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Az év magán pálinkafõzõje
2014. január 25-én tartották Lillafüreden az év elsõ pálinkabálját, azaz az ongai pálinkaverseny eredményhirdetését és díjátadóját. A versenyre 332 nevezõ, 126 településrõl 1030 db pálinkát nevezett. Csaba gasztronómiai kutatásain felül, 3 éve készít
saját pálinkát, tudását jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszeripari Karán, a pálinkamester szakon gyarapítja, ahol
jelenleg elsõ éves hallgató.

A nevezett pálinkákból 604 db minta ért el helyezést a szigorú
zsûri ítélete alapján. A nevezett mintákból 676 volt bérfõzetõk,
254 kereskedelmi fõzdék, illetve 100 db magánfõzõk által nevezett pálinka vagy párlat. A zsûriben az ország legjobb pálinka és

párlat szakértõi, fõzõmesterei, nemzetközi trénerei és bírálói
vettek részt. A szigorú zsûri a nemzetközi bírálati szempontok
szerint bírálta a nevezett pálinkákat:
Illat tisztaság, párlat tisztaság szerint. Az elõ-, utópárlat és
egyéb technológiai hibákból származó (pl.: penészes cefre, ecetesedés stb.) hibákat vizsgálják illat alapján. 5 pont, ha nem
érezhetõ ilyen hiba. A hibák mértékétõl és mennyiségétõl függõen vonnak le pontot.
Gyümölcskarakter, illat alapján vizsgálják, mennyire felel meg
a megnevezésben szereplõ gyümölcsfajtának. Minél jellegzetesebb, intenzívebb, kellemesebb, úgy nõhetnek az adott pontok
5-ig.
Íz tisztaság: a nevével ellentétben itt vizsgálják a gyümölcskaraktert is éppúgy, mint az elõzõ pontban, csak itt a szájban érezhetõ ízeket. Valamint ebben a pontban osztályozzák az íz tisztaságot is hasonló módon, mint az illat tisztaságnál.
Harmónia: itt a termékrõl alkotott összbenyomásokat, az íz, illat harmóniáját értékelik. Minél jobb, annál több pont. Figyelembe veszik, hogy az illat és az íz összhangban van-e. A kóstolás után az íz megfelel-e annak az elvárásnak, amit a szaglás
után támasztottak a termékkel szemben.
A 2014-es év magán pálinkafõzõje elismerést Pavlicsek Csaba
nyerte el. Ezen elismerésen felül három arany- és egy bronzérmet szerzett. Aranyérmet nyert málna-, Irsai Olivér szõlõ- és feketecseresznye pálinkája, míg bronzérmet körtepálinkája.
Bogó Anikó

2014. január 31-étõl kezdõdik
a kínai holdújév, érkezik a Ló éve

„Virágos parkok, közterek,
magánbalkonok, teraszok, utcák…”

A Ló éve változásokat ígér, erõs jelenlétet, nagy lendületet, dinamizmust. Az elemek körforgásában a Tûz az egyetlen olyan elem,
ami képes az összes többi elem megváltoztatására, átalakítására.

A 2013 májusában meghirdetett francia fotópályázatba Basticz
Zoltán, Kisné Ujfalusi Ramóna Klózer Kitti, Nágel Erzsébet és
Papp Péter képei kerülhettek be. A szebbnél szebb képekbõl egy
kiállítási anyag készült, melyet hamarosan megtekinthet minden
érdeklõdõ a mûvelõdési házban.
Bogó Anikó

Folytatás a 11. oldalon.
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Beszámoló a 2013. november 27-i
képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2013. november 27-i képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Rajcsányi László József, Kovács
Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál, Laki Ferenc) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint:
– Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekrõl
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása
– A hulladékgazdálkodásról szóló rendelettervezet megtárgyalása
– A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló rendelettervezet megtárgyalása
– Közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása
– A temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl szóló rendelettervezet megtárgyalása
– Beszámoló az adóztatási tevékenységrõl
– 2012. évrõl szóló összesített belsõ ellenõrzési jelentés jóváhagyása
– 2014. évrõl szóló belsõ ellenõrzési terv jóváhagyása
– Beszámoló a társulások mûködésérõl
– Tájékoztatás a környezet állapotáról
– Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal
– Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos döntéshozatal
– DIT ÚMVP III. tengely Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat benyújtásához döntések
meghozatala
– Egyebek
– KÖZMEGHALLGATÁS
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az aktuális eseményekrõl szóló polgármesteri beszámolót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi beszámolóját.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a hulladékgazdálkodásról” szóló rendeletet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a közterületek filmforgatási célú hasznosításáról” szóló rendeletet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással testülete
elfogadta „a temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl” szóló
rendeletet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az adóztatási tevékenységrõl szóló beszámolót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2012. évrõl szóló összesített belsõ ellenõrzési jelentést.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 2014.
évi belsõ ellenõrzési feladatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Étkezési térítési díjak és szociális étkezési térítési díjak beszedésének, elszámolásának ellenõrzése, nyilvántartásának vizsgálata.

Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési díjak beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi elõírásoknak
és a belsõ szabályozásoknak megfelelõen, szabályosan történike.
2. Civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata.
Célja: az önkormányzat költségvetésébõl céljelleggel nyújtott
támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási
rendje megfelelõen szabályozott-e, a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen történik-e, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási szerzõdésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi elõírásoknak.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tevékenységérõl szóló tájékoztatót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Mûvelõdési Központ, illetve a Perkátai Általános Mûvelõdési Központ idõszaki
szakmai beszámolóját.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta és jóváhagyta a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy Bihari Ádám Perkáta, Széchenyi I. u. 2/a. szám
alatti lakos „A” kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatát nem támogatja.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Kenyér Dániel Attila Perkáta, Tanácsház u. 2.
szám alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Kenyér Tibor Gábor Perkáta, Tanácsház u. 2.
szám alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Kovács Tamás Perkáta, Engels F. u. 9. szám
alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Kovács Krisztián Imre Perkáta, Engels F. u. 9.
szám alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulója keretében Siba Szilvia Perkáta, Zrínyi M. u. 29/B. szám
alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Papp Regina Szilvia Perkáta, Alkotmány u.
67/A. szám alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Nyul Gábor Alex Perkáta, Rózsa F. u. 78.
szám alatti lakost ösztöndíjban részesítette.

2014. január-február PERKÁTAI HÍREK

KÖZÜGYEK / HIRDETÉS

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Györffy Máté Perkáta, Lenin u. 41. szám alatti
lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Patai Mercédesz Perkáta, Fürst S. u. 38. szám
alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Pavlicsek Patrik Perkáta, Jókai Mór u. 1. szám
alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „A”
kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Czompó Anita Perkáta, Zrínyi M. u. 29/A.
szám alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a „B” kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Bogdán Zsolt Perkáta, Damjanich J. u. 39. szám
alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a „B” kategóriájú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Csere István László Perkáta, Zrínyi M. u. 56. szám
alatti lakost ösztöndíjban részesítette.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
* A képviselõ-testület támogatta, hogy Móker Marcell 8. osztályos tanuló Perkáta Nagyközség képviseletében részt vegyen a
Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában.
* A képviselõ-testület támogatta, hogy Lukács Anna Veronika
8. osztályos tanuló Perkáta Nagyközség képviseletében részt
vegyen a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással támogatja a DIT ÚMVP III. tengely Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat benyújtását, melynek 2
700 000 Ft összegû önrészét (áfa) a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselõ-testület támogatta a pályázat megvalósításához szükséges szakmai program benyújtását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata 41/2013. (IV. 25.) számú Képviselõ-testületi határozata alapján a Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Köznevelési Intézményi Társulást, illetve a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Mûvelõdési Központot megszûntette.
A társulás megszûnésével kapcsolatos egyeztetett elszámolás
alapján Nagykarácsony Község Önkormányzata által Perkáta
Nagyközség Önkormányzata részére fizetendõ összeg
1.466.223 forint. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete kijelentette, hogy az elszámolás végösszegének
pénzügyi teljesítése után a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Köznevelési Intézményi Társulással kapcsolatban Nagykarácsony
Község Önkormányzatával szemben további követelése nincs,
az elszámolást lezártnak tekinti.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert, hogy az intézményi tanácsban képviselje Perkáta Nagyközség Önkormányzatát.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással tudomásul vette, hogy határidõre minden képviselõ-testületi tag eleget
tett 2012. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
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KORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSOK
PERKÁTÁNAK
Az elmúlt két évben jelentõs mértékû kormányzati támogatáshoz jutott Perkáta. A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódóan
két alkalommal jutott önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
levõ helyi önkormányzatok támogatásában (ÖNHIKI) Perkáta, az I. ütemben, 2012 júniusában 24,9 millió forint, majd a
II. ütemben, 2012 decemberében 15 millió forint erejéig a Belügyminisztérium döntése alapján.
A 2013-as évben a helyi önkormányzatok mûködõképessége
megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatás (ÖMÛME) keretébõl a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium
döntése alapján 40 millió forintos támogatásban részesültünk.
A Magyar Kormányzat területi szerve, a Fejér Megyei Kormányhivatal mindkét évben támogatta Perkáta pályázatait, a
2012-es évben az akkori kormánymegbízott, dr. Dorkota Lajos
személyében. Míg a tavalyi év végén, a 2013. július 1-je óta a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetõi posztját pozíciót betöltõ dr.
Galambos Dénes kormánymegbízott is támogatta a 2013. évi
pályázatunkat.
A 2013 decemberében megérkezett 40 millió forintos
ÖMÛME támogatásból az önkormányzat még decemberben
kifizette a Perkátai ÁMK köztartozásait, elmaradt közétkeztetési számláit rendezte, közszolgáltatói hátralékait rendezte, illetve egyéb szállítói tartozásait finanszírozta belõle.
Somogyi Balázs

2014. február 6. (csütörtök)
17 óra, Gyõry-kastély

Dr. Galambos Dénes,
a Fidesz-KDNP Fejér megyei 4-es számú választókerület
képviselõjelöltje fórumot tart 2014. február 6-án (csütörtök)
17 órai kezdettel a perkátai Gyõry-kastélyban.
Szeretettel várjuk!
Fidesz-MPSZ helyi szervezete.
Fizetett politikai hirdetés.
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Emlékeink – 2014. január 23.
Bogó Anikó és Somogyi Balázs rovata

Emlékezés egy tél-éjszakára
Az elmúlt években a 2008-ban már mûködõ Emlékeink rovat
mellett számos történelemmel, helytörténettel foglalkozó sorozat indult Perkátán. A Perkátai Hírekben mostanság is olvashatják a Mozaikok a magyar történelembõl címû sorozatot (de
hamarosan újabb, elsõsorban helytörténettel kapcsolatos rovat
indul), az intézményekben is több helytörténeti foglalkozás
mûködik, például a Perkáta értékei, kulturális kincsei... szakkör,
nem beszélve a több Perkátához kapcsolódó szakdolgozatot.
Azt is tudjuk, hogy a 2014. év is bõvelkedik a jeles évfordulókban, 500 éve zajlott a Dózsa György-féle parasztfelkelés, 350
éve volt a szentgotthárdi csata és a vasvári béke, 100 éve tört ki
az I. világháború, majd 75 éve a II. világháború, idén tartjuk a
holokauszt magyarországi áldozatainak emlékévét és 25 éve
történtek az 1989-es rendszerváltoztató események, sõt Polgár
Judit is 25 éve vezeti a nõi sakk-világranglistát. Számos nagy
ember születésének és halálának évfordulóját is ünnepeljük
idén, 200 éve született Ybl Miklós, Kemény Zsigmond és
Egressy Béni, 250 éve Bihari János, 150 éve Richard Strauss,
125 éve Sík Sándor és Seress Rezsõ, 100 éve Vargyas Lajos,
Tolnay Klári, Fónay Márta, Louis de FunPs. 350 éve hunyt el
Zrínyi Miklós, 150 éve Madách Imre, 100 éve Lechner Ödön,
Feszty Árpád és Hermann Ottó, 25 éve Márai Sándor. Ebben is
hónapban is vannak jeles évfordulók, hiszen 1764. január 7-én
történt a mádéfalvi veszedelem, január 12-én emlékeztünk meg
országszerte a doni áttörésrõl, január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját a Himnusz megírására emlékezve, és január
22-én volt 25 éve, hogy elhunyt Weöres Sándor. Számos alkalom, amely kapcsán idén megemlékezhetünk a magyar és egyetemes kultúra, illetve történelem nagyjairól.

Szerkesztõségi közlemény
„Az évszak hatalma nagy,

Megdermeszti lelkünket,

Ilyenkor jól odacsap.

Jéggé teszi szívünket.

Vacogtat a kemény fagy,

Ha nem figyelsz úgy marad,

Békén bennünket nem hagy.

Egész évben kõdarab.”

Tisztelt Olvasóink!
Télen is várjuk írásaikat és fényképeiket a helyi, közérdekû rendezvényekrõl, összejövetelekrõl.
Elérhetõségeink változatlanok: ujperkataihirek@gmail.com, a
Faluüzemeltetési Iroda és a szerkesztõség tagjai.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2014. február 24.
Eredményekben gazdag, sikeres új esztendõt kívánunk minden
kedves olvasónknak!
A szerkesztõség

„Igen, s forró szeretet,

Teljes évnek elején,

Megmozgathat hegyeket!

Terveinknek idején,

Olvasztja a keményet,

Vágyainknak mezején,

Feléleszti esélyed!

Álmainknak tetején…
Megújult lendülettel,
Kegyelmi lelkülettel,
Mögöttünk õrangyallal,
Óv minket láthatatlan.”

Visszatérve Perkátához, 7 éve, 2007. január 23-án történt egy az
elõzõekhez természetesen nem hasonlítható esemény, de azért
ránk perkátaiakra gyakorolt némely hatást. Mondják azt a köznyelvben, hogy az ember 7 évente megújul, arra hivatkozva,
hogy ennyi idõ alatt lecserélõdnek a sejtjeink, de lehet, hogy
csak annyi az aktualitása, hogy pont 7 évvel január 23-án este
írom e sorokat. Nyilván ahogy az emberi megújulás sem pontosan 7 év alatt történik meg, hanem 7-10 éve alatt, így Perkáta
sem újult meg teljesen a 7 évvel ezelõtti tél-éjszakai döntés miatt, de így visszanézve jelentõs hatást gyakorolt a következõ eseményekre. Az önkormányzati választás utáni fejlesztési elképzelésekbõl kiviláglott, hogy Perkátának nagyobb hangsúly kell
fordítania a fejlesztéseire, mert a környezõ települések messze
jobb pályázati eredményeket értek el akkoriban. A képviselõ-testület több jelentõs napirend (ház és telekeladás, megállapodás a 62-es számú útról) mellett az éjfélig tartó ülésén döntött a projektiroda létrehozásáról. Az iroda létrehozása, vagy
inkább a fejlesztési elképzelések kezelése megosztotta mind a
testületet, mind a közvéleményt, hiszen a 2007-es évben nem
hozott konkrét pályázati eredményt, de az alapozó év után
2008-ban már olyan eredményes pályázatokat tudtunk felmutatni mint az orvosi rendelõ felújítása, illetve az iskola elõtti
park. A projektiroda a 2007-es idõközi önkormányzati választás
egyik fõ kampánytémája volt. Az iroda nem sokáig mûködött
klasszikus irodaként, 2008-ban jelentõs személyi változások is
történtek, és azóta kvázi munkacsoportként, stábként, kabinetként mûködik. A mûködésével, az elmúlt évek pályázati sikereivel elévülhetetlen érdemeket szerzett a perkátai fejlesztések terén a Vizi Melinda nevével fémjelzett csapat, amelynek nagy segítségére voltak az intézményvezetõk, a mindenkori képviselõk, köztisztviselõk, közalkalmazottak és nagyon sok perkátai
polgár munkájukkal, ötleteikkel. Az eredményeket engedjék
meg, hogy néhány következõ írásban foglaljam össze. A 2007.
január 23-i tél-éjszaka döntésével, majd annak finomhangolásával nem állítom, hogy nem volt szerencsénk, csakúgy mint a
fejlesztési célú kötvénykibocsátással, de az nem vitatható el,
hogy a falu jó sorsának szekerét jó irányba állította, majd jó nagyot elõre is lökött rajta.
A tél-éjszakai döntésrõl a viták elhalkultak, amikor egyre komolyabb és sorozatos eredményeket ért el a munkacsoport
Perkátán, sõt idõvel számos más településen letették a névjegyüket, sõt már sokan nem emlékeznek a vitákra. Ahogy már az
éjfélig tartó képviselõ-testületi ülések is eltûntek, az intézkedések gyorsultak, hatékonyabb lettek. De azért nem árt visszatekinteni az elmúlt évekre, hogy honnan is indultunk, azért hogy a
célt is szem elõtt tarthassuk és ebben a botcsinálta alcímnek ihletet adó Ady-vers is segíthet.
Somogyi Balázs
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Polgárõrség – december
A Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület december hónapban is kivette részét a
közösségi feladatok ellátásában. A Régiség Gyûjtõ Egylet megkérte egyesületünket,
hogy a templomkertben általuk létrehozott betlehemre felügyeljünk, megóvjuk azt a
vandálok kezeitõl. Mi ennek a kérésnek eleget téve minden este, az éppen szolgálatot
teljesítõ polgárõrök által ügyeltünk az istálló épségére, hogy minél tovább csodálhassa
a falu apraja-nagyja a vasárnapi gyertyagyújtásokat teljes díszükben.
December 6-án, délután,
a FÜPE Télapójának felvonulását koordináltuk,
vigyáztunk rá, hogy baleset nélkül tudjon az utcákon végig vonulni.
Este pedig, új hagyományként, a polgárõrség kisgyermekes családjaihoz is
megérkezett a polgárõr
Télapó, aki segítõjével és a
krampuszokkal végigjárta
a falut, hogy megajándékozza a jó és „rossz” polgárõr csemetéket egyaránt. A gyerekek nagy
örömmel fogadták õt, sok
szép verset, éneket hallhatott. A kis elõadások végén, pedig átnyújtotta az
általa hozott csomagot
mindenkinek.
December 7-én, egyesületünk vezetõsége, a Rácalmási Szent György Polgárõrség
megalakulásának 10. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepélyen vehetett
részt. Rácalmási kollégáinkkal szinte testvéri kapcsolatot ápolunk, épp ezért nagy
örömmel tettünk eleget a meghívásnak.
Az est elején a Rácalmási Szent György Polgárõrség szóvivõje köszöntötte a meghívottakat, ismertette az egyesület eddigi munkáját, megajándékozta tagjait, majd Nagy
Zoltán r. ezredes, a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság vezetõje és Schrick István polgármester úr köszöntötte a rácalmási polgárõrség tagjait, dicsérte munkájukat. Ezt
követõen Horváth István, a perkátai polgárõrség elnöke szólt pár megható szót kollégáinkhoz, s átadtuk az általunk vitt ajándékokat. Megtekinthettük továbbá a
rácalmási általános iskolások mûsorát, akik így fejezték ki hálájukat, hogy a polgárõrök vigyáznak rájuk reggelente, az iskola elõtt. Az este remek hangulatban telt. Természetesen Rácalmás sem maradt felügyelet nélkül az éjszaka folyamán, perkátai
polgárõreink vigyáztak a város lakóinak nyugalmára.
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Jákli Dóra

Válaszra várva
Anyu, mondd, mi az a karácsony?
Napok óta errõl beszél minden barátom.
Arról, hogy a rokonok ellepik a házat,
S hóból készítenek égig érõ várat.
Anyu, mondd, mi az, hogy szeretet?
Miért mosolyog ilyenkor minden kisgyerek?
Azt mondják, majd a mami süt finom süteményt,
Hiszen õ belesüti minden szeretetét.
Anyu, mondd, mik azok a fények?
A házunk oldalán ilyen miért nem éghet?
Anyu, mondd hát el, anyu,
mondd el végre nekem,
Miben vagyok én rosszabb,
mint bármelyik gyerek?
Anyu, mondd, mit jelent, hogy szegény?
Miért néznek emberek undorodva felém?
Én nem értem ezt, anyu, mondd el, kérlek szépen,
Miért születik ember ennyire szegénynek?
Anyu, én szeretek itt veled...
Engem már nem érdekel a sok gazdag gyerek.
Szeretetben, mi ketten! Ez az én nagy álmom.
Ettõl lesz gyönyörû és boldog a karácsony.

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak,
akik velünk együtt érezve
kísérték utolsó útjára

IFJ. SÜDI IMRÉT
Gyászoló család

A perkátai polgárõrség 2013. decemberi gyûlése
A Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület immár harmadik éve rendezi
meg december végi utolsó, rendhagyó
gyûlését. Miután átbeszéltük az év eseményeit, mindenki elmondhatta véleményét a 2013-as évrõl, tapasztalataikat, javaslataikat megosztották a vezetõséggel, amelyet mi nagy örömmel fogadtunk. Az estét még nagyszerûbbé a
támogatóink által finanszírozott vacsora tette, amit minden tagunk jó étvágygyal fogyasztott.
Továbbá ezúton tájékoztatunk minden
perkátai lakost, hogy 2014. január 8-án
megtörtént a térfigyelõ kamerarendszer próbája.
A Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület ezúton kíván boldog, békés
újévet Perkáta minden lakosának! Állunk rendelkezésükre a 2014-es évben
is!
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Perkátai ÁMK hírei
A Perkátai Általános Mûvelõdési Központ december hónapban az adventi program szervezésében vett részt. Januárban nekiláttunk az éves programok tervezésének, megvalósításának.
A magyar kultúra napjára készülve a perkátai Kis Olvasókör
kezdeményezésére egy babakiállítást készítettek a gyermekkönyvtárban. A gyûjteményben található játékok és kis használati tárgyak idõutazásra viszik a könyvtárba látogatókat. Az érdeklõdõk az 1960-as évektõl az 1990-es évekig visszamenõleg
bepillanthatnak a babák és a játékállatkák világába. Kedves
élethelyzetekben elevenedik meg a fél évszázad hangulata. A
kiállítás szervezésében, a gyûjtésben részt vett Mészáros Zsuzsanna, dr. Nagy Andrásné, Zám Jánosné, Kovács Aranka, Kovács Tina, László József és László Lilla. A kiállítás megtekinthetõ a könyvtár nyitva tartásai idejében. Köszönjük a gyûjtõk
munkáját!

A magyar kultúra napjához kapcsolódva és egyben – Az Új Széchenyi Terv keretében indult a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-20120040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz”,„Ötvenhat ok, amiért
Perkátán érdemes olvasni” címû pályázat – projektzáró rendezvényt szerveztünk, ahol a szakmai elõadásokkal és egy bábjátékkal vártuk vendégeinket. Mi az a szerelem? – Gárdonyi
Géza novellái és versei alapján – címû elõadását hozta el nekünk a Mag Színház Vásári Társulat.
2014. február 4-én a mûvelõdési házban civil fórumot szervezünk, ahol az elnökökkel, vezetõkkel értékeljük a 2013-as évet,
majd közösen összeállítjuk az idei programtervet, melyet a
Perkátai Hírek következõ számában olvashatnak.
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.

Könyvtári pályázat sikeres
megvalósítása a perkátai József Attila
Nagyközségi Könyvtárban
A pályázat tizenhét szakkörét indítottuk útjára, amelynek megvalósításában 23 fõ pedagógus vett részt. A könyvtári pályázatunk 2012 szeptemberétõl 2014. január végéig tartott.
A pályázat célzottan támogatta a gyermek és ifjúsági korosztályt, valamint a fogyatékossággal élõk és a hátrányos helyzetû
fiatalok bevonását.
Az óvodás korcsoportnak 10 fõ óvodapedagógus vezetett foglalkozást, heti rendszerességgel. A Manóvár szakkör biztosította a nagykarácsonyi óvodásokkal való együttmûködést.
Az alsó tagozatos kisdiákok részére a Kis Olvasókör, a Könyvbúvárok, és a Könyvmolyképzõ kínált lehetõséget a könyvtári
foglalkozásokra. Alsós és felsõs gyermekeket egyaránt várt „Az
egyházi év néprajza gyermekszemmel” szakkör, valamint a tanulásban akadályozott, SNI-s gyermekek számára elindított
„Felfedezõ kalandtúrák a könyvtárban” foglalkozássorozat.
A felsõ tagozatos tanulók számára „A magyarság népmûvészete”, a „Magyarország felfedezése a könyvtárban”, a „Digitális
és információkeresési kompetenciák a könyvtárban”, valamint
a „Klasszikus és kortárs magyar irodalom” nyújtott gazdag
programokat.
A középiskolás fiatalokat a „Secunder források” szakkör hívta
a könyvtárba.
A felnõtteket pedig heti rendszerességgel várta az Irodalmi
Kör, és az Internet Fiesta foglalkozás.
A pályázat célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal
szolgálja a minõségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó
olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését.
Az olvasáskultúra fejlesztése az olvasásnépszerûsítõ kampányok, író-olvasó találkozók, elõadások, vetélkedõk és szakkörök révén valósult meg. Gondoskodtunk a téli szünidõ hasznos
eltöltésérõl a „Népek karácsonya” témahéttel. Nyári olvasó táborokat szerveztünk „Mese-mese mátka” és „Egy hét nyáron a
könyvtárban” címmel.
Könyvtárunkban a használói számítógépeken látogatóink hozzáférhetnek a könyvtári és közérdekû információkhoz, lehetõségük nyílik az informális tanulásra.
A számítógépek használatához segítséget biztosítunk. Számítógép- és internethasználói tanfolyamon vehettek részt az érdeklõdõk.
Együttmûködési kapcsolatban voltunk könyvtárakkal, iskolákkal és óvodákkal.
A projekt megvalósításához kötõdõ, a korszerû szolgáltatások
kialakításához és igénybevételéhez szükséges bútorok beszerzésére adott lehetõséget a pályázat. A könyvtárban a régi bútorokat újakkal cseréltük fel. Székeket, babzsák foteleket, asztalokat, televízió-szekrényt, könyvajánló polcokat kaptunk. Az
olvasóink, látogatóink számára csomagmegõrzõt helyeztünk el
az elõtérben. Az olvasóteremben térelválasztót alakítottunk ki.
Könyvajánló pultokkal hasznosítottuk a teret.
Bevezettük az elektronikus katalógust.
Saját, többnyelvû könyvtári honlapot hoztunk létre, különös tekintettel a gyermekszekcióra.
A magyar kultúra napjának jegyében, 2014. január 28-án ünnepélyes keretek között zárjuk a sikeres könyvtári pályázatunkat.
Lászlóné Szabó Edit szakmai vezetõ
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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.
Ezen pályázatunk lehetõséget adott, a rendszeres heti programokon, szakkörökön kívül nagyobb volumenû térségi rendezvények tartására is. Egyik ilyen volt a Basticz Józsefné által szervezett a Mezõföld kincsei verseny megszervezésére.
November 19-én öt iskola 3-4. osztályos tanulóinak részvételével népdalismereti és népdaléneklési versenyt rendeztünk a
kastélyban. A négy partneriskola és a Hunyadisok is sikeresen
oldották meg az akadályverseny feladatait. Hiányos népdalokat
egészítettek ki, puzzle-bõl adatközlõk képeit rakhatták ki, betûrejtvényekbõl népdalgyûjtõk és mezõföldi települések neveit
tudhatták meg. Megismerkedhettek az oláh leány meséjével is,
melyhez szövegértés feladatlapot kaptak. Zárásként egy-egy
mezõföldi népdalcsokrot adtak elõ iskolánként a tanulók. A jó
hangulatú vetélkedõ végén szendvicset, gyümölcsöt, üdítõt
kaptak a gyerekek, a zsûri ez alatt eldöntötte a sorrendet: elsõ
lett a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola, második a
perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola, holtversenyben
harmadik lett a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola, a
dunaújvárosi Petõfi Sándor Általános Iskola és a Dunaújvárosi
Móra Ferenc Általános Iskola. Egy-egy torta és oklevél volt a
jutalom minden csapatnak. Ezúton szeretném megköszönni a
zsûriben végzett munkáját Sztanó Annának, Jákliné Rajcsányi
Rozáliának, Szabó Edinának, Horváthné Fischer Katalinnak és
Tóth Ferencnének. A szervezésben és a lebonyolításban Bogó
Anikó és a Faluüzemeltetés dolgozói voltak segítségemre,
köszönöm az õ munkájukat is.
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Lovas
hírek
November hónapban megkezdõdtek a fedeles versenysorozatok, melyeken a
Perkáta SE versenyzõi is
szerepeltek. Díjugratásban
Gubicza Anett és Garami
Zoltán álltak starthoz. Mindketten részt vesznek az országos
fedeles minõsítõn, Anett a nyitott, Zoli pedig a fiatal lovas kategóriában, melynek tétje a Fedeles Országos Bajnokságba való
bekerülés. Zoli az elsõ fedeles versenyén máris hozott nekünk
egy 2. helyezést. Fogathajtásban újonc párost köszönthettünk.
Dózsa Tamás, akit ifj. Horváth Árpád segédhajtójaként ismerhetünk, most hajtóként mutatkozott be. Egy nóniusz fogatot állított össze barátjával, a pusztaszabolcsi Csanádi Gergõvel. A
lovak Dáma (aki Tamás tulajdona) és Lucifer (aki Gergõé).
Abszolút újonc fogatról van szó, a lovak életük elsõ ilyen megmérettetésén vettek részt. Tisztesen helyt álltak a fiatalok, hibátlan pályát hajtottak, csak az idõvel nem tudtak megküzdeni.
Köszönöm a perkátaiaknak, hogy ilyen sokan eljöttek
szurkolni. A legnépesebb csapat mi voltunk!
November 8. – Székesfehérvár:
Országos Fedeles Minõsítõ díjugrató verseny
Garami Zoltán – Glória, B/2 ifi „110 cm-es” kategória (10 induló): 1 verõhiba,
7.3 stíluspont, 5. hely.
Garami Zoltán – Glória, B/3 fiatal lovas „120 cm-es” kategória (6 induló): 12
hibapont, 5. hely.
November 9. – Székesfehérvár:
Országos Fedeles Minõsítõ díjugrató verseny
Garami Zoltán – Glória, B/2 ifi „110 cm-es” kategória (24 induló): 1 verõhiba,
7.4 stíluspont, 15. hely.
Garami Zoltán – Glória, B/3 nyitott „120 cm-es” kategória (11 induló): hibátlan, 2. hely.
November 10. – Székesfehérvár:
Országos Fedeles Minõsítõ díjugrató verseny
Garami Zoltán – Glória, B/2 ifi „110 cm-es” kategória (15 induló): 4 hibapont,
7.5 stíluspont, 7. hely.
November 21. – Budapest, Nemzeti Lovarda:
Országos Fedeles Minõsítõ díjugrató verseny
Garami Zoltán – Glória, B/3 fiatal lovas „120 cm-es” kategória (17 induló): 4
hibapont, 9. hely.
November 22. – Budapest, Nemzeti Lovarda:
Országos Fedeles Minõsítõ díjugrató verseny
Garami Zoltán – Glória, B/3 fiatal lovas „120 cm-es” kategória (27 induló): 4
hibapont, 18. hely.

A vetélkedõ célja az volt, hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék a mezõföldi népdalokat. Fontos, hogy minél fiatalabb
korban rávezessük a tanulókat a múlt értékeinek tiszteletére,
megbecsülésére. A verseny bizonyította, hogy a gyerekek szeretik ezeket a népdalokat jókedvvel, örömmel énekelték azokat.
Búcsúzóul a 100 gyerek együtt dalolta a Haragusznak a batai
gazdák címû perkátai népdalt.
Basicz Józsefné szervezõ

Az Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése
(TÁMOP-2.1.2) pályázat keretében a 2013-as év utolsó negyedében egyidõben három sikeres nyelvtanfolyamot bonyolítottunk le a mûvelõdési házban. Angol haladó és kezdõ tanfolyamon, valamint német kezdõ képzések indultak a perkátaiak részére. Amint lehetõségünk lesz a továbbiakban is tanfolyamot
indítani, a részletekrõl, a perkata.hu weboldalon számolunk be.
Bogó Anikó ÁMK igazgató

November 23. – Budapest, Nemzeti Lovarda:
Országos Fedeles Minõsítõ díjugrató verseny
Garami Zoltán – Glória, B/2 ifi „110 cm-es” kategória (41 induló): 8 hibapont,
7.7 stíluspont, 25. hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 nyitott „110 cm-es” kategória (49 induló): 8 hibapont, 39. hely.
December 8. – Székesfehérvár: fedeles fogathajtó verseny
Dózsa Tamás–Csanádi Gergõ – Dáma–Lucifer, kettesfogat kombinált kategória (18 induló): bemelegítõ versenyszám (amely meghatározza a fõversenyszám indulási sorrendjét) 10 hibapont, 158 másodperc. Fõversenyszám (ahol a versenyzõk tiszta lappal indulnak ugyanazon a pályán, mint elõször) hibátlan, 149.46 másodperc, 16. hely.
December 14. – Székesfehérvár: fedeles díjugrató verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 nyitott „110 cm-es” kategória (36 induló): 3 hibapont, 20. hely.
Garami Zoltán – Glória, B/3 fiatal lovas „120 cm-es” kategória (13 induló): 4
hibapont, 4. hely. Ezzel 108 minõsítõ pontot szereztek.
Orbán Brigitta

8

ÁMK HÍREK

PERKÁTAI HÍREK 2014. január-február

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

November hónap
eseményei

A perkátai ülésen közös nevezõre jutva
állapítottuk meg, hogy a dunaújvárosi
tankerület munkáját segíteni az elsõdleges célunk, azzal, hogy a vidéki iskolákat
érintõ speciális kérdéseket, problémákat,
javaslatokat egységes keretbe foglalva
jutatjuk el a tankerület munkatársai felé.

Csodálatos élményekkel gazdagodhattak
azok, akik részt vettek eme eseményünkön. Az elsõ és második osztályosok a
könyvtárban mutathatták be meséjüket,
míg a harmadik és negyedik osztályosok
egy másik teremben mesélhettek nekünk. A zsûri tagjai közt köszönthettük
Sztanó Anna nyugdíjas tanító nénit, Toldi Hajnalka hitoktatót, Kárász Ferencné
Csilla, óvó nénit, Takács Dóra tanárnõt,
Jákliné Perei Erika tanító nénit és nem
utolsó sorban a zsûri elnökét Fülöp Irén
tanárnõt. Pannika néni az idén is nagy
szeretettel adta át a legfiatalabb versenyzõnek az elsõ osztályos Rácz Noéminek a
jutalomkönyvet. Az elsõ helyezést elért
tanulóink jutalmul részt vehetnek a
nagyvenyimi mesemondó versenyen a
következõ hét végén.

Iskolánkban a november hónap a hagyományok tiszteletében, ápolásában és a
kulturális események szervezésében, lebonyolításában telik. A hagyományt a
minden évben megrendezésre kerülõ
Márton-napi ünnepség, a kultúrát pedig
az iskolai és a tankerületi szintû mesemondó versenyek lebonyolítása jelenti.

Az abai ülés egyik meghatározó témája
volt a pedagógusok elõmeneteli rendszerének megtárgyalása, magas szintû elõadások segítségével. Különlegességet
adott az értekezletnek, hogy Tóth Géza,
a tankerület új igazgatója is részt vett a
gyûlésen, s így közvetlenül volt lehetõsége bemutatkozni és egyben megismerni a
munkaközösség tevékenységi irányát.
November hónap eseményei közé tartozik, hogy intézményünk másodszor adott
otthont a dunaújvárosi tankerület vidéki
iskolák intézményvezetõit szervezõ igazgatói munkaközösség részére.

Elsõ alkalommal Perkátán, a kastély épületében tudtunk színvonalas körülményt
teremteni a vidéki iskolák igazgatói számára, majd az abai Aba Sámuel tagiskolánk szervezésében biztosítottuk a helyszínt az igazgatói értekezlet számára.

A felkészülésben aktívan részt vettek az
alsó tagozatos tanító nénik, és gyermekeink szülei is, akiknek ezúton is nagyon köszönjük ezt a szép élményt, mellyel megajándékoztak bennünket. Gratulálunk a
helyezést elért gyermekeknek és visszavárunk mindenkit jövõre is!

Szilasy László igazgató

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

Eredmények:
1. osztály: I. helyezett: Kraczmajer Kitti
1.a, II. helyezett: Németh Bence 1.b, III.
helyezett: Kádár Gergely 1.b.
2. osztály: I. helyezett: Szombat Noémi
2.b, II. helyezett: Varga Máté 2.b, III. helyezett: László Ádám 2.a.
3. osztály: I. helyezett: Pintér Róbert 3.b,
II. helyezett: Völcsei Adrienn 3.b, III. helyezett: Kátai Hanna 3.a.
4. osztály: I. helyezett: Tamás Viktória
4.a, II. helyezett: Rónás Patrik 4.b, III.
helyezett: Mocsai Mirtill 4.a.
Gergelyné Németh Tímea tanítónõ
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Tökfaragók faragványai
November 5-én tökfaragó versenyt rendeztünk tanulóink számára.

A vetélkedõt a Kovács Attila, Mészáros
Dominik, Szabados Máté és Szabó Ákos
mûvészurak által alkotott Pumpkinmen
fantázianevû csapat nyerte. Másodikak
lettek a Tökösök, akik egy több mint 20
kg-os példánnyal mérették meg magukat.
A csapat tagjai Farkas József, Horváth
Sándor Szilárd és Südi Tamás voltak. A
dobogóra felállhatott továbbá a Nóúcásokkk nõi különítménye. Jákli Alexandra, Mezei Cintia és Varga Veronika két
tököt is lámpássá varázsolt.
Minden résztvevõnek köszönjük a megjelenést és a fantáziadús alkotásokat!
Szombat Katalin tanárnõ,
Molnár József tanár úr

A kistérségi angol
vetélkedõrõl
Beloianniszba látogattak lelkes tanulóink 2013. november 7-én a kistérségi angol vetélkedõ elsõ fordulójának alkalmából. A verseny halloween ünnepének témakörében zajlott.

Gratulálok a tisztességes helytálláshoz,
és ez úton is köszönöm a szorgalmas felkészülést!
Szombat Katalin tanárnõ

Az iskola sötétben…
(Néhány sor az idei Márton-napról)
A magyar néphagyományban sokféle
szokás kapcsolódik Márton-naphoz.
Ilyenkor kóstolják meg az újbort, libát
vágnak, és esznek, mert aki Márton-napján libát nem eszik, az egész évben majd
éhezik… Idõjárásjósló megfigyelések is
kötõdnek ehhez a naphoz: „Ha Márton
fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.”

Hetedik-nyolcadik osztályosok között 3.
helyezést nyert csapatunk (Fórizs Sztella,
Fülöp Zalán, Hethési Kitti, Izsó Boglárka, Kiszl Abigél, Kovács Judit, Májer
Daniella, Mészáros Dominik, Szabados
Máté és Szabó Ákos).
Hatodikosaink (Csuka Mónika, Gyõrik
Adrienn, Kisgyörgy Adrienn, Mohai Dávid, Nikolicza Gábor, Peresztegi Viktória, Perl Milán, Szabó Márk és Vasinka
Dávid) az õ kategóriájukban hatodikak
lettek.
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Az óvodákban, iskolákban mégsem ezek
a hagyományok jutnak elõtérbe ezen a
napon, hanem a német honból a határokon átjutó lámpásozás. Ilyenkor õsszel
korán sötétbe borul a világ, és minden az
elmúlásra emlékeztet. Advent még
messze van, s a nagyobb fényességre, karácsony csillogására még többet kell várni. Ezért kis mécsesünket meggyújtva
fényt viszünk a környezetünkbe. Ezzel a
kis lánggal melegítjük szívünket, sugározzuk szeretetünket szerteszét.
Idén is nagyon vártuk ezt az ünnepet: elkészítettük lámpásainkat. Sokan jöttek
vissza a gyerekek közül, legtöbbjüket szüleik is elkísérték. Felvonulásunk elõtt néhány Márton-naphoz és az õszhöz kapcsolódó dalt énekeltünk, megnéztük a 4.
b osztály mûsorát. Õk bemutatták, hogy
Márton, az Amiens városához érkezõ római katona miként vágja szét köpenyét,
hogy felét egy koldusnak adja. Ezért, és
sok más jótettéért késõbb püspökké választják. A jelenet után többféle foglalatosság közül választhattak a gyerekek.
Majd a teljes sötétség beálltával a gyertyákat meggyújtva indultunk a lámpásozásra. Sajnos, a csepergõ esõ miatt nem
tudtuk az iskola épületét elhagyni, csak
benn vonultunk. Izgalmas volt az ismert
helyeket imbolygó fényben látni… A felvonulást a szokásos zsíros kenyér és tea
követte. Idén is köszönjük a konyhán dolgozóknak, hogy elkészítették a teát számunkra, s mindenki másnak, aki küldeményével vagy segítségével hozzájárult
ahhoz, hogy ne üres gyomorral induljunk
haza.
A Márton-napi mécsesek már átadták fényüket advent gyertyáinak. Hamarosan
itt a karácsony. A köpenyét szétvágó
Márton, az ajándékokat osztogató Miklós, és a karácsonykor megszületett Jézus
adjon erõt ahhoz, hogy ne csak magunkkal, hanem másokkal is tudjunk törõdni!
Tóth Ferencné tanítónõ

Körzeti mesemondó verseny
– Nagyvenyim
Nagy örömünkre a helyi mesemondó verseny gyõztesei ismét eljutottak a Dunaújváros környéki mesemondó versenyre.
Folytatás a következõ oldalon.
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EGYHÁZ–HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Advent vasárnapjain nagysikerû gyertyagyújtási ünnepségeket tartottunk a templomudvarban december 22-én délután. A
negyedik adventi gyertya meggyújtása
után Perkáta karácsonya ünnepét tartottuk kiváló mûsorokkal. Köszönetünk a
sok szervezési munkáért a fõrendezõ Régiséggyûjtõ Egylet aktív tagságának! Köszönet minden fellépõnek és felkészítõnek! A falukarácsony egyre népszerûbb,
egyre többen látogatják, egyre inkább a
közösséget összekovácsoló, lélekemelõ
helyi rendezvénnyé válik. Õszinte örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen
tudjuk letenni kicsinyes gondjainkat, sértettségeinket és TUDUNK együtt ünnepelni.
December 24-én délután mutatták be
hittanosaink is hagyományos pásztorjátékukat, majd minden gyermek ajándékcsomagot kapott. Köszönet önkormányzatunknak, polgármester úrnak, minden
adományozónak és segítõnek.
Szent karácsony ünnepe és szent család
vasárnapja után már ránk is köszöntött a
2014-es esztendõ. Január 6-án vízkeresztet, Urunk megjelenésének ünnepét ültük, majd január 12-én Urunk megkeresztelkedésének ünnepe volt. Január 19én kezdtük az ökumenikus imanyolcadot,
amikor minden évben a keresztények
egységéért imádkozunk. Február hónapban a farsangot üljük, majd március 5-én
hamvazószerdával elkezdjük a nagyböjti
idõszakot.
Õsztõl plébánosunk egyre többet kéri világi lelkipásztori munkatársai (Pavlicsek
Zsolt és Toldi Róza Hajnal) liturgikus
szolgálatait. Ottó atya nyugdíjasként is
három helyet lát el papként, egyre fárad,
ezért bevezette a rendszeres igeliturgiák
rendjét személyes terhei könnyítésére.
Sajnos, közeleg az idõszak, amikor már

nem lesz helyben lakó papunk, és akkor
már nem biztos, hogy minden vasárnap
tud majd hozzánk jönni misézni felszentelt pap. A világi lelkipásztori munkatársak egyházi képzés alapján, személyes
püspöki megbízás alapján végzik egyházi
tevékenységüket. Az általuk vezetett igeliturgiák nem szentmisék, de pap távollétében a hívek számára érvényes vasárnapi vagy ünnepi istentiszteletek, mivel
Jézus Krisztus nevében gyûlünk össze, és
a résztvevõk tanítást kapnak a szertartásban (olvasmányok, evangélium és prédikáció) és szentáldozáshoz járulhatnak.
Fogadjuk továbbra is bizalommal a közösségért dolgozó testvérek szolgálatát!
A magunk mögött hagyott esztendõt sok
szép programot és sok nehézséget tartalmazott.
2013-ban a megkereszteltek száma 20 fõ
volt, elsõ szentáldozásban részesült 12 fõ,
a bérmálás szentségében 8 fõ részesült, 2
esküvõ volt, 25 testvérünket temettük
egyházi szertartással.
Örülhettünk farsangnak, apák és anyák
napjának, újonnan megkereszteltjeinknek, elsõáldozóinknak, bérmálkozóinknak, ministránsainknak, buzgó hittanosainknak, szentmise látogatóinknak. Vendégül láthattunk atyát lelkigyakorlatra,
körzeti kántortalálkozóra érkezett kántorokat, bérmálni érkezõ megyés püspököt. Kirándultunk Balinkára, Mátraverebély-Szentkútra, táboroztunk Dunaföldváron. A nyári hagyományos Gyõry Terézia emlékmûsoron litániát mondtunk, a
Székesfehérváron megrendezett Szent
Jobb tiszteleten és szentmisén is szép
számmal vettünk részt. Szomorú szívvel
temettük el Bálizs Péter atyát, aki halála
után is nagylelkû gondos adománnyal
segíti templomunk fejlesztését.
Megültük templomunk védõszentjének
búcsúját és tanévkezdõ Veni Sancténkat
is.

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Nagyvenyimen már 19 éve rendeznek versenyt a körzet általános iskolásainak. Idén
12 településrõl (Adony, Baracs, Daruszentmiklós, Elõszállás, Iváncsa, Kulcs, Mezõfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr) 70 versenyzõ
és sok-sok kísérõ szülõ, pedagógus érkezett a versenyre. Nagyon jó hangulatú, színvonalas délutánt töltöttünk együtt.
A harmadik osztályosoknál 14 mesemondó közül ért el harmadik helyezést Pintér Róbert 3.b osztályos tanuló (felkészítõ pedagógus: Vátkainé Boda Ildikó). Kraczmajer
Kitti 1.b osztályos tanuló pedig különdíjat kapott (felkészítõ pedagógus: Denke
Antalné). Gratulálunk nekik, ezért a szép eredményért.
Vátkainé Boda Ildikó tanítónõ

Januári események
Január a félév zárásának idõszaka az iskola életében. 2014. január 6-án ért véget a téli
szünet, így elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest hosszú, s remélem pihentetõ
szünetet élhettünk meg mindannyian. Az elsõ félévet 2014. január 17-ével zártuk, s
már másnap, 18-án a nyolcadikos tanulóink írásbeli felvételijére is sor került. Január
20-án a nevelõtestület megtartotta félévzáró értekezletét, melyen elemeztük és értékeltük az elmúlt idõszakot. A félévi értékelés részletesen a honlapunkon olvasható.
Január 24-én a bizonyítványok is kiosztásra kerültek.
Szilasy László ÁMK igazgató

A hitoktatás változásai örömmel és nagy
munkával járnak, reméljük, egyre többen
választják a katolikus hittant! Reméljük,
a vasárnapi szentmisére járók számának
emelkedését is, hiszen valódi hitéletet
élni NEM LEHET templomba járás
nélkül!
Nagy örömmel fogadtuk Toldi Róza Hajnal karitász vezetõnk országos díját, mely
sok éves hatalmas jótékonysági munkájának elismerése!
Templomunk felújításában idén két nagyobb pályázat segített:
A tavasz folyamán 3 millió Ft-os támogatásból javítottuk a jobb oldali kistorony
beázásait és felújításra került a karzat
lépcsõháza.
A nyári idõszakban egy közel 5 millió
Ft-os pályázati támogatásból elkészültek
az új liturgikus bútorok, felújult orgonánk és kifestésre került kórusunk is.
Ezek mellett nyertünk kisebb, de nagyon
fontos összegeket közösségi programokra, gyermekek táborozására, rendezvényre és informatikai fejlesztésre is. A
pályázati források mellett szükséges volt
a hívek adományait is felhasználnunk az
önerõkre az egyházmegyei támogatások
mellett.
Egyházközségünk anyagi helyzete egyre
romló, ami a megnövekedett fenntartási
költségeknek és az önkéntes befizetések
jelentõs csökkenésének köszönhetõ. A
plébánia és a templom anyagi fenntartása
mára elérte a mûködõképesség határát.
Ne tévesszen meg bennünket, hogy tudtunk több milliós felújításokat végezni,
mert azok céltámogatások voltak, csakis
az adott feladatra költhetõ összegek,
azokat mûködési kiadásokra nem fordíthattuk.
Mindezek ellenére bizakodva nézhetünk
a jövõbe, mert igen sok segítõnek, támogatónak köszönhetjük meg a 2013. évi segítségét.
Megköszönünk továbbá minden jó szándékú adományt, ismert és név nélküli támogatást, kétkezi munkát és imafelajánlást is minden testvérünknek!
Hittani felkészítõ foglalkozásokat hirdetünk felnõttek részére középiskolás kortól. Kiemelten ajánljuk azok számára,
akik a keresztségre készülnek, elsõáldozók vagy bérmálkozók szeretnének lenni.
Jelentkezés a plébánián vagy a hitoktatóknál!
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1
%-kal támogathatják a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). A másik felajánlható 1
%-kal pedig kérjük, a Magyar Katolikus
Egyházat támogassák!
2014-ben az önkéntes egyházi hozzájárulás éves összegei Perkátán az alábbiak:
aktív, dolgozó felnõtt részére 4000 Ft,
míg a nyugdíjas, gyesen lévõ vagy munkanélküli testvéreknek 3000 Ft személyenként. Kérjük szíves támogatásukat csekken vagy személyesen befizetve!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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KÍNA KINCSEI 57.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

SZUBJEKTÍVEN KÍNÁRÓL 2.
Hutongok és étkezés
A 21. századi ultramodern városfejlõdés
ellenpontjaként (mementójaként) a kínaiak megõrzik õseik építkezési és lakhatási hagyományaikat. A hatalmas felhõkarcolóik és emeletes negyedeik közvetlen szomszédságában tudatosan hagynak
meg olyan városrészeket, amelyekben
minden változatlan marad, az itt élõknek
vállalniuk kell, hogy megõrzik a hagyományos kínai életvitelt, ezért kapnak támogatást az államtól.
Ezeket nevezik „hutong”-oknak és nagy
büszkén mutogatják is a turistáknak.
Igaz, többségük csupán 1-2 órás látogatást bír ki, vagy pedig a kifényesített „vásárlónegyedes hutongokat” látja meg az
idegenvezetõi furfang folytán…

Volt szerencsém néhány napot (és éjszakát) Peking egyik igazi hutongjában tölteni. A földszintes, nagyon egyszerû lakásokban, kis családi, helyi fogadókban
(amelyek gyakran 2-3 két-háromágyas
szobát jelentenek) ugyanis csak helyi ismeretség által lehet megszállni, mivel
olyan olcsó a szállás, hogy külföldi turistáknak nem ajánlják fel.
Nem ritkák az olyan sikátorok, amelyekbe csupán „hasbehúzva” tudtam belépni
és végigsétálni. Ugyanakkor a vezetékes
internet elérhetõ volt a „szálloda” halljában. A lakók gyakran az utcára járnak ki
fogat mosni, pizsamában ülnek ki a leg-

közelebbi kis kifõzdébe megreggelizni.
Ó, azok a felséges kínai töltött gõzgombócok, amiket ott fogyasztottam… A turisták által még le nem rohant helyek
döbbenetesen olcsóak is (egynapi szállás
és háromszori bõséges és finom étkezés
1000 Ft-ból megoldható volt néhány
éve…)
Egyik kedvenc pekingi éttermem nem véletlenül található e vidéken, amelybe
testvértelepülési barátaink is félve léptek
be elõször, mondván: õk nem étkeztek
még ilyen kevéssé biztonságos helyen.
Számomra az igazi autentikus kínai tradicionális, történelmi valóságot jelenítette
meg az éttermi falakon a sok õsrégi családi fotó, a megbarnult falakon megcsodálható 100 éves újságok címlapjai. Nem kevésbé izgalmas, hogy az italos pulton ötliteres befõttesüvegekbõl merõkanállal
mérik a kígyópálinkát (benne összetekerve ott volt az elhunyt csúszómászó is –
magam is láttam, fogtam!), a gyíkpálinka
(ugyancsak, mint fentebb említett, jobb
sorsra érdemes kollégája), avagy a kényesebb ízlésûeknek különféle /gyógy/növények ázó részeivel ízesítették a szeszt. Az
asztalok és székek is korhû megjelenítõi
voltak a 19. század végének, mely nekem
néha okozott szûkösségi érzéseket, amelyekért azonban kárpótolt az italok mellett a fenséges konyha, benne a csodás
rák és halételekkel és az utánozhatatlan
fûszerezésekkel. Profi séfek nem képesek magasabb szintû ízharmóniákat
összerottyantani, mint a látszólag hiányosnak tûnõ higiéniai logisztikával mûködõ kedvenc kínai konyháimban a gyakran fogatlan idõs nénikék vagy nyeglének
látszó ifjú titánok, akik bájosan mosolyognak vissza a mosdót keresõ, véletlen
odatévedt kíváncsi magyarra, akit aztán
udvariasan terelnek vissza a saját étkezdéjükbe. (Elõfordulhat ugyanis, hogy a
sûrûn egymás mellé települt éttermecskék között a közös mosdót keresve eltéved az ember a zegzugos utcácskákban.)

Ételkülönlegességek
Egyik kedvencem az egyben sült skorpió-chips, amelynek alapanyaga az említett állat, de ízesítése fenségessé teszi – ha
el tudjuk felejteni, hogy mit is ropogtatunk…
A ritka és nem túl olcsó ételkülönlegesség kategóriába tartozik a jól ismert száznapos tojás, melyet a receptek szerint
száz napig kell ecetben (más recept szerint légmentes agyagfészekben) érlelni,
majd miután a fehérje kocsonyás barnává, a sárgája pedig feketévé változik, feltálalják. Megkóstoltam: aki el tud vonatkoztatni a nehezen kizárható szaghatásoktól, az meglepõen jóízû érdekességet
fogyaszthat.

A már nyugalmazott huaxiangi polgármester asszony egyszer olyan vacsorát
adott a tiszteletünkre, amelyen a számukra sem mindennapos teknõsbéka volt fõ
fogásként a központban. Ehhez a vacsora
közepén (kb. 15 fogás után) megkóstoltuk a teknõslevest, majd az egészben
megfõzött-sütött teknõst az orrunk elõtt
vágta fel a konyhafõnök egy igen méretes
bárddal, és vendéglátónk helyezte tányérunkra a méretes adagokat tisztelete jeléül. Igen ízletesnek találtam a páncél alatti
hús kocsonyás állagát. Tolmács barátunk
– kevésbé szerencsésen – a fejrészbõl kapott ízelítõt, amit azonban nagyon nem
lett volna illõ otthagynia, ezért „megbirkózott” a mereven „rászegezõdõ” két fõtt
teknõs szemmel is…
Folyt. köv.

2014. január 31-étõl kezdõdik a kínai holdújév, érkezik a Ló éve
Megolvasztja a fémet, elpárologtatja a vizet, elégeti a fát, terméketlenné teszi a földet (más nézet szerint megtisztítja minden bajtól). 2014-ben esedékes minden régóta halogatott változás, amely visszahúz bennünket és elkezdõdhet egy emelkedés.
Az év legfontosabb fogalmai: az akarat, a szenvedély és a lelkesedés. A Ló évében felelõsséget kell vállalnunk az életünk javításáért!
A Ló jegyûek jókedvûek, tettre készek, bizakodóan néznek a jövõbe, önállóak és kreatívak. Hallatlan energiákat tudnak mozgósítani, és ha még dicséretben is részesülnek,
akkor teljesítményük határtalanná válhat. Negatív tulajdonságuk, hogy eléggé hiú természetûek, szeretnek a figyelem központjában állni, és idõnként fejjel mennek a falnak.

12

KULTÚRA

PERKÁTAI HÍREK 2014. január-február

A Perkátai Irodalmi Kör hírei
November 12. és január vége között lezajlott egy kreatív írás foglalkozássorozat, melyet Lackfi János, friss Prima Primissima-díjas író, költõ, irodalmár, egyetemi tanár vezetett.
December 3-án irodalmi délután keretében tettük közkinccsé a könyvtárban a
nagyközönség számára az elsõ Perkátai
Irodalmi Antológiát, melyben 12 perkátai szerzõ versei és prózai írásai kaptak
helyet. Somogyi Balázs polgármesteri
megnyitóját Lászlóné Szabó Edit szakmai tájékoztatása követte, majd Lackfi
János író, költõ irodalmi témájú elõadása
hangolta rá a szép számban megjelent érdeklõdõket a helyi kiadvány fogadására.
Antológiánkat nagy örömmel írta alá
Lackfi János országos hírû író, költõ is,
hiszen a kötet elején az õ személyes ajánlása olvasható. Akkor még nem tudtuk,
csak nagyon drukkoltunk neki, hogy egy
igen nívós díjban részesülhessen. Azóta
valósággá vált, hiszen az idei Prima Primissima-díjat magyar irodalom kategóriában õ nyerte meg. Gratulálunk!
Irodalmi programjaink, köztük ez a projektrendezvény is, az „56 ok, amiért érdemes olvasni Perkátán” elnevezésû TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0040 azonosítójú irodalmi pályázat keretében valósult
meg.
Januártól folytatjuk irodalmi körös öszszejöveteleinket. Tervezünk közös színházlátogatásokat Budapest nívós színházaiba, melyhez szeretettel várunk minden csatlakozni kívánót. Hívjuk, várjuk
az érdeklõdõket nyitott szellemiségû alkotókörünkbe, életkortól és felkészültségtõl függetlenül!
Pavlicsek Zsolt, a PIK vezetõje

Ezek után Pavlicsek Zsolt szerkesztõi tapasztalatait hallhatták vendégeink az irodalmi válogatás elkészültének körülményeirõl, aki megemlékezett a távollévõ
szerzõtársakról is: Varjú Feri bácsiról,
aki már nincs közöttünk, továbbá az elfoglaltságaik miatt távollévõ Szabó Teréziáról, Gergácz Máriáról, Glász Gabrielláról, Pavlicsek Patrikról. A jelen lévõ
szerzõk közül Pavlicsek Zsolt, Mészáros
Zsuzsanna, Kapócs Mihály, Kovács Mi-

hályné Ica, Fülöp Irén és Jákli Dóra tartott rövid felolvasást saját mûveibõl vagy
mondta el gondolatait a hallgatóságnak.
A jelenlévõk egy ingyenes ajándékkötettel távozhattak a rendezvény végén, melyet a jelenlévõ szerzõk szívesen dedikáltak is a türelmes és kitartó várakozóknak.
Sajnos, a kötethez már csak könyvtári
kölcsönzési példányok által lehet hozzájutni a nagy érdeklõdés miatt.
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Adventi vasárnapok
2013-ban, advent négy vasárnapján, a Perkátai Régiség Gyûjtõ
Egyesület által szervezett programokat élvezhették falunk
lakói. Az egyesület most is kitett magáért – élõ betlehem, szépen feldíszített karácsonyfa és megható mûsorok fogadták az
érdeklõdõket a templomkertben.
A programsorozat december 1-jén a kastélyban kezdõdött,
ahol dr. Baráth Károly megnyitotta a szentképkiállítást. Ezt
követõen a templomkertben, Pámer Ottó atya imádsága után,
meggyújtották az elsõ gyertyát az adventi koszorún, majd a Ne

verd fel a port! néptánc csoport elõadását nézhették meg az ott
összegyûltek. Az elsõ vasárnap Kratzmajer Kitti és Horváth
Fanni mondott verset, Kratzmajer Evelin pedig furulyán adott
elõ karácsonyi dalokat. A mûsorok ideje alatt az egyesület tagjai Télapónak, illetve a három királynak öltözve szaloncukrot
osztogattak gyerekeknek s felnõtteknek egyaránt.
Második vasárnap a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének
Rozmaring Énekkara lépett fel kellemes karácsonyi dalokat
énekelve, majd õket követõen László Lilla szép furulyajátékát
hallgathatták meg a jelenlévõk. A napot Tóth Zsuzsanna és
Horváth Dóra verssel zárta.
A harmadik vasárnap Pámer Ottó atya imádsága után a Hunyadi Mátyás Általános Iskola színes mûsora következett.
December 22-én az utolsó vasárnap egyben Falukarácsony is
volt. Somogyi Balázs polgármester úr beszéde után Bogó Anikó
köszöntötte a jelenlévõket. A színpadon megható karácsonyi
mûsorok következtek többek közt a Vox Caritatis kórus és a hittanos gyerekek elõadása, a 2. a és 2. b osztályosok, felkészítõ tanáraik Siposné Nagy Krisztina, Gyöngyösi Edit és Gergelyné
Németh Tímea. A Rozmaring Énekkar és az iskolai kórus mûsora, pedig mindenki számára meghozta a karácsonyi hangulatot.
Eközben végig forralt bort és meleg teát kínáltak a szervezõk. A
rendezvények zavartalan lebonyolításában segítséget nyújtott a
Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület.
Horváth Dóra

Fülöp Irén

Karácsony
Csilingelõ kis harang jelzi az ünnepet.
A karácsonyfa díszes pompában áll!
A várva várt ünnep megérkezett!
Felgyúlnak a karácsonyi fények!
A lakás ünnepi díszbe öltözött!
A szívekbe is ma este boldogság költözött!
Kíváncsi tekintetek várják,
A kis Jézuska mit hozott?
A karácsonyfa alatt már sorakoznak a csomagok!
Gyermekek kacajától hangos most a kis szoba!
Berreg a nagy autó, elindul a kis vonat!
Kinyílik a babaház, és benne a sok-sok csoda!
A szõnyegre kuporodik az egész család!
A kis unoka játszani hívja a nagypapát!
De jó most újra gyermek lenni!
Önfeledten játszadozni, vonatozni,
Jókat nevetni, beszélgetni,
A családdal együtt örvendezni!
Finom illatokkal van teli az egész lakás!
Olyan jó, hogy együtt van a család!
A játék után jöhet a finom vacsora!
Diós és mákos bejgli, s a töltött káposzta!
De jó lenne, ha ez a boldogság mindig megmaradna!
Egész éven át tartana, és soha-soha el nem múlna!

Nevetni jó
Henrik Ibsen kedvenc históriája Rómában esett meg.
A híres drámaíró a Via Nazionalén sétált, amikor egy vörös betûs
plakát ragadta meg a figyelmét, melyet nagy tömeg állott körül.
Közelebb ment, a szemüvege után nyúlt, de akkor vette észre,
hogy otthon felejtette. Mivel szemüveg nélkül nem tudta elolvasni a falragaszt, udvariasan megkérte a mellette álló embert:
– Megmondaná nekem, mi áll a hirdetményen?
Az illetõ sajnálkozva vont vállat.
– Megbocsásson drága uram, de én is analfabéta vagyok.
Nevetni jó. Még jobb, ha nagy emberek, hírességek botlásain, balfogásain, esetleg sziporkáin nevethetünk. És nevethetünk sokat,
ha kezünkbe vesszük Békés István A világ anekdotakincse címû
kötetét. Több száz vidám, vagy éppen hervasztó, de mindenképp
mosolyfakasztó anekdotával oldhatjuk hétköznapjaink stresszeit, miközben persze tanulhatunk is. Ókori bölcsek, hadurak, vagy
a szellemóriások; késõbbi korok komédiásai, zenészei, mûvészei,
írói, költõi, tudósai sorakoznak a kötet lapjain, hogy a történeteikben rejlõ humor által
is tovább éljenek, s ha a sorok
mögé nézünk, a bennük rejlõ
tanulságok okulásunkra is
szolgálhatnak.
Jó szórakozást kívánva ajánlom mindenkinek, azoknak is,
aki csak napi 10-15 percet tudnak olvasásra szánni, hisz a történetek rövidek, 1-2 perc alatt
elolvashatók.
A kötet a helyi könyvtárból kikölcsönözhetõ.
Szabó Terézia
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Mozaikok magyar múltunkból IX.
„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 2.
Álmos nagykirály
(…) A magyarság rokon népei (…) csatlakoztak a Turánföldi
Toghrul bég zászlaja alá (…), magukhoz csatlakoztatták a Kaukázus hegyei közt rekedt, elvált magyar törzseket. (…) Nem
sokkal ezután Álmos a hozzá csatlakozott hét nép családdal
nyugatnak veszi az irányt, majd évtizedekkel késõbb Árpád vezetésével a Kárpát-medencében élõ rokonaik közé telepedtek.” (Zajti Ferenc történész)
„Az Úr megtestesülésétõl számított hatszázhetvenhetedik
évben száznégy esztendõvel
Atilla, magyar király halála
után III. Constantinus császár
és Zakariás pápa – miképpen
meg van írva a rómaiak krónikájában – a magyarok másodízben jöttek ki Szittyaországból.”
(Kálti Márk Képes Krónika)
„A magyarok igen vitéz és harcban igen hatalmas nemzet. Eredetét a szkíta nemzetbõl vette.
(…) azon föld igen megtelt az
ott megszaporodott népességgel, akkor Pannónia földjét választották, melyet szálló hírbõl
atilla király földjének hallották, akinek nemzetségébõl származott Álmos, Árpád apja. Ekkor a hét fejedelmi személy belátta,
hogy az utat végre nem hajthatják vezér és parancsoló nélkül.”
(Anonymus)
Álmos Kiev városából, (amit õ fejlesztett naggyá) szervezte
meg a Kárpát-medencébe való áttelepülést. Legendák szerint a
Kárpátok lábánál lelte halálát. Kasbek tövében temették el egy
nagy kurgán alá. „A hun-magyar nép Édesanyja, a földi világ
Úrnõje vigyáz a szkíta, szarvasnépek szent királyainak örökös
álmára.” (Deák István)

Árpád nagykirály
A sikeres betelepülés után elsõ dolga a közigazgatás megszervezése volt. Szövetségi államot hozott létre hét alkirállyal. Kialakultak a városok, várakat építettek. Megszervezték a kereskedelmet, bányászatot, ipart, élelmiszerellátást. Kovácsok, ötvösök, fegyvermûvesek a legfontosabb iparosok voltak. Magas
színvonalú munkát végeztek, ezt az ásatások is igazolják. A
megtelepedés ideje alatt nem folytattak hadmûveleteket. Késõbb sok-sok sikeres csatában vettek részt. Legfényesebb a pozsonyi csata volt. A krónikák szerint Árpád nagykirály is ebben
a csatában esett el. Árpád és a vele érkezõ honfoglalók évszázadokra biztosították a magyar nép túlélését. Az általa megszervezett Hungária–Magyarország nagykirályság lett. Fiai
közül (Levente, Tarhos, Üllõ, Jutas, Zolta /Zsolt/) csak Zolta
maradt életben.

Árpád utáni nagykirályok: Zolta (Zsolt) (Árpád fia), Fajsz (Árpád fia: Jutas, Jutas fia: Fajsz), Taksony (Zolta fia), Géza (Taksony fia).

Géza nagykirály
Udvarába egyre több keresztény pap került. Elfogadta ugyan a
nyugati kereszténységet, de nem erõltette az õsi hitben élõ (Teremtõisten, Õsanya, kozmikus világ tisztelete szerint hívõ)
hun-magyar népre. Udvarában élt Piligrim atya német pap. „Õ
maga Géza nagykirály udvarában írta meg Atilla történetét,
melynek címe „Nibelungen Lied” (Nibelung ének), majd miután visszament hazájába, magyar mintára megvetette alapjait a
német nyelven írt hõsköltészetnek.” (Deák István)
Géza nagykirály Európa legnagyobb seregével rendelkezett.
Gazdag országot teremtett a Kárpát-medencében. „Halála
után kettészakadt a nagykirályság. Egyik oldalon az õsi hit hívei
álltak, a másik oldalon István vezetésével a felesége által betelepített katonák és papok sokasága táborozott. Felborult az õsi
uralkodási rend, mely szerint a királyi és bölcsek tanácsa választotta a nagykirályt.” (Deák István)

Koppány nagykirályjelölt
A szkíta (szarvas nép) õsi papi nemzetségének, a Fényállás legrégebbi rendjének utolsó világ ügyelõje volt. Igyekezett Gézát is
és Istvánt is visszatartani a nyugati kereszténység felvételérõl.
Õsi hite megtartásáért feláldozta magát, és a halált választotta.
A német lovagok megtámadták somogyvári várát. Ezt még híveivel megvédte.
Béketárgyalásra hívták Istvánhoz. Ide igyekezett, amikor Veszprém közelében német zsoldosok megtámadták, és megölték.
Testét felnégyelték: Gyõr, Esztergom, Veszprém Gyulafehérvár városok kiszegezték. Ezzel õt is és az õsi magyar hitvilágot is
kiirtották.
„Koppány és követõi – a hun-magyar nép – saját életét és hitét
akarta élni, bármi volt is ez a hitélet.” (Deák István)
Koppány halálával az õsi magyar hitélet hivatalosan lezárult, de
éltek még évszázadokon keresztül is nyomai, rítusai, jelképrendszere a magyar nép lelkében és életében. István (Szent) király hatalomra kerülésével megszilárdította a nyugati kereszténységet, melynek oltalma és oltalmazója – kíséri, védi a magyar nemzetet – mind a mai napig.
Források: Balambértõl III. Endréig
Deák István (történész; a Columbia Egyetem professzora): Szent
királyaink története
Badiny Jós Ferenc (sumerológus professzor): Sorsdöntõ államalapítás
A magyar nemzet történetének kis tükre
A mûvek alapján szerkesztette: Kiss Ferencné
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CÉKLAKRÉMLEVES
Hozzávalók: 2 közepes cékla, 2 közepes
hagyma, 3 ek olívaolaj, 1,2 l alaplé, 1 dl joghurt, 1 dl fõzõtejszín.
A céklákra 1 ek olívaolajat löttyintünk és
alufóliába bugyoláljuk. 1 órán keresztül
sütjük a sütõben. A
kissé kihûlt céklát
meghámozzuk és apróra kockázzuk, akárcsak a hagymát. 2 ek olívaolajon megdinszteljük a hagymát, majd a céklát is hozzáadjuk, s
addig pároljuk, míg megpuhul. Botmixerrel
pürésítjük a zöldségeket, s fokozatosan felengedjük az alaplével. Újra felforraljuk, majd a
joghurttal és tejszínnel krémesítjük. Ízlés szerint lehet sóval, borssal, citromlével és cukorral finomítani.

IMMUNERÕSÍTÕ TURMIX
Hozzávalók: 3 közepes db sárgarépa, 10
dkg ananász, 1 közepes db narancs, 1 cm
gyömbér (nyers).
Tisztítsuk meg a hozzávalókat. Tegyük egy
centrifugába. Frissen fogyasszuk, hogy ne veszítsen a C-vitamin tartalmából.

Felhívás
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:

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.

2-5 megjelenés: 15 %,
5-9 megjelenés: 25 %,
10 és felette: 40 %
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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PÁLYÁZATOK

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

PERKÁTAI HÍREK 2014. január-február

Európai Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásával valósul meg 10 000 000 forint 100 %-os támogatással – keretében Perkáta Nagyközség Önkormányzata labdarúgó-bajnokságot szervezett.
A Mikulás labdarúgó-bajnokság 3 fordulós volt, négy csapat játszott egymás ellen.
A bajnokság zárása 2013. december
13-án volt, a bírók a csapatok közt eredményt hirdettek, átadták a díjakat. A bajnokságot a Vágd elõre csapata nyerte, a
bírók összesítették a góllövõket is, mely
eredménye a következõképp alakult: So-

honyai József 8 gólt, Bogó Tibor 7 gólt,
Kis Ferenc és Palóka Csaba 4-4 gólt lõttek a három forduló idején. Gratulálok a
helyezetteknek!
Ezen pályázat lehetõséget biztosított új
fitness eszközök, sportszerek beszerzésére is, mely segítségével még hatásosabb
aerobik órákat tudunk tartani. Az aerobik órákra minden héten hétfõn, szerdán
és pénteken 18-19 óráig szeretettel várjuk Vátkainé Boda Ildikóval a sportolni
vágyó hölgyeket.
Bogó Anikó,
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Perkáta SE hírei
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 egészségnapját 2013. november 28-án és az általános iskolás diákok részére az év végi labdarúgó-bajnokságot.

A Perkáta Sport Egyesület 2013. november 28-án egészségnapot tartott, két fõ
blokkban hallhattak elõadásokat a résztvevõk a könyvtárban. Az elsõ blokkban
elsõsorban a testi egészség megõrzésére
összpontosítottak az elõadók. Bógóné
Plasek Krisztina védõnõ tartott elõadást
testhigiéniáról, hasznos tanácsokkal szolgált a hallgatóságnak, a fertõzések megelõzésérõl, illetve a kialakult betegségek
kezelésérõl. Bogó Anikó sportedzõ, pedagógus a szabadidõs sportokat népszerûsítette, a rendszeres testmozgás szükségességére hívva fel a figyelmet. A szünetben gyümölcskosarak, frissítõ italok
várták a vendégeket. Az elõadások 17
órakor folytatódtak, ahol a lelki egészség

került középpontba. Az adventi idõszak
kezdetén Monzák Péter és Molnár V.
József színvonalas elõadásával készítette
fel az emberek lelkét a karácsonyra.
Az általános iskolások számára szervezett bajnokságra sokan jelentkeztek, nagyon jó hangulatban teltek a mérkõzések.
A téli szünet elõtt megtörtént az eredményhirdetés, ahol minden résztvevõ
megkapta az ajándékát. A gyermekek kiválóan játszottak a bajnokságban, mindenkinek gratulálok a teljesítményéhez!
Szeptembertõl kezdve a diákok számára
is szervez az egyesület aerobik órákat,
melyek egyre népszerûbbek a gyermekek
körében. December hónapban az egyik
foglalkozásra ellátogatott a Mikulás is, a
sport szeretetére, rendszeres testmozgásra ösztönözte a gyermekeket.
Pavlicsek Nándor, a Perkáta SE elnöke
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