló 2013. évi CXVIII.
törvény 1. §-a értelmében a közigazgatási
területén fekvõ, a 2431 Perkáta, Ady E.
utca 3. szám alatti, 86/1 hrsz-ú állami tu-
lajdonban álló ingatlant ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba kívánja venni. A
képviselõ-testület felhatalmazta Somo-
gyi Balázs polgármestert a térítésmentes
tulajdonba adásról szóló megállapodás
aláírására.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy kisajátítási eljárást kí-
ván kezdeményezni a Perkáta 1. hrsz-ú
ingatlanra vonatkozóan. A képviselõ-tes-
tület felhatalmazta Somogyi Balázs pol-
gármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

PERKÁTAI SZOCIÁLIS KÖZPONT
2013. október 1-jén kezdte meg mûködését az önkormányzat döntése alapján a
Perkátai Szociális Központ. Az elmúlt években több formában, közte 2004 és 2008 kö-
zött mikrotérségi társulási formában, majd 2009-tõl, az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás keretében mûködött a perkátai szociális és gyermekjóléti ellátás.
Az elmúlt hónapokban az önkormányzat számos döntést hozott, megalakította az in-
tézményt, elfogadta annak alapító okiratát, szakmai programját és dzervezeti és mû-
ködési szabályzatát. Augusztusban megválasztotta az új intézmény vezetõjét is.
Immáron az új intézmény látja a perkátaiakat a szociális és gyermekjóléti feladatok
területén. A lakosság ellátása nem változik, természetesen a két éve teljesen felújított
szociális intézményben mûködik az intézményünk. Ez az intézmény látja el a házi se-
gítségnyújtási feladatokat is, illetve rajta keresztül folyik a szociális étkeztetési ellátás
is (részben konyhai szolgáltató ECO Profit 2000 Bt. kiszállításával). Továbbra is itt fo-
lyik a Magyar Mentõszolgálat Alapítvánnyal együttmûködve a népkonyhai szolgálta-
tás is.
Az intézmény vezetõje Csenkiné Vass Henrietta. Az intézmény létszáma megnõtt a
jogszabályi kötelezettségek miatt, így 8 dolgozóval (köztük 2 félállású) munkatárssal
mûködik az intézmény. A megnövekedett létszám két tényezõ miatt is örvendetes,
egyrészt a nagyobb létszám a szakmai végzettségekkel együtt a perkátai lakosság ma-
gasabb színvonalú ellátását teszi lehetõvé, másrészt pedig több perkátai fiatal is
munkához jut az intézmény megújulásával.
A Perkátai Szociális Központ mûködését, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat ha-
marosan a perkata.hu települési honlapon is nyomon követhetik.

Somogyi Balázs polgármester

Szerkesztõségi
közlemény

Tisztelt Olvasóink!

Itt van az õsz, mosolyog még idõnként
az ég, de már mutogatja dermesztõ jö-
võnket a szél. Lassan, de bizonnyal kö-
zeleg a tél.

Várjuk a helyi, közérdekû rendezvé-
nyekrõl a híradásokat, hirdetéseket a
szervezõktõl, hiszen a lapot társadal-
mi munkában szerkesztõkként nem
lehetünk mindenhol jelen.

Elérhetõségeink:
ujperkataihirek@gmail.com,

a Faluüzemeltetési Iroda
és a szerkesztõség tagjai.

Következõ lapzártánk idõpontja:
2013. november 3.

a szerkesztõség
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Szüreti felvonulás és bál Perkátán
Perkáta utcái ostorcsattogtatástól, a kisbíró hangjától, nótaszó-
tól volt hangos szeptember 7-én szinte egész nap. Közel ötven
betyár és csikós vezette a menetet, a hintókon és a kocsikon
százötven felvonuló volt, akik minden megállónál táncoltak,
énekeltek, csinálták a jókedvet. A Perkátai Nyugdíjasok Baráti
Köre Rozmaring Énekkar is részt vett a felvonuláson, aki az os-
torcsattogtatásra nem ért ki az utcára, azt az énekkar vidám
hangja hívta ki. A felvonulók és a rájuk kíváncsi emberek is na-
gyon jól érezték magukat, majd este a bálban folytatódott a szü-
reti mulatság.

Makai Kevin – a falu elsõ betyárja:
A felvonulás véleményem szerint nagyon jól sikerült, kiemelke-
dõen nagy létszámmal vettek részt a betyárok és a csikósok. So-
kan voltunk helyiek, de a környezõ településekrõl is szép szám-
mal érkeztek. Seregélyesrõl, Hantosról, Pusztaszabolcsról, Sá-
rosdról, Nagyvenyimrõl és Szabadegyházáról jöttek ismerõsök,
akik színesítették a perkátai felvonulást. Köszönjük nekik, hogy
részt vettek a felvonulásunkon és jövõre is szeretettel várjuk
õket. Köszönöm a szervezõknek és a lovas társaimnak a bizal-
mat, hogy 16 évesen én lehettem a falu elsõ betyárja.
Horváth Dóra – a rendezvény egyik szervezõje:
Fontos tudni, hogy egy ekkora menetet nehéz összefogni, és irá-
nyítani is. Oda kell figyelni, hogy ne legyen baleset, és a hangu-
lat is jó legyen. Úgy gondolom, hogy ezt maximálisan sikerült
teljesítenünk. Tíz lovas kocsi vitte a felvonulókat, akik az állo-
másokon énekeltek, táncoltak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a
faluban nagy az érdeklõdés, sokan megnéztek minket. Szeret-
ném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek a felvonulá-
son, jövõre találkozunk ugyanitt!

– Szeretnék köszönetet mondani a rendõrségnek, a Perkátai
Polgárõrség Közhasznú Egyesület, és a Rácalmási Szent
György Polgárõr Egyesület tagjainak, akik koordinálták és fel-
ügyelték a menetet elejétõl a végéig.
Továbbá szeretnék köszönetet mondani ifj. Pavlicsek Nándor-
nak és családjának, hogy jelenlétükkel emelték rendezvényünk
fényét, mosolyt csaltak az emberek arcára, és az általuk vállalt

feladatokat remekül ellátták. Köszönjük Makai Kevinnek,
hogy a betyárok és a csikósok „hadát” vezette a felvonuláson.
Továbbá köszönöm Kulcsár Péternek a kisbírói szerepkörben
való nagyszerû alakítását, s családjának, hogy ottlétükkel vi-
dámságot hoztak a felvonulásba. Köszönöm Ujfalusi Pálnak és
Fülöp Ferencnek, hogy nagylelkûen rendelkezésünkre bocsá-
tották autóikat.

Köszönöm Szabó Lászlónénak és családjának, Albertné Veres
Nikolettának és családjának, Makai Gábornak és családjának,
Horváth Istvánnak és családjának, Vagyóczki Krisztiánnak a
felvonulás szervezésében nyújtott kiemelkedõ segítségükért.

Köszönöm Pavlicsek Nándornak, Papp Péternek és Takács
Szilviának, hogy a rendezvényt kiváló fotóikkal megörökítették
számunkra.
S végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a Perkátai Nyugdíja-
sok Baráti Körének, hogy jó kedvvel, énekszóval velünk voltak
ezen a napon. Sok szeretettel várjuk õket jövõre is!
Még egyszer köszönöm mindenkinek az odaadó munkáját!

Bogó Ankó
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Idõsek
világnapjára
2013. október 1-jén

„Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi: a világ nem vele kezdõdött.”

(Sütõ András)

Az év minden napjára több világnap is
esik, amelynek felsorolása érdekessége-
ket hordozhat magában, de számunkra
csak akkor lesz értéke, akkor tudjuk a
magunkévá tenni, ha hozzánk is kapcso-
lódik, ha jelent valamit számunkra. Attól,
mert hogy az év valamely napján a gomb-
foci vagy az aranysakál napja van, esetleg
a nyugat-götlandiak ünneplik magukat –
azzal, hogy tiszteletben tartjuk azt, hogy
ez valaki számára fontos ünnep –, az szá-
munkra csak egy-egy pillanatig lehet fi-
gyelmet vonzó. De az ünnep, a gondolat
attól válik érdekessé, attól válik élõvé,
hogy kapcsolódunk hozzá, hogy nekünk
is van közünk hozzá.

Nekünk, perkátaiaknak, a mai idõsek
világnapja is attól lesz fontos, hogy nem-
csak általában gondolunk az idõsekre, a
szépkorúakra, hanem attól, hogy a per-
kátai bölcseinkkel, idõseinkkel találko-
zunk, és közösen gondolkozunk, illetve
ezen a napon még inkább becsüljük õket.
Amikor átgondoljuk, hogy számunkra
akár a családban, a közösségben, akár a
településünkön az idõsek okán mi jut
eszünkbe, akkor biztos, hogy az elsõ sza-
vak között a gondoskodás fogalma is
elénk jön. A gondoskodás akár nagyszü-
lõként, szülõként, akár szomszédként, fa-
lubeliként is gondolunk egy-egy szá-
munkra ismerõs idõs emberre, minden-
képpen megjelenõ kép, hiszen a tapaszta-
latukkal, a szeretetükkel mindig segíteni
akarnak, jót szeretnének nekünk, azaz
gondoskodnak rólunk.

A gondoskodás az a vezérvonal, amit mi
is nyújtani szeretnénk 2013. október 1-
jén Perkátán az idõsek világnapi rendez-
vényünkön. Több elõadással egy egész-
ségnapi rendezvényt tartottunk, ahol a
perkátai idõsekkel való kapcsolatuk mi-
att is több perkátai elõadó is részt vett.

Somogyi Balázs polgármester

LOVAS HÍREK
Augusztus–szeptember hónapban is versenyeztek lovasaink. Díjugratásban Gubicza
Anett bekerült az ország legjobb 50 amatõr lovasa közé, így részt vehetett az év leg-
rangosabb versenyén, a magyar bajnokságon, melyre ez évi nagyon jó teljesítménye
alapján jutott el. Rosta Renáta ismét éremmel, és értékes minõsítõ pontokkal térhe-
tett haza. Garami Zoltán egy kis pihenõ után megint starthoz állt. Fogathajtásban ifj.
Horváth Árpád és Dózsa Tamás is dobogósok lettek, kitûnõ akadályhajtásuknak kö-
szönhetõen. Õk is éremmel, és a vele járó kupával gazdagították a Perkáta SE-t.

Augusztus 10. – Simonpuszta:
díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es”
kategória (41 induló): hibátlan, 2. hely.
Ezzel 45 minõsítõ pontot szerzett.
Gubicza Anett – A La Pouty, C/2 „110
cm-es” kategória (48 induló): 4 hibapont,
30. hely.
Rosta Renáta – Fanni, C/2 „110 cm-es”
kategória (48 induló): 12 hibapont, 44.
hely.

Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120
cm-es” kategória (41 induló): 4 hibapont,
24. hely.

Augusztus 11. – Simonpuszta:
díjugrató-verseny

Gubicza Anett – A La Pouty, C/2 „110
cm-es” kategória (35 induló): hibátlan,
12. hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120
cm-es” kategória (27 induló): 4 hibapont,
19. hely.

Augusztus 9-10-11. – Balatonlelle:
B-kategóriás minõsítõ

fogathajtó verseny

Ifj. Horváth Árpád-Dózsa Tamás – Bes-
sy-Pandúr-Füles, kettesfogathajtó kate-
gória (15 induló): díjhajtás 76.27 hiba-
pont, 14. hely; maraton 53.2 hibapont, 4.
hely; akadályhajtás hibátlan, 3. hely. A
három nap összesített eredménye alap-
ján 129.47 hibaponttal a 7. helyen végez-
tek.

Augusztus 17. – Sóskút:
díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es”
kategória (21 induló): hibátlan, 4. hely.
Ezzel 24 minõsítõ pontot szerzett.

Rosta Renáta – Fanni, Aranyos kupa
„110 cm-es” kategória (15 induló): 12 hi-
bapont, 14. hely.

Augusztus 24. – Bábolna:
országos minõsítõ díjugrató-verseny

Gubicza Anett – Bokros Bonca, A/1 „125
cm-es” kategória (59 induló): 5 hibapont,
27. hely.

Augusztus 31. – Székesfehérvár:
megyei bajnoki, V. forduló,

díjugrató-verseny

Garami Zoltán – Clear Day, B/0 „90 cm-
es” kategória (26 induló): hibátlan, 12.
hely.

Garami Zoltán – Clear Day, B/1c „100
cm-es” kategória (51 induló): hibátlan,
32. hely.

Garami Zoltán – Glória, B/2ifi „110 cm-
es” kategória (16 induló): hibátlan, 7,0
stíluspont, 10. hely.

Szeptember 1. – Budapest,
Nemzeti Lovarda: díjugrató-verseny

Gubicza Anett – A La Pouty, B/3 „120
cm-es” kategória (36 induló): kizárás, 36.
hely.

Szeptember 6. – Budapest, Nemzeti Lo-
varda: Díjugrató Magyar Bajnokság

Gubicza Anett – Bokros Bonca, amatõr
elõdöntõ „120 cm-es” kategória (52 indu-
ló): 6 hibapont, 25. hely.

Szeptember 7. – Budapest,
Nemzeti Lovarda:

Díjugrató Magyar Bajnokság

Gubicza Anett – Bokros Bonca, amatõr
középdöntõ „125 cm-es” kategória (49
induló): 10 hibapont, 40. hely.

Szeptember 7. – Simonpuszta:
díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Fanni, Aranyos kupa
„110 cm-es” kategória (19 induló): alap-
pálya hibátlan, összevetés 4 hibapont, 5.
hely. Ezzel 36 minõsítõ pontot szerzett.

Orbán Brigitta
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Elsõ
egészségnap

Az Új Széchenyi Terv kereté-
ben a TÁMOP-6.1.2-11/ 1-
2012-0748 kódszámú,
„Egészségre nevelõ és szem-
léletformáló életmódprogra-
mok – lokális színterek”,
,,Egészséges Perkáta” címû
pályázat –, mely az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyaror-
szág költségvetése társfinanszírozásával valósul meg 10 000
000 forint 100 %-os támogatással – keretében Perkáta Nagy-
község Önkormányzata megtartotta elsõ programját.

2013. október 1-jén Õszi egészségnapot szervezett. A rendezvé-
nyen több elõadótól hallhattunk színvonalas elõadásokat. Az
egészségnapon Bogó Anikó nagy vonalakban ismertette a pá-
lyázat menetét, fõ célkitûzéseit. Somogyi Balázs polgármester
külön köszöntötte a szépkorúakat az idõsek világnapja alkal-
mából.
Két háziorvos tartott elõadást, Kormos Zoltán doktor úr a moz-
gásszervi betegségekrõl, a gerincproblémákról beszélt a hallga-
tóságnak. Nagyon praktikus tanácsokat adott azt illetõen, ho-
gyan lehet a kialakult betegséget kezelni, de mindenekelõtt a

prevencióra hívta fel a figyelmet. Szûcs Mihály doktor úr az ér-
rendszeri betegségekrõl és azok kialakulásának hátterérõl be-
szélt. A baj megelõzésére hívta fel a figyelmet. Megfelelõ minõ-
ségû ételeket kell elõnyben részesíteni, rendszeresen mozogni,

természetesen életkorunknak és adottságainknak megfelelõen
– mondta el dr. Szûcs Mihály.
A szünetben gyümölcsöket, egészséges ételeket és italokat fo-
gyaszthattak a rendezvény résztvevõi.
Rövid szünet után Toldi Hajnal Róza gyógynövény bemutatót
tartott, a népi gyógyászatról a gyógyteák készítésérõl, a ható-
anyagtartalmukról. Zárásként Markóthné tartott elõadást,
vonta be a hallgatóságot, egy interaktív foglalkozást létrehozva.
Az elõadások utána az óvodás néptánccsoport, majd az általá-
nos iskolás aerobik csoport mûsora zárta az egészségnapot. Ez-
úton szeretnénk köszönetet mondani Bogóné Plasek Krisztiná-
nak, a szervezésben nyújtott segítségért!

Bogó Anikó

A PERKÁTAI IRODALMI KÖR HÍREI
Minden ellenkezõ álhírt cáfolva örömmel adjuk tudomására az érdeklõdõknek, hogy elkészült antológiánk kézirata, jelenleg a
nyomdai munkák zajlanak. Még az idén megtörténik az ünnepi bemutatás, és kézbe vehetik az érdeklõdõk az elsõ – reményeink
szerint nem utolsó –Perkátai Irodalmi Antológiát. A november-december folyamán várható eseményt idõben meghirdetjük a
nagyközönség számára.
Október 16-án, 16 órai kezdettel Lackfi János író, költõ érkezik hozzánk kreatív írást
oktató gyakorlati mûhelymunkára, mely nyílt, azaz a könyvtárban történõ elõzetes
bejelentkezés alapján bárki ingyen részt vehet a kb. 3 óra idõtartamú írásfejlesztõ
foglalkozáson.
Irodalmi programjaink az olvasás megszerettetése érdekében mûködõ, „56 ok, amiért
érdemes olvasni Perkátán” elnevezésû TÁMOP- 3.2.4.A-11/1-2012-0040 azonosítójú
irodalmi pályázat keretében valósulnak meg.
Hívjuk, várjuk az érdeklõdõket nyitott szellemiségû alkotókörünkbe, életkortól és
felkészültségtõl függetlenül!

Pavlicsek Zsolt, a PIK vezetõje
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Perkátai ÁMK hírei
Az augusztus 20-ai rendezvény és a szü-
reti felvonulás sikeres lebonyolítása
után elkezdtük szervezni, õszi program-
jainkat. A mûvelõdési házban szeptem-
bertõl folytatódnak a szakkörök, elõadá-
sok, emléknapi rendezvények, melyekre
továbbra is szeretettel várjuk az érdeklõ-
dõket.
Jelenleg két nagyobb pályázatot valósít
meg a Perkátai Általános Mûvelõdési
Központ.

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 pályázatot –, mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg 38 779
761 forint 100 %-os támogatással.

A pályázatunk támogatásával, az õsz kez-
detén gazdag könyvtári programokat kí-
nál a könyvtárunk.

Megemlékezünk Benedek Elek születés-
napjáról. A magyar népmese napja alkal-
mából egy rendezvénysorozatot indítunk
útjára az óvodások körében.

A Manóvár szervezésében, Nagykará-
csonyból négy alkalommal fogadja
könyvtárunk az Örökzöld Óvoda kisgyer-
mekeit, együttmûködve a Szivárvány
Óvodánk nagycsoportosaival. A könyvtá-
ri mesekönyvek közül válogatjuk ki a leg-
szebb meséket, mesélve játszunk, alko-
tunk, és barátkozunk.

Az Országos Könyvtári Napok jegyében
olvasói találkozásokat szervezünk.

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Városi Könyvtárnak két alkalommal ven-
dégei lesznek a perkátai József Attila
Könyvtár olvasói.

Októberben Bogó Anikó vezetésével a
diákoknak szervezzük meg a találkozást.
A Secunder források… – programjának
célja, hogy könyvtári környezetben a tör-
ténelem érdekességeire, a különbözõ
megközelítésmódokra hívja fel a figyel-
met. Pavlicsek Zsolt által szervezett iro-
dalmi kör tagjai pedig novemberben láto-
gatnak el, hogy a legmodernebb keresõ-
módszerek és forráskutatások témájában
tájékozódjanak.

A kisiskolások sem maradnak ki a könyv-
tári együttmûködések programjaiból. A
könyvtáros vezetésével a Kis Olvasókör
tagjai a magyar népmese napja alkalmá-
ból szeptemberben fogadta a dunaújvá-
rosi József Attila Könyvtár Cimbora
Klub tagjait és vezetõjét, Törökné Antal
Máriát. Kalandos mesevetélkedõn vettek
részt a gyerekek.
Október 11-én a Kis Olvasókör viszonoz-
za a látogatást a Cimboráknál. Megis-
merkedhetnek a városi könyvtár gyer-
mekrészlegével, és közösen barangolhat-
nak a mesék világában. Megemlékezünk
Gárdonyi Géza íróról is, aki százötven
éve, 1863-ban született. Könyvajánlóval
készültünk, amely megtekinthetõ a
könyvtárunkban.
A megemlékezés alkalmából ajánljuk a
felsõs tanulók figyelmébe a Klasszikus és
kortárs magyar irodalom szakkört, amely-
nek vezetõje: Takács Dóra. A tanárnõ
november 14-én „Történelem és iroda-
lom” címmel tart elõadást Gárdonyi Gé-
záról.
Folytatódik a Szakács Lászlóné által ve-
zetett „Internet Fiesta” címmel indított
számítógépes tanfolyam. Ismét várjuk az
érdeklõdõket! A „Haladunk a korral” –
nyugdíjas olvasók részére indított elsõ
turnus részt vevõi sikeresen teljesítettek.
Októberben már az „Állásvadászat az
interneten!” – foglalkozás nyújt segítsé-
get az álláskeresõ felnõtteknek. Novem-
berben a GYES-en, GYED-en levõ szü-
lõk kapnak hasznos tanácsokat az inter-
net használatára.

Lászlóné Szabó Edit

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.
A „MiCSODA KULTÚRA” pályázat-
ban az õsz folyamán több vetélkedõ is
megrendezésre kerül, az iskolások és az
óvodások számára is, ezek alkalmával
pusztaszabolcsi és több dunaújvárosi in-
tézmény látogat majd hozzánk.

Az Idegen nyelvi és informatikai kompe-
tenciák fejlesztése (TÁMOP-2.1.2) pá-
lyázat keretében október hónapban két
nyelvtanfolyam indul a mûvelõdési ház-
ban, a tanfolyamra jelentkezni a http://
tudasodajovod.hu/ oldalon vagy szemé-
lyesen Szakács Lászlóné E-tanácsadónál,
az iskolában lehet. Az aktuálisan induló
képzésekrõl a www.perkata.hu oldalon
olvashat.

Bogó Anikó ÁMK igazgató

Játék a dunaújvárosi Cimborákkal
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Perkátai Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu

Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu

Telefon: 06 (25) 522 350

SZEPTEMBER –
TANÉVKEZDÉS

Szeptember

Megkezdõdött a 2013/2014-es tanév és
nevelési év a Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola valamennyi iskolájában.

A tanévnyitó ünnepségre 2013. szeptem-
ber 2-án reggel 8 órai kezdettel került sor,
melyen a legkisebbek közül az 1.b osztály
együtt, az 1.a osztályból Kádár Gergõ és
László Orsolya, illetve az 5.b osztályból
Dócs Bence köszöntötte az idei tanévet.
Köszönöm a gyermekeknek és a felkészí-
tõ pedagógusoknak, Denke Antalné,
Horváthné Fischer Katalin tanítónõk-
nek, hogy munkájuk eredményeként az
idei tanévet is méltó módon tudtuk kez-
deni!

A tanévkezdésre a tankönyvek kiosztása
az új rendszerben is problémamentesen
megtörtént. Köszönöm Pats-Belsõ Viola
tanítónõnek, hogy a GYED idejét meg-
szakítva vállalta, hogy visszajön tanítani.
Az iskolakezdés során külön problémát
jelent a testnevelõ, matematika és rajzta-
nári státusz betöltése.

Az idei tanévre lehetõségünk nyílt még
egy igazgatóhelyettes kinevezésére, így
Horváthné Horgos Judit igazgatóhelyet-
tes asszony mellé felkértem Hegedûs
Gabriella tanárnõt a pozíció betöltésére.
Ezúton is megköszönöm, hogy vállalta, s
egyben eredményes munkát kívánok!

Az idei tanév az, amely az oktatás átszer-
vezése során elõször teljes tanéven ke-
resztül kezdte meg mûködését a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. tör-
vény alapján az abai és a perkátai iskolák
üzemeltetésérõl Aba, illetve Perkáta ön-
kormányzata, a fenntartásról a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ
(KLIK) dunaújvárosi tankerülete gon-
doskodik. Nagykarácsony iskolája tekin-
tetében az üzemeltetésrõl és a fenntar-
tásról egyaránt a KLIK dunaújvárosi tan-
kerülete felel.

Szeptember 2-án az elsõ osztályok szá-
mára megtörtént a szülõi értekezlet,
mely a pedagógusoknak módjuk volt tá-
jékoztatni a szülõket az ide év teendõirõl
és folyamatairól.

Szeptember második hetében pedig a
többi évfolyamon is megszervezték az
osztályfõnökök a szülõi értekezleteket.

Minden osztályban megtörtént az elsõ ta-
nítási napon a gyermekek tûz-, munkavé-
delmi és környezetvédelmi oktatás.
Szeptember elsõ hetében váratlan ese-
ményként darázstámadás érte iskolánk
több tanulóját és pedagógusát. Köszö-
nöm a jelenlévõ pedagógusok gyors in-
tézkedését, mindkét háziorvos, dr. Szûcs
Mihály és dr. Kormos Zoltán gyors és
szakszerû közremûködését! Köszönöm
Tóth Ferenc gyógyszerész úrnak az ön-
zetlen segítségét az egészségügyi dobo-
zok feltöltésében, s külön köszönöm az
általa felajánlott és finanszírozott speciá-
lis egészségügyi csomag összeállítását!
Az idei évre kívánom, hogy gyermek, pe-
dagógus, szülõ egyaránt eredményes tan-
évet zárhasson 2014. június 13-án!

Szilasy László igazgató

Bognár Ferenc
(1935-2013)

Hosszú, nagy-nagy türelemmel viselt
betegség után, szeptember 30-án el-
hunyt Bognár Ferenc pedagógus, aki
Dunaújváros oktatási és kulturális éle-
tének több évtizeden át volt meghatá-
rozó tagja. Bár aktív éveinek nagy ré-
szét Dunaújvárosban töltötte, Feri bá-
csi Perkátához is erõsen kötõdött, hi-
szen itt, Perkátán született 1935-ben,
1994-tõl 1998-ig pedig nyugdíjasként
dolgozott iskolánkban. Elõször törté-
nelem tanárként segítette a perkátai
iskola munkáját, majd igazgatóhelyet-
tesként, és egy kis idõre megbízott
igazgatóként tevékenykedett intézmé-
nyünkben.
Igaz ember volt, mindannyian szeret-
tük õt. Nyugodjon békében!
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Mozaikok magyar múltunkból VII.

„A történelem az élet tanítómestere”
Bevezetõ

Mozaikos cikkeinkkel felvillantani kívánjuk a valóság más lehet-
séges szeleteit, az elhallgatni, sõt, eltörölni szándékolt dicsõbb õsi
múltat és közelmúltat. A 40 év feletti generációknak különösen
furcsa és új lesz néhány olyan tény, amelyet másképp ültettek fe-
jünkbe a 60-as, 70-es, 80-as években… Olvassák nyitott szívvel, ha
kételkednek, nézzenek utána, kutassanak, keressenek, ismerjék
meg az igazságot!

Rovatvezetõ: a HUN

Történelemhamisítások és a valóság

Az utóbbi években egyre nagyobb publicitást kap, hogy – már az
ókorban, a középkorban, de napjainkban is – egyes történészek
saját koruk és érdekeik szerint alaposan meghamisították a tör-
ténelmet. „Kevés nemzetnek alakult ki mintegy száz év alatt egy
olyan ortodox, minden rugalmasságot nélkülözõ történészgár-
dája, mint a magyaroknak. Ha valamit egyszer leírtak ama
„szent tehenek”, azon akkor sem változtatnak, ha megfelleb-
bezhetetlen bizonyítékkal állnak elõ késõbbi szakemberek, és
hogy ez ne is történhessen meg, minden erejüket, kapcsolatai-
kat, politikai befolyásukat bevetik az ügy érdekében. A magyar
történelemnek több ilyen kardinális pontja van, de a legismer-
tebbek: A magyar õstörténet és Petõfi Sándor Hankó Ildikó
(Magyar Demokrata 2013. február 13.)
Kutatásaikkal, helyszíni vizsgálataikkal egy másfajta magyar-
ságeredetet tártak fel többek között: Badiny Jós Ferenc, Bóna
István, Deák István, Fodor István, Kiszely István, Segeza László
és még sokan más, igaz magyar tudósunk.
A nem szakember érdeklõdõk elõtt is lassan kirajzolódik a való-
di kép egy olyan magyar õstörténetrõl, amire büszkék lehetünk,
példájukat követhetjük.
„…mert magyarnak lenni nem politika függvénye, hanem egy
nép természet adta joga, igénye és kötelessége; magyarnak len-
ni hivatás.” prof. Kiszely István

Néhány példa
a sorsdöntõ hamisításokra:

„Az Európa történelmében megjelenõ népek eredetének, ho-
vatartozásának átírása már a római korban megkezdõdött. Ez
még nem volt minden esetben tudatos magatartás, hanem a
krónikások kényelembõl mindent a germánok számlájára írtak.
Az ismeretlen keletrõl megjelenõ népcsoportokat tudatlanság-
ból tüntették fel germánoknak, amit késõbb a történetírók
tényként kezeltek.
A régészet bizony rácáfol ezekre a tévedésekre.” (Prof. Deák
István)
– Orseoló Péter (Szent István király húga és Orseoló Ottó ve-
lencei dózse fia)
Imre herceg halála után õ lett a trónörökös Magyarországon,
majd Szent István halála után õt választották királlyá. Hamaro-
san nemzete ellen fordult, idegenné tette magát a magyar tró-
non. Elve: „A magyarok nem érdemelték meg ezt a csodálatos
országot, ezért amit csak lehet, azt le kell rombolni.” Múltunkra
utaló arany, ezüst lemezekre rótt õsi rovásos feljegyzések nagy
részét eltüntette.
– Balambér nagykirály, Attila nagykirály, a hun és Mah-Gar
papi nemzetség történetét, Koppány életérõl, haláláról, Szent
Imre haláláról szóló írásokat megsemmisítették vagy meghami-
sították. A nyugat hatalmasait zavarta a magyar nagykirályok

múltja. Alkalmas személyt és idõt vártak ki, hogy mindezt meg-
tehessék. A király betiltotta a rovásírást, a meglevõ rovásíráso-
kat elkoboztatta, amit megtalált.
– Aeneas (a késõbbi II. Pius pápa): Zsigmond királyunk olaszor-
szági útjáról magával hozott egy Aeneas nevû kisnemest, akit
udvarában tartott. Akkor még elégedett volt a magyarokkal.
Késõbb, amikor Habsburg Frigyes szolgálatába szegõdött, így
írt rólunk: „Szkítia, ahonnan Attila és hasonlóképpen a magya-
rok is származtak – mert a magyarok is szkíták –, akik a világ leg-
ocsmányabb népe.” Habsburg megrendelésre nem késlekedett
a sárba rántani nemzetünket, és minden rosszal, dicstelen tet-
tekkel vádolni minket. Antonio Bonfini kelt védelmünkre: „A
szentséges atya nem nézi jó szemmel, hogy a Szkítiából szárma-
zó magyarok, akik az ausztriaiakat súlyos vereségekkel és csa-
pásokkal sújtották, és alighanem sújtani fogják megint, ily nagy
és dicsõséggel ékeskedõ õsöktõl származtatják magukat … A
magyarok ugyanis a hunoktól, vagyis a szkíták közül származó
ázsiai albánoktól (királyi szkíták, fehér hunok) vették eredetü-
ket.” (Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei – prof. Deák
István kutatása)

– A Habsburg történetírók hamisítása:

Az 1700-as években elkezdõdött a „modern” történetírás. A
magyar történelmet ettõl kezdve más, a Habsburgokhoz hû em-
berek írták. A bécsi udvar nyíltan hirdeti:
„A magyarokban bízni nem lehet. Ha Magyarország nem lenne
három részre darabolva, s a magyaroknak nem kellene a török-
tõl félniük, sohasem tudnánk féken tartani õket, mert idegen ki-
rály helyett maguk közül ültetnének valakit a trónra.”
„Így olyan õseredetet kaptunk, amely távol áll a valóságtól,
rosszindulatra, feltételezésekre épült, kirekesztõ és végtelenül
gyûlölködõ lett... Miután Nyugat-Európában megerõsödött a
család hatalma, minden óhajuk, cselekedetük az volt, hogy
megszerezzék a Kárpát-medencében elterülõ Magyar Királysá-
got... minden törekvésük az volt, hogy „kicsinnyé” tegyék, majd
bekebelezzék.” (Prof. Deák István)

„A magyarok úgy tartják, hogy királyaik Atilla nemzetségébõl
erednek, a nép pedig a nagy szkíta-hun népcsaládból származik.
Az õsi királyi család listája még megvolt Mátyás király könyvtá-
rában. Másolatait Mátyás király udvartartásához tartozó olasz
tudósok juttatták el Vatikánba és Itália más könyvtáraiba. A
családfa szerint Nimród feleségétõl, Enéhtõl két gyermek szü-
letett, Hunor és Magor. Magor leszármazottai a tudás népe: az
Égi világ ismerõi, a földi élet nagy tudósai … a nagy hun nemzet
tanítói lettek. Õk voltak az örökös papi nemzetség, amelyet a
sumér agyagtáblákon Mah-Gar-oknak neveznek. A hun népek
nagy családja a földek elsõ megmûvelõi, majd, ha kellett, harco-
sok voltak. A szkíta népek eredetlegendája a jégkorszakig vezet
vissza, ahol a rénszarvasok tartották évezredeken keresztül
életben ezt az õsi népet. Innen ered a szarvas iránti végtelen
tisztelet.” (Prof. Deák István – Columbia Egyetem tanára, MTA
külsõ tagja)

„A magyar honfoglalás európai jelentõsége abban áll, hogy a
Belsõ-Ázsiában kialakult nép, amely magát magyarnak nevezte
– … egy számára idegen indoeurópai tengerben, a Kárpát-me-
dencében szilárd államot hozott létre, amely a Szent Korona alá
tartozó népek között olyan békét és jogokat biztosított, együtt-
élést teremtett, ami felé Európa népei is törekednek.” (Prof.
Kiszely István antropológus)

„Magyarország Isten paradicsomához hasonlítható.” (Freisingi
Ottó 1147-bõl)

Szerkesztette: Kiss Ferencné
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Pályázati forrásból és püspökségi támogatásból elkészül-
tek az idénre tervezett felújítások templomunkban. Új mi-
sézõ oltárunk és liturgikus bútoraink mellett megújult or-
gonánk és kifestésre került kórusunk. A templomi állag-
megóvó és felújítási munkák további ütemeinek megvaló-
sítására kérjük segítõ adományaikat személyesen, vagy a
perselyekbe vagy a Kisboldogasszony Alapítványunknak
befizetve! Aki a Római Katolikus Anyaszentegyházhoz tar-
tozik és/vagy segíteni tudja anyagilag egyházközösségi
feladatainkat, kérjük, fizesse be az önkéntes egyházköz-
ségi hozzájárulás éves összegét („egyházi adó”) Támoga-
tásuk nélkülözhetetlen a perkátai egyházközség anyagi
fennmaradásához, melyet elõre is hálás szívvel köszö-
nünk meg! (Aktív felnõttnek 3700 Ft/fõ/év, passzív/nyug-
díjas, munkanélküli felnõttnek: 2700 Ft/év/fõ.)
Elindult a hitoktatás az iskolában (és az oviban is) minden
korosztály részére: 5. osztályig Toldi Róza Hajnal, a na-
gyobbaknak Pavlicsek Zsolt tartja a hittanórákat.
Templomunkban megvásárolható, elõfizethetõ két katoli-
kus hetilap is, melyek jobban segítik a valós tájékozódást
hitünk és egyházunk ügyeiben. Az Új Ember és a Keresz-
tény Élet c. lapokat szeretettel ajánljuk minden érdeklõdõ
figyelmébe.
Szeptember 29-én szentírás vasárnapját ünnepeltük, ami-
kor külön figyelemmel fordultunk szent könyvünkhöz, a
Bibliához.
Megtisztelõ kitüntetést kapott egyházközségünk karitász
vezetõje, Toldi Róza Hajnal, akit a Magyar Katolikus
Karitász Országos Szervezete Caritas Hungarica Díjban
részesített! Nagy örömünkre, mindenki „Hajni nénije”, ok-
tóber 5-én Budapesten, a Magyar Szentek Templomában
vehette át a díjat. Gratulálunk fáradtságos, néha idegõrlõ
önkéntes munkája elismeréséhez! Együtt örülünk az aktív
karitász segítõkkel, akiknek szintén nagy része van ebben
az országos elismerésben! Isten segítse a rászorulók to-
vábbi kitartó szolgálatában!
Október a Szûzanya hónapja. Szentmiséinken litániákkal,
imádságokkal is tisztelgünk Rózsafüzér Királynõje elõtt.
Október második szombatján tartjuk Perkátán is a „72 óra
kompromisszum nélkül” akcióprogramot, melynek célja
az önkéntes ifjúsági segítség saját környezetünkben, ön-
zetlenül jót tenni a rászoruló embertársainkkal, szebbé
tenni környezetünket értelmes munkavégzésekkel.
Október 13-án Perkátára látogat Spányi Antal püspök
atyánk, aki megbérmálja a felkészült jelölteket és megáld-
ja a pályázati forrásból elkészült liturgikus bútorainkat és
felújított orgonánkat.
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön reggel 8 órakor lesz
szentmise, melyet nemzetünkért, hazánkért és meghalt
hõseinkért ajánlunk fel.
Az október végi óravisszaállítástól az esti szentmisék kez-
dési idõpontja 17 óra!
November 1., Mindenszentek ünnepe: szentmise 17 óra-
kor a templomban.
November 2., halottak napja: délelõtt 9-kor a temetõká-
polnában lesz szentmise minden meghalt testvérünk lelki
üdvéért. A szentmise után sírkövek megáldására van le-
hetõség. Ezeket a kéréseket kérjük konkrétan jelezni Ottó
atyának!
A templomban 17 órakor lesz halottak napi szentmise az
egyházközség meghalt papjaiért, szerzeteseiért, tanítói-
ért.
Egyházközségünk elérhetõsége telefonon: 06 (30)
861 2621-es e-formában: perkata1711@gmail.com.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

KÍNA KINCSEI 55.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Õszközép ünnep Kínában
Idén szeptember 19-én kezdõdött a kínaiak második legnagyobb ünnepe, a három na-
pos õszközép ünnep (magyarul: csungcsiu csie), amely több ezer éves hagyományo-
kon nyugszik. Aratóünnepnek, az egyesülés ünnepének is nevezik. Mindig a holdnap-
tár szerinti nyolcadik holdhónap tizenötödik nap-
ján kezdõdik, néhány éve állami ünnep is. Ilyenkor
felbolydul az ország, rengetegen vonatra, buszra
szállnak, repülõre ülnek, hogy a szülõkkel, nagy-
szülõkkel, rokonokkal töltsék e napokat. Fényes
lampionokkal díszítik házaikat, füstölõket gyújta-
nak, fákat ültetnek, és családi körben csodálják a
holdfényes éjszakai égboltot. Fontos édesség a
holdsütemény, mely lehet édes és sós is.

Az ünnep eredete

A holdimádás a Shang-dinasztia korából származó hagyományából ered. Elõször a
Zhou-dinasztia idején nevezték el õszközépnek, s a Song-korban vált hivatalos ünnep-
pé.
A legenda szerint egyszer egy halhatatlan íjászt, Hou Yi-t a Jáde Császár földre szám-
ûzte. Feleségének is vele kellett tartani, de az asszony nem akart hozzászokni a halan-
dó léthez. Férje ezért varázspirulát szerzett, aminek azonban csak a felét lett volna sza-
bad elfogyasztani a halhatatlanság visszanyeréséhez. Az asszony az egészet lenyelte,
a túl nagy adag varázslat a Holdra repítette. Azóta is a Holdon lakó Jádenyúl segítségé-
vel próbálja megalkotni férje számára a halhatatlanság varázsszerét.
A Holdbéli Nyúl is érdekes módon került a Holdra. Egyszer három tündér három öreg-
emberré változott, s ennivalót koldult egy rókától, egy majomtól és egy nyúltól. A róka
és a majom azonnal ételt adtak nekik, ám a nyúlnál nem volt semmi. Ezért a nyúl az égõ
tûzbe ugrott, saját húsát adva az éhezõ koldusoknak. A tündéreket meghatotta ez az
önfeláldozás, ezért megengedték neki, hogy a Holdbéli Palotában lakjon, s a megtiszte-
lõ Jáde Nyúl címet adományozták neki. A Holdbéli Nyúl nem csak a csodaszer elkészí-
tésében segédkezik, õ süti a legfinomabb holdsüteményt (yuebing), mely az ünnep
legfontosabb édessége. A holdsütit gyakran díszítik jókívánságot adó írásjelek mellett
Chang E vagy a Nyúl figurájával is.
A legenda másik variációja szerint a kiváló íjász megmentette az embereket a száraz-
ságtól, amikor lenyilazott a tíz felkelõ Napból kilencet. A megmaradó egy Napot arra
kényszerítette, hogy minden éjjel lebukjon. Az emberek áldották Hou Yi nevét, amiért
segített nekik, de az Ég Ura haragudott rá, mert nem teljesítette a parancsot, ezért az
íjászt számûzték az Égbõl. Hou Yi a földön megházasodott, a világszép felesége Chang
E, a Mennyek Királynõje egy elixírt adott neki ajándékba, ami az embert halhatatlanná
teszi. Hou Yi azonban nem akart elválni szépséges és jó szívû feleségétõl, ezért az
asszonynak meghagyta, hogy rejtse el az elixírt. Ezt azonban kileste egy tanítványa, a
gonosz Peng Meng, aki fegyverrel rátámadt a feleségre, az elixírt próbálva megszerez-
ni. Chang E lenyelte a varázsszert, és a Holdra került. A fájdalomtól megtört Hou Yi fele-
sége kedvenc ételeit és italait készítette ki emlékét õrizvén. Az emberek, megtudván,
hogy az asszony égi teremtménnyé vált, imádkozni kezdtek hozzá jó szerencséért. A
történet egy másik folytatásában Hou Yi sajátos alakokat pillantott meg a Holdon. Ál-
dozatot mutatott be felesége kedvenc mézédes friss gyümölcseibõl, és attól kezdve
távolról csodálta a feleségét, a Hold Úrnõjét. Azért nézik a kínaiak ezen a napon a
Holdat, mert ez jelképezi a család egyesülését. Akik a családjuktól távol élnek, és
nem tudnak hazamenni, nézik a Holdat õk is és a családjuk is, így olyan, mintha együtt
lennének.
A holdnézés közben fogyasztják a holdsütit (yuebing), ami köralakú, mint a Hold.
A yuebing hagyománya szerint egy réges-régi felkeléskor a készülõ lázadást köralakú
sütikbe belesütött fontos üzenetekkel szervezték. A süteményeket négyes csomago-
lásban szállították, majd a négy darabot négy részre vágták, s az így kapott tizenhat
szeletet megfelelõen összeillesztve elolvashatták a sütemény tetejére írt üzenetet.
Más változat szerint az üzenetet tartalmazó papírt belesütötték a süteménybe. A sike-
res harcok után a kiemelkedõ katonákat ilyen sütikkel jutalmazták. Ezért vannak ma a
yuebingen gyakran a „hosszú élet” vagy a „harmónia” írásjegyei is. A süteménynek
rengeteg változata létezik, különféle ízû finomságokkal töltik meg. Van az édes pekingi,
a sokszínû hongkongi, a sós yunnani vagy a fûszeres ningbói. Ma már léteznek új, szo-
katlan ízû holdsütik is, pl. zselés, mogyorós, krémsajtos, zöld teás, csokoládés vagy
akár a madárfészek ízesítésû változatok. (Szerk.: PZS)
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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

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!

06 (30) 232 5337

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfe-
leit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai
polgármesteri hivatalban tartja minden hét-
fõn 16 órától. Szerzõdéseket a hét minden
napján köt (szombaton és vasárnap is).
Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szer-
zõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot tele-
fonon nála rendeljék meg. Szombati és va-
sárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap
stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri
egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûsza-
ki megosztását, telekalakítást, tulajdonkö-
zösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a tulajdoni la-
pon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek
megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél
segítséget tudjon nyújtani.

„Az idõ elszaladt, de a szeretet megmaradt.”

Kulcsár László
és

Kulcsár Lászlóné
szül. Kómann Julianna

50.
házassági évfordulójuk alkalmából

szeretettel köszöntik:

lányuk, Jutka, vejeik István és Gyuri, unokáik, Balázs és Dániel

FUTBALLTÁBOR
Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0756 kódszámú, „Egész-
ségre 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 való-
sul meg 10 000 000 forint 100 %-os támogatással – keretében a Perkátai Sport Egye-
sület szervezi az elsõ sporttáborát.

A futballtábor 2013. október 28-tól november
1-jéig tart, jelentkezni és a részletekrõl érdeklõdni
Janóczki Juliannánál a Perkátai Sport Egyesület
vezetõségi tagjánál lehet.

Pavlicsek Nándor SE elnök
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„Eleink hagyatéka”
A Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyesület tag-
jai, 2013. szeptember 7-8-án, immár negye-
dik alkalommal rendezték még nagyszabá-
sú kiállításukat, mely ebben az évben az
„Eleink hagyatéka” nevet kapta. A kiállítá-
sunk fõ témája a mezõföldi tájház volt,
melybe beleszõttek perkátai vonatkozású
tárgyakat, iratokat és emlékeket. Aki be-
tért, visszatekinthetett a régi idõkbe, me-
lyet az idõsebb korosztály még átélhetett, a
fiatalabbja pedig most megismerhetett. A
kiállítás többeket is megérintett lelkileg.
Egyesületünk mind a tizenhat tagjának öt-
lete megvalósult, tartottuk magunkat el-
képzeléseinkhez, de a megnyitó elõtt hat
nappal gondoltunk egy merészet, s elhatá-
roztuk: megvalósítjuk a hagyományos pa-
rasztudvart is. Ez új lendületet adott a csa-
patnak.
Eközben a faluban kiszivárgott a hír: csoda készül a tornate-
remben. Úgy véljük nem is csodát, de valami különlegeset al-
kottunk.

Szeptember 6-án délután meghívtuk szponzorainkat, család-
tagjainkat és barátainkat egy tiszteletbeli megnyitóra, majd utá-
na egy koccintásra. Nemcsak a megyébõl jöttek hozzánk, ha-

nem országos szinten is voltak vendégeink. Külön megtisztelõ
volt számunkra, hogy meghívásunkat elfogadta Palkovics Má-
ria néni is, és a megnyitón örömünkre szolgált, hogy Somogyi
Balázs polgármester úr elfogadta tiszteletbeli tagságunkat.
Négy éve Orbán Ferencet avathattuk így tagunkká.
Szeptember 7-ére bolhapiacot és veterán börzét hirdettünk,
melyre hajnali ötkor megérkezett az elsõ bolhapiaci árus. A tor-
naterem melletti kosárpálya megtelt élettel és árussal. Közben
a kültéri motorkerékpár és kerékpár kiállítást tekinthették meg
az érdeklõdõk. A kerékpárok között voltak igazán ritka dara-
bok. A sátorban kiállítottunk tíz motort, tíz kerékpárt és egy kis
frinyót. Közben a gyerekeket három kistraktor vitte körbe a
kastélykertben. A hangosbemondó nagy tölcséreibõl ezek mel-
lé magyar nóták szóltak, igen jó hangulatot teremtve.
Szeptember 8-án, vasárnap a búcsúba látogató embersereg,
nagy örömünkre, minket is meglátogatott.
Idei kiállításunk sikeréhez nagyban hozzájárultak nagylelkû tá-
mogatóink.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a sok segítségért a kö-
vetkezõknek: Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Perkátai
Általános Mûvelõdési Központ, Perkátai Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskola, Kusler Dávid HUNGIPACK Kft., Horváth Ár-
pád vállalkozó, Czeglédi Iparcikk Bolt, Forrás T. SZ., Per-
Peach Services Kft. Barkácsbolt, Kemény Nád Kft. Mezõfalva.

Valamint szeretnénk köszönetet mondani segítõ-
inknek: családtagjainknak, akik népviseletbe öltöz-
ve fogadták vendégeinket, szomszédainknak, bará-
taiknak, valamint a Ne verd fel a port! táncegyüttes-
nek és a Rozmaring Népdalkörnek. Külön köszön-
jük Körmendi Erzsébetnek a hírlapi tudósítását és
Molnárné Horváth Zsuzsannának, hogy problémá-
inkkal bármikor fordulhattunk hozzá.
Nehéz volt a munka, sok türelmet követelt, de úgy
érezzük, megérte. Köszönjük Perkáta lakosainak,
hogy ilyen sokan megtiszteltek minket, köszönjük a
dicsérõ szavakat és barátságos hátba veregetéseket.
Ezekért érte meg igazán dolgozni!
Várunk mindenkit jövõre is!

Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet


