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Alakuló ülés Perkátán
A 2014. október 12-i önkormányzati választás eredménye Perkátán október 16-án vált jogerõssé. A csütörtöki határidõig
nem érkezett kifogás a Helyi Választási Bizottsághoz sem a
képviselõk, sem a polgármester, sem a nemzetiségi választással
kapcsolatban. Ehhez igazodva október 17-e délutánra lett kijelölve a mandátumátadás, illetve a képviselõ-testület alakuló
ülése.
Az elnyert polgármesteri (Somogyi Balázs), a 6 képviselõi
(Bogó Anikó, Kovács Ferenc, Szabó Tamás, Szilasy László,
Ujfalusi Pál és Vátkainé Boda Ildikó) és a 3 roma nemzetiségi
képviselõi (Dankó Lajos, Fórizs Antal és Patai Sándor) mandá-

tumot Siba Árpádné, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta
át, majd eskette le a polgármestert és a helyi képviselõket.
A képviselõ-testület alakuló ülést az Mötv. változásai folytán
nem a korelnök, hanem a megválasztott polgármester vezette.
Elsõnek a polgármester illetményét állapította meg, amely jogszabályhoz igazodva csökkentett mind a bért, mind a költségtérítést. Az illetmény bruttó 448.726 Ft lett, ami a helyettes államtitkári illetmény 60 %-a, a maximális költségtérítés pedig az illetmény 15 %-a, azaz 67.309 Ft. Ez eddig az akkori képviselõ-testület 2003-as döntése után bruttó 495.000 Ft illetmény és
99.000 Ft költségtérítés volt, így a polgármesteri illetmény Perkátán közel 10 %-kal csökkent, míg a költségtérítés közel kétharmadára esett.
A következõ napirend a szavazatszámláló bizottság megválasztása volt, amely az alpolgármester megválasztásához volt szükséges. Az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot és a testület titkosan választja. Bogó Anikó személyére
tettem javaslatot, akit a testület egyhangúlag szavazott meg.
Bogó Anikó megválasztott alpolgármesterként dr. Tóth Ferenc
2006 óta alkalmazott példáját követte, hogy nem vesz fel tiszteletdíjat az alpolgármesteri feladatok ellátásáért.
A testület ezután megalakította a bizottságait, a Pénzügyi Bizottságot, amelynek elnöke Kovács Ferenc lett, tagjai pedig
Szabó Tamás és Ujfalusi Pál lettek. Az ülésen megválasztásra
került a Szociális és Egészségügyi Bizottság Szilasy László elnökké, illetve Kovács Ferenc és Vátkainé Boda Ildikó taggá választásával, de a testület kimondta, hogy a következõ ülésén
módosítani kívánja az SZMSZ-ét, amelybe a szociális bizottság
átalakítása is szerepelne.
Somogyi Balázs

Beszámoló
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-i
alakuló képviselõ-testületi ülésrõl
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2014. október 27-i alakuló képviselõ-testületi ülésén 3 képviselõ (Dankó Lajos, Patai Sándor, Fórizs Antal) volt jelen.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
1. Az elnök megválasztása
2. Az elnökhelyettes megválasztása
3. Szervezeti és Mûködési Szabályzat megalkotása
4. Bizottságok létrehozása, bizottsági elnök és tagok megválasztása
5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl történõ tájékoztatás
6. Tiszteletdíjak meghatározása
7. Bejegyzés a törzskönyvi nyilvántartásba és fizetési számla
nyitása
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
következõ dolgokban döntött:
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
Dankó Lajost választotta meg.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének Patai Sándort választotta meg.
Elfogadta a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát.

A szervezeti és mûködési szabályzatával létrehozott Pénzügyi
Bizottsága elnökének Fórizs Antalt választotta meg.
Elfogadta a szervezeti és mûködési szabályzatával létrehozott
Pénzügyi Bizottsága tagjának Patai Sándort választotta meg.
A szervezeti és mûködési szabályzatával létrehozott Pénzügyi
Bizottsága külsõ tagjának Fórizs Antalnét választotta meg.
Úgy határozott, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökének,
elnökhelyettesének, képviselõjének, bizottsága elnökének, tagjának és külsõ tagjának költségvetés hiányában átmenetileg
nem állapít meg tiszteletdíjat, illetve természetbeni juttatást.
Felkérte a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,
hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata gazdasági vezetõjének közremûködésével a Nemzetiségi Önkormányzat Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történõ törzskönyvi bejegyzését kezdeményezze.
A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben elõírt önálló számlavezetési kötelezettségének eleget téve
úgy határozott, hogy bankszámlát kíván nyitni az OTP Bank
Nyrt.-nél. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete felkérte Dankó Lajos elnököt, hogy Perkáta
Nagyközség Önkormányzata gazdasági vezetõjének közremûködésével a bankszámlanyitáshoz szükséges intézkedéseket
megtegye.
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Megkeresés Hungrana Kft. ügyében
2014. november 7-én, pénteken dr. Lakos László jegyzõ úrral udvariassági látogatást tettünk Szabadegyháza új polgármesterénél,
Egriné Ambrus Andreánál. A polgármesterasszony csak pozíciójában új, hiszen eddig jegyzõként szolgálta Szabadegyházát.
Czigány Lázár Zoltán elõzõ ciklusbeli alpolgármesterrel, újonnan megválasztott képviselõvel fogadott minket.
A látogatáson felvetettük a Hungrana Kft.-vel iparûzési adójáról szóló megosztási javaslatunkat, amely 90-10 % arányban (Szabadegyháza javára) osztaná meg a vállalat által fizetett iparûzési adót, amely arány a vállalkozás hamarosan kialakuló területi arányát közelítené meg. Polgármester Asszony kérte, hogy a november 10-i képviselõ-testületi ülésükre küldjük el megkeresésünket,
amelyet meg is tettünk.
Somogy Balázs

Befejezéséhez közelít az
energetikai projekt kivitelezése
Az idén július 14-én kezdõdött, Perkáta Nagyközség Önkormányzata legnagyobb összegû megnyert projektjének, a
KEOP-5.5.0/B-12-2013-0048 „Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” címû pályázat kivitelezése a befejezéséhez közelít.
A régi óvodánál megtörtént már a födémszigetelés, illetve a
külsõ szigetelés színezéssel, felkerült már az épületre a naperõmû, ami hamarosan üzemelni fog. Az iskola esetében a
külsõ szigetelés, a pincefödém-, illetve a tetõszigetelés kivitelezése megvalósult, ahogy a részleges nyílászárócsere is,
illetve ahogy az óvodásánál, úgy az iskolára is felkerültek a
naperõmûvek. Az orvosi rendelõnél a szigetelések és a színezés megvalósult, emellett a pályázatban szereplõ három
ablak cseréje is megtörtént. A polgármesteri hivatalnál a szigetelés hamarosan kezdõdik, a gépészeti munkák nagy része már megvalósult, illetve a napkollektor felkerült.

A projekt kivitelezése januári határidõs, de bízunk abban,
hogy már ebben az évben lezárul. A 50 %-os készültség már
megvalósult, és a szállítói finanszírozott (önkormányzatunk
nem kapja meg ténylegesen a támogatást, ezért a számlákat
teljesítésigazolásra ugyan hozzánk nyújtják be, de a kifizetést nem mi teljesítjük) számlák ezen arányos benyújtása
már megtörtént.
Somogyi Balázs
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A Perkátai Általános
Mûvelõdési Központ hírei
Az év végén minden héten várjuk az érdeklõdõket a mûvelõdési
házba és a Templomkertbe az adventi programokra! November 26-án Varró Dániel, december 5-én pedig Molnár V. József
várja a közönséget. A közösségi szolgálatos diákok segítségére
is szükség van, így akinek kedve van az év végi programok lebonyolításában részt venni, feltétlenül keressen meg minket! A
következõ intézményekkel és középiskolákkal van együttmûködési megállapodásunk:
– Fejér Megyei Eötvös József Szakképzõ Iskola és Kollégium
– Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál
Tagintézménye
– Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégium
– Székesfehérvári Széchenyi István Mûszaki Szakközépiskola
– Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium
– Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola
– Dunaferr Szakközép- és Szakiskola
– Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola
– Székesfehérvári Árpád Szakképzõ Iskola és Kollégium
– Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
Folyamatosan kötjük a megállapodásokat a középiskolákkal,
így, ha igény van rá, további iskolákat is szívesen megkeresünk.
A Perkátai Hírek hasábjain, ez évben utoljára jelenünk meg, így
minden kedves olvasónak, Áldott, békés karácsonyt és boldog
új évet kívánok!

A közvetlen beszélgetés és a költõ faggatása során sok érdekességet tudtak meg a résztvevõk. A találkozás alkalmából a cimboráink meghívták Varró Dánielt Perkátára is, aki örömmel
elfogadta a meghívást.

„Száll a mese, szájról szájra…”
A Magyar Népmese Napjáról emlékezünk meg Perkátán, a
könyvtárunkban. Országszerte 2005 óta ünnepelik meg e jeles
napot, Benedek Elek születésnapja alkalmából.
Mesedélutánra hívtunk minden kisiskolást, október10-én, délután a gyermekkönyvtárba.

Bogó Anikó Perkátai ÁMK ig.

Õszi könyvtári programok
Az Országos Könyvtári Napok jegyében, az õsz folyamán számos programmal készült a könyvtárunk. Októberben a gyerekeknek szerveztünk könyves, és hasznos elfoglaltságokat.

Cimboratalálkozó Dunaújvárosban
2014. október elsején, a Szépírók Társasága támogatásával Dunaújvárosba, a József Attila Könyvtárba érkezett a kortárs irodalom egyik legolvasottabb írója, Varró Dániel. A rendezvényre a Perkátai Cimbora Klub tagjai is meghívást kaptak Törökné
Antal Mária könyvtárostól. A József Attila-díjas költõ, író, mûfordító beszélgetõtársa Kálnay Adél, írónõ volt. A költõ életpályájának ismertetését, a költõ általi felolvasásokat, idézéseket
örömmel hallgatták a gyerekek.

A mesét szeretõ gyerekeknek mesemondók – a Nyugdíjasok
Baráti Körének tagjai, dr. Nagy Andrásné, Lõrincz Józsefné és
Zám Jánosné – meséltek szép, magyar népmeséket.

Könyvsorozat ajánlása tiniknek
2014. október 16-án a Leiner Laura: Szent Johanna Gimi címû
népszerû könyvsorozat ajánlásával vártuk az érdeklõdõket a
gyermekkönyvtárba. A könyvsorozatot ajánlotta Lászlóné Szabó Edit és Takács Dóra pedagógusok Az olvasás élményeikrõl
beszámoltak a 8. osztályos lányok. A könyvajánlóval sikerült
kedvet ébresztenünk a felsõ tagozatos gyerekek körében. Folyamatosan kölcsönzik, és kézrõl kézre adják át egymásnak a
köteteket.

Az októberi találkozón készült fotók, valamint a könyvajánlók
megtalálhatók a www.konyvtar.perkata.hu könyvtári honlapunkon.
Novemberben is készülünk könyvtári programokkal. Gondoltunk a felnõttekre és gyerekekre egyaránt.

2014. okt.-nov.-dec. PERKÁTAI HÍREK

ÁMK HÍREK

„Igaz mesék a gyermekkoromból”
November11-én meghívott vendégünk volt Mészáros Zsuzsanna, aki az „Igaz mesék a gyermekkoromból” címû könyvének
bemutatásával várta az olvasókat.
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lett a helytörténeti ismereteink is gazdagodjanak. Perkátai háborús eseményekbe és életképekbe nyerhettünk bepillantást. A
kiváló elõadások meghallgatásával, az érdekes kiállítás megtekintésével, valamint a szép- és szakirodalmat bemutató könyvajánlóval méltón emlékeztünk meg az I. világháborúról. A kiállítás megtekinthetõ 2014. december végéig a könyvtár olvasótermében, a nyitva tartási idõben. Könyvtárunk állománya
újabb könyvsorozattal bõvült. Az I. világháború száz évvel ezelõtti kitörésére emlékezve Magyarország kormánya centenáriumi emlékprogramot hirdetett, amelynek keretében, a történelmi emlékezet erõsítésének céljából, az Osztrák–Magyar
Monarchia írásban és képekben címû huszonegy kötetes könyvsorozat hasonmás kiadását adományozza magyarországi középiskolai, községi és városi könyvtárak, valamint a külhoni
magyar gyûjtemények részére. Kérjük Önöket, hogy tekintsék
meg e remek sorozatot!

Találkozás Varró Dániel költõvel

A szerzõi kiadású könyvet szerkesztette és összeállította Nagy
Rita, Zsuzsanna óvodapedagógus lánya. Mészáros Zsuzsanna
igaz történetei megosztják az olvasóval mindazokat az élményeket, emlékeket, amelyeket generációkon át megõrzött. A 30
fejezetbõl álló kötetet áthatja az élet iránti tisztelet, a szeretet.
A szép írásai olvasásával belecsöppenhetünk a régi perkátai
hétköznapokba, átélhetjük, újra élhetjük a jeles napokat, s ünnepnapokat. A sok érdeklõdõt vonzó könyvbemutató után, írónõnk saját készítésû, hagyományos finomságokkal vendégelte
meg a résztvevõket.

„Mire a falevelek lehullanak…”
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékeztünk
Perkátán, a József Attila Könyvtárban 2014. november 12-én,
14.30 órakor. Rendhagyó történelem órával, képkiállítással, valamint könyvajánlóval vártuk az érdeklõdõket. Meghívott elõadóink voltak Horváth Béla a nyugalmazott történelem tanár
és Bogó Anikó a Perkátai ÁMK vezetõje. A kiállítás megnyitóján tisztelhettük dr. Baráth Károlyt, aki a családi emlékek közül
bemutatott egy I. világháborús vitézi viseletet. A rendhagyó történelemóra lehetõséget adott arra, hogy a megemlékezés mel-

Szerkesztõségi
közlemény
Tisztelt Olvasóink!
Hûvösödik az õsz a gyönyörû októberi és
novemberi indián nyár hetei után… Fûtünk is egyre jobban, hiszen közeledik a tél.
Sok érdekes közösségi rendezvényen vagyunk túl az utóbbi hetekben. A beszámolókból látszik, hogy kimaradt õszközépi tájékoztatónk, hiszen legutóbbi lapszámunkat az önkormányzati választásoknak
„szenteltük”.
Továbbra is örömmel fogadunk és közlünk
cikkeket, tudósításokat, közérdekû információkat! Segítsenek írásaikkal, ne csupán
bíráljanak az „oldalvonalon kívülrõl”!
Következõ lapzártánk idõpontja: 2015. január 15.
Elérhetõségeink változatlanok:
ujperkataihirek@gmail.com, a szerkesztõség tagjai és a Faluüzemeltetési Iroda.
Szerkesztõség

A Cimbora Klub meghívására Perkátára érkezik a felnõttek és
gyerekek körében egyaránt népszerû, József Attila-díjas költõ,
Varró Dániel. Az író-olvasó találkozónak a József Attila
Könyvtár és Mûvelõdési Ház ad otthont 2014. november 26-án,
szerdán 14 óra 30 perckor. A rendezvény a Szépírók Társasága,
valamint a Perkátai ÁMK támogatásával valósul meg.

Adventi könyvbemutató
kézmûves foglalkozással
December 3-án, szerdán 14 óra 30 perckor várjuk az érdeklõdõ
gyerekeket a könyvtárba!
Köszönet a könyvtárunknak adományozott könyvekért
2014 nyarán Kliszki Gabriella könyvtárunknak ajándékozott 33
kötet angol nyelvû irodalmat, amelyek már kölcsönözhetõk.
Sok-sok szépirodalmat és szakirodalmat ajándékozott olvasóinknak Illés Miklós, Horváthné Németh Zsanett, Kun Magdolna, Pápai Tibor, Kascsák Miklósné, Juhászné Báthory Tünde és
Juhász János. Budaörsrõl is érkezett felajánlás. Köszönjük szépen a könyveket minden adományozónak! A könyveket folyamatosan dolgozzuk fel, amelyek megtekinthetõk és kölcsönözhetõk a tájékoztató részlegben.
Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezetõ

Faültetés

2014. november 8-án, szombaton Papp Péter természetfotós faültetést szervezett
Perkáta határába, a „Csiróba”. A nap folyamán 110 darab, két méter magas szürke nyár- és nyírfát ültettek el az akcióbain n résztvevõk, melyeket Péter vásárolt a
nyári képkiállításán befolyó összegbõl. A szervezõk remélik, hogy az elkövetkezendõ években szép kis liget fog cseperedni a csemetékbõl.
Ezúton szeretne köszönetet mondani az akció szervezésében és lebonyolításában közremûködõ Perkátai Pénzügyõr Vadász Társaságnak, Horváth Árpádnak,
aki területet és segítséget biztosított számukra, valamint a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóinak, akik részt vettek a facsemeték elültetésben!
Horváth Dóra
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EGY HÉT ANGLIÁBAN
Sok közösen szervezett szabadidõs program, vidám kirándulás, játékos vacsora,
színház- és koncertlátogatás van már az
óvoda dolgozói mögött. Fél életünket a
munkahelyünkön töltjük, nem mindegy
hát, hogyan érezzük ott magunkat, hogyan tudunk együtt dolgozni kollégáinkkal. Mi a perkátai óvodában szívesen múlatjuk az idõt egymás társaságában, megtiszteljük egymást egyszer-egyszer az ünnepi asztal mellett, de a hétköznapokon
is számíthatunk egymásra. A sok sikeres
pályázat, elismerõ cím és szó, talán éppen
ennek a jó csapatmunkának köszönhetõ.

Nekifogtunk hát, szervezkedtünk, intézkedtünk, rendezkedtünk, osztottunk,
szoroztunk, és az õszi szünetben, október
25-én hajnalban, mi nyolcan óvó nénik,
elindultunk Angliába. Nem ettünk, nem
ittunk, csak szörnyen izgultunk… Azért
mégis csak egy hétig összezárva, egy idegen országban, családanyaként a családtól távol…
Az elsõ megpróbáltatás mindjárt az út
elején várt minket. A repülés mindig izgalmas… hát még annak, aki elõször ül
repülõn… Végül minden rendben ment,
ott, akkor, és úgy szállt le a gép, ahogy azt
elõre elterveztük. Leszállás után buszra
Éve óta beszélgettünk arról, hogy egyszer
több napra is elmehetnénk valahova
együtt, akár külföldre is. Az álom sokáig
csak álom maradt, míg májusban aztán
arra gondoltunk, hogy az álmok arra valók, hogy valóra váltsák õket. Pont mi,
akik mindennapjainkat a mesék világában éljük, mi ne tudnánk teljesíteni, ha
nem is három, de legalább egy kívánságot?

ültünk és Londonon keresztül leutaztunk
a dél-angliai Bournemouthba, ahol nagynagy izgalommal és szeretettel, valamint
egy kis ajándékkal várt bennünket ott élõ
kislányom, Kamilla, aki végig útikalauzunk, segítségünk és egyben tolmácsunk
volt.
Elsõ esténket természetesen a szállásunktól 3 percre lévõ tengerparton töltöttük. Végre mindenki megnyugodott, ideértünk épségben, beszéltünk az otthoniakkal, jó a szállás, finom volt a vacsora…
egyszóval végre nyaralunk.
A következõ 3 nap reggeltõl estig elõre
megtervezett, leszervezett kirándulások-
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kal telt. Ellátogattunk a Stonehenge-hez,
bebarangoltunk egy tipikus angol kisvárost, Salisburyt, kirándultunk a lovairól
híres nemzeti parkban a New Forestben.
Egy egész napra londoni turisták lehettünk, metróztunk, ültünk a híres piros
emeletes buszon, a double deckeren, és
részt vettünk egy szervezett városnézõ túrán.
Egy napot a természeti világörökség részeként jegyzett Jurassic parton töltöttünk, ahol szavakat elállítóan meseszép a
tengerpart, és lenyûgözõ kilátás van,
ameddig csak a szem ellát.
A fotók a videók nem adják vissza azt a
látványt, ami itt elénk tárult. Az utolsó
elõtti nap aztán vásároltunk, nézelõdtünk, ismerkedtünk az angolok hétköznapi szokásaival, életével. Végül pedig
megpróbáltuk a lehetetlent, bepakolni a
bõröndbe…
Egy hét hosszú idõnek tûnik, de egy idegen országot megismerni vajmi kevés…
Megpróbáltuk úgy összeállítani a programokat, hogy mindenbõl lássunk és kóstoljunk egy kicsit. A szépségekbõl, a hétköznapokból, az angol szokásokból, ételekbõl. Az idõjárás kegyes volt hozzánk,
16-20 fok volt egész idõ alatt. Csupán az
utolsó elõtti napon kapott el bennünket a
hírhedt angol esõ, de ez is csak „jött,
ment, jót esett, fûnek fának jólesett”, és
végre mi is elõvehettük az esernyõt, amit
talán elsõnek pakolt be mindenki még
odahaza.
Megfogott bennünket az angol emberek
kedvessége, barátságos mosolya, nem felejtjük a mesés helyeket, amiket láttunk,
a vidám oldott hangulatot, a vicces helyzeteket, az izgalmakat. A nyolcból heten
már több mint húsz éve dolgozunk
együtt, ez az együtt töltött kirándulás, a
sok közös vidám, vicces, vagy felejthetetlen emlék talán még jobban összekovácsol bennünket.
Köszönjük az intézmény vezetõjének
Bogó Anikónak, az itthon ügyeletet tartó
kolléganõknek, dajka néniknek, konyhás
néniknek, hogy tartották a frontot. Köszönet családjainknak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy együtt élhessük át ezt az
élményt. Köszönjük Kamillának a sok segítséget.
Fáradtan, de tele örömmel, emlékekkel
érkeztünk haza. Közben kaptuk a hírt,
hogy egy, még májusban megírt pályázatunk a nyertesek között van. Nem volt túl
nagy pályázat ugyan, de minden forint
számít. Százötvenezer forint értékben vásárolhatunk sporteszközöket a gyerekeknek.
Meséljen még utunkról néhány fotó,
mely visszaadni nem tudja, de talán egy
picit megmutatja, milyen jó is volt ez a néhány nap…
Óvónõk
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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
2014. szeptember 1-jén reggel 8 órakor
ünnepélyes keretek között megkezdõdött a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
2014/2015-ös tanéve.

A tanévnyitó ünnepségen az 1. a és az 1. b
osztály tanulói verseivel és az igazgatói
megnyitó beszéddel indult az idei tanév.
A tanévkezdésre valamennyi gyermek
megkapta a tankönyveket, azok kiosztása
problémamentesen megtörtént.
Új pedagógusok léptek munkába: László
Andrea tanítónõ a 4. a osztály osztályfõnöke lett, valamint Székely Beáta tanárnõ, aki a napközis csoportot vállalta. Az
új kollégákra Farkasné Csernus Marianna nyugdíjba menetele, illetve Berényi
Bendegúz távozása miatt volt szükség. Az
új kollegináknak eredményes munkát kívánok! A szeptemberi hónap során 9 órában óraadóként Mátyás Jenõ tanár úr a
felsõ tagozat rajz tantárgy tanítását vállalta. Köszönjük a segítségét, s neki is
eredményes munkát kívánok!
Az idei évre kívánom, hogy gyermek, pedagógus, szülõ egyaránt eredményes tanévet zárhasson 2014. június 13-dikán!

Október eseményei
Október a magyar történelem eseményeit tekintve a hazaszeretet, önfeláldozás és
a szabadság iránti elkötelezettség megnyilvánulásának hónapja. 1849. október

6-án Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ, Knézich
Károly, Lahner György, Lázár Vilmos,
Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernõ, Schweidel
József, Török Ignác és Vécsey Károly, az
aradi „tizenhármak”, inkább a halált választották a hazaárulással felérõ kegyelem elfogadása helyett.

E tettükkel örök példaként állnak mind a
mai napig hazánk történelmi tudatában.
Iskolánk hagyományaihoz híven október
4-én egy-egy szál gyertya meggyújtásával
rájuk emlékezett valamennyi diák és pedagógus.

1956. október 23.

Október másik történelmi eseménye az
’56-os forradalom és szabadságharc,
mely a ’48-as hagyományokat követve,
szintén a haza iránti felelõsséget, szeretetet és önfeláldozást jelképezi hazánk
történelmében.
Október 22-én délelõtt iskolai keretek
között, október 23-án községi szinten adtak elõ diákjaink ünnepi mûsort az ’56-os
hõsök tiszteletére. Köszönöm valamenyFolytatás a következõ oldalon.
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Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola

nyi diáknak és pedagógusnak a színvonalas elõadást!
Az októberi hónap során az emlékezés és
az ünnep mellett hagyományainkat tovább ápolandó a hónapra jellemzõ rendezvényeink is sorra kerültek.
Hangos olvasás felmérése – Horváthné
Horgos Judit.
Fejlõdés figyelhetõ meg a gyerekek hangos olvasásában.
A tantestület egyhangúlag megszavazta
és támogatja, hogy két 8. osztályos tanuló
részt vegyen az Arany János programban.
Cséza László körzeti megbízott segítségével bûnmegelõzés, elõadás keretében a
7. osztályokban megkezdõdött. Több alkalommal fog még tartani elõadásokat az
év során. Az elõzõ évekhez képest újítás,
hogy a drog megjelenését helyi, kistérségi
példákon és mutatja be.
Október 15-én házi rajzverseny volt a
DÖK szervezésében (alsó tagozat).
Köszönöm Horváthné Fischer Katalinnak, Jákliné Perei Erikának és Tóth
Ferencnének a referenciaanyagok õszi
szünetben való összeállításáért, melynek
eredményeként iskolánk minõsített referencia intézménnyé válhat.
Október 31-én a Bozsik-program keretében Horváthné Fischer Katalin 10 alsós
tanulóval részt vett egy focimérkõzésen.
A 7 elsõ osztályos és 3 második osztályos
gyerekbõl álló csapat egy gyõztes és egy
döntetlen meccset játszott, és egy mecscsen vereséget szenvedett. Fejlõdés figyelhetõ meg a gyerekek játékstílusában.
Szilasy László igazgató

40 éves jubileum
1974. szeptemberében adták át az új iskolát. A település életében ez hatalmas fejlõdés volt. 40 év telt el azóta, eljött az ideje a korszerûsítésnek. Pályázati keretbõl
vált valóra az épület teljes ablakcseréje,
külsõ szigetelése. A korszerûsítés még
nem fejezõdött be, rövidesen napelemek
kerülnek az iskola tetejére.
Szeptember 20-án délelõtt ünnepélyes
keretek között megtörtént a részleges átadás. Ezt követõen sportolásra, mozgásra volt lehetõségük a gyermekeknek. Dé-

lutánra szerveztük a 4. alkalommal megrendezésre kerülõ Társintézményi Mûvészeti Fesztivált. A gála mûsorban a jelenlegi és volt perkátai diákok és tanárok
verseltek, énekeltek, zenéltek, nagy sikert arattak az abai néptáncosok, a nagykarácsonyi aerobic csoport is. A mûvészeti fesztivál nemcsak a gálamûsorból
állt, azzal egy idõben kiállítást is szoktunk
rendezni. A mostani témája a környezettudatos életmód, az újrahasznosítás volt.
Gyermekrajzok és egyéb kézmûves alkotások bizonyítják, hogy tisztában van a
jövõ nemzedéke a környezetvédelem
fontosságával.

alkotott Három tökös nevû csapat hódította el szoros küzdelemben. Gratulálunk gyõztes tökszobrászainknak, továbbá a vetélkedõn részt vett minden mûvészpalántánknak az elkészült mûalkotásokhoz!
A szervezõk: Molnár József,
Szombat Katalin

Márton napján libát
eszünk…

Korábban felhívást tettünk közzé honlapunkon, hogy 40 év tárgyi emlékeibõl is
szeretnénk kiállítást rendezni. Sok szép
emlék gyûlt össze. Köszönjük az adományozóknak. A délutáni ünnepségre meghívtuk iskolánk volt tanárait, akik megelégedéssel nyugtázták, hogy jelenleg is
szépül az iskolánk. Vacsorával egybe kötött kellemes beszélgetéssel zártuk a napot.

Köszönjük a segítséget a szülõi munkaközösségnek, Somogyi Balázs polgármesternek, Kusler Dávidnak, Ujfalusi
Pálnak, Szarka Péternek, a faluüzemeltetés dolgozóinak.
Basticz Józsefné, Horváthné Fischer
Katalin, Orbán Brigitta

Halloweeni tökcsodák
November 4-én tartottuk hagyományos
tökfaragó versenyünket. Összesen 12 tanulónk tette próbára mûvészi tehetségét
az iskola emeleti zsibongójában.
Az elsõ helyezést a Gyõrik Dániel Kiszl
Csaba valamint Jánoshalmi Attila által

A hagyományokhoz híven november
11-én az iskolában megtartottuk a Márton-napi programunkat. Az alsó tagozatos osztályokban egész héten készültek a
felvonuláshoz a lámpások.

A 4. b osztályosok nagyon ügyesen elõadták Márton püspök legendáját és meséltek arról is, milyen hagyományok és népszokások fûzõdnek ehhez a naphoz.
Majd közösen énekeltünk Zsolti bácsi és
Tina néni vezényletével. A Dóra néni vezette néptánccsoport bemutatója után
pedig táncház vette kezdetét és mindenki
táncra perdült. Jól kimelegedtünk, majd
a játszóházban mindenki kedvére alkothatott (például: lúdtollal írtunk, liba tekét játszottunk, színeztünk, társasjátékoztunk…). Mikor besötétedett kezdõdött az igazi móka, amit mindenki nagyon várt. Meggyújtogattuk a lámpásokat és az iskola körül sétáltunk egyet a sötétben világítva. A gyerekeket egy tábortûz várta, ahol közösen énekeltünk, táncoltunk. A szülõk pedig finom libazsíros
kenyérrel, hagymával és teával készültek,
mert: aki Márton napján libát nem eszik,
egész évben éhezik! Azt gondolom, ez
egy remek délután volt minden résztvevõ
számára!
Vátkainé Boda Ildikó, Gergely Ágnes
Folytatás a következõ oldalon.
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értük. Elõször mi vendégeskedtünk náluk, majd október 14-én õk voltak itt
Perkátán a mi vendégeink. A közös programok, a táncház, a foci meccs megalapozták a jó hangulatot, s a tartalmas közös idõtöltést. Tanulóink egymást már jó
ismerõsként köszöntötték, hiszen nyáron, Dégen, fantasztikus öt napot töltöttek együtt. A pályázat befejezése után is
szükség lenne ilyen találkozókra. Igyekezni fogunk, hogy ezek megvalósulhassanak.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
pályázati hírei
„Egészséges munkahelyünk Perkátán”
címû pályázat
Az Új Széchenyi Terv keretében a kódszámú, TÁMOP – 6.1.2.-11/1-2012-0736
„Egészséges munkahelyünk Perkátán”
címû pályázat – mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg 10 000
000 forint 100 %-os támogatással – kiemelt eseményeit bemutató cikkek

Voltunk Rácalmáson, Agárdon és saját
falunkban is kerekeztünk. A kirándulásokon kellemesen elfáradtunk, jókat beszélgettünk és sokat nevettünk. Jól éreztük magunkat együtt. A pályázat lehetõséget biztosított egy-egy közös ebéd elfogyasztására is, ahol pótoltuk a kalóriákat.

Fülöp Irén tanár

Kerékpárral
az egészségünkért
„Egészséges munkahelyünk Perkátán”
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0736 pályázat
keretén belül közös kerékpártúrákon
vettünk részt több alkalommal, kihasználva a verõfényes õszi napokat.

Az Új Széchenyi Terv keretében a kódszámú,
TÁMOP-3.3.14.B-12/1-20130037 „Közös hagyományok” címû pályázat –, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 16 076 621
forint 100 %-os támogatással – aktuális
eseményeit bemutató cikk.

Német nyelvi szakkör

Tapolcai kirándulás
Ezen pályázat keretén belül október
27-31-ig 15 pedagógus kollégával egy csodálatos tapolcai táborozáson vehettünk
részt.
Tapolca kisváros a Balaton északi partjának közelében, festõi környezetben, szõlõhegyek lábánál helyezkedik el. Alatta
karszt- és termálvíz csobog a barlangok
járataiban.
Sétáltunk a Malom-tó melletti hangulatos kis parkban. Megcsodáltuk a szökõkutat, a vízimalmot, s a vízben úszkáló
apró kis halakat. Gyönyörû környezetben pihentünk.
Barlangtúrán is részt vettünk. A csend, a
félhomály és a barlangi levegõ igazán
nyugtató hatású volt.
Megismerkedhettünk
a
különbözõ
gyógynövények jótékony hatásaival, valamint kóstolhattunk immunerõsítõ teát is.
Tapolca legfõbb nevezetessége a Tavas
barlang, melyet mi is megcsodáltunk.
A szálloda éttermében finomabbnál finomabb ételeket kóstolhattunk meg.
Sokat beszélgettünk, jókat nevettünk.
Igazán kellemesen telt el ez a néhány
nap. Tele élményekkel és kipihenve térhettünk haza.

Horváthné Horgos Judit igazgatóhelyettes

Elhatároztuk, hogy tavasszal tovább folytatjuk a közös kerékpározást.

Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP – 3.3.14.B-12/1-2013-0037 kódszámú, „ Közös hagyományok címû pályázat
keretein belül tovább folytatódik szeptembertõl a német nyelvi szakkör.

Dr. Kormosné Visi Anita, Szöllõsiné
Móker Ágnes, Basticz Józsefné szervezõk

Az Új Széchenyi Terv keretében a kódszámú,
TÁMOP-3.3.14.A-12/1-20130124 „Együtt, egymásért” címû pályázat
– mely az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 11 079 045 forint
100 %-os támogatással – aktuális eseményeit bemutató cikk.

Találkozás Baraccsal
Immár másodszor került sor a TÁMOP3.3.14.A-12/1-2013-0124 pályázat keretein belül egy hangulatos találkozóra a
baracsi Széchenyi Zsigmond Általános
Iskola tanulóival.
A célt, hogy megismerkedjenek a diákok
egymás településeivel, iskolájával, s megtudjanak egy kicsit többet egymásról, el-

Hetente egy alkalommal tartom a szakkört az ötödik osztályos gyerekeknek. A
diákok megismerkednek német nyelvû
dalokkal, amelyek különbözõ ismereteket nyújtanak nekik. Fontosnak tartom a
szókincsük bõvítését melyet ezek a kis
modern gyerekdalok nagyban elõsegítenek. Régebben tanult dolgokat is felelevenítenek a dalocskák, pl.: színek, számok, család stb… Minden újdonságot
szívesen fogadnak a diákok. A foglalkozások jó hangulatban telnek.
Szöllõsiné Móker Ágnes szakkörvezetõ
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A Perkátai Irodalmi Kör hírei
Szent Korona képkiállítás
A körünk szervezési segítségével megvalósult kiállítást szeptember 23-án nyitotta meg Somogyi Balázs polgármester úr. A
nemzeti szent ereklyénket méltó módon, mûvészi színvonalú
fényképekkel bemutató anyag Szelényi Károly fotómûvész
munkája.

Szent Mihály napi tûzgyújtás. A program megvalósításában szerepet vállalt önkormányzatunk és mûvelõdési házunk is. A nótaesten fõként a résztvevõk kívánságai alapján szóltak a dalok,
gyakran a zenekarral együtt énekeltek a jelenlévõk, akik közül
sokan táncra is perdültek jókedvükben. Az estet szívküldivel,
gyertyafénykeringõvel is színesítettük az esti szabadtéri tûzgyújtásig, melyhez kapcsolódva népszokásokat, hiedelmeket
elevenítettünk fel. Úgy tapasztaltuk, hogy jó hangulatú estet
sikerült adnunk a résztvevõ közel 100 fõ perkátainak!

Versmondó verseny Perkátán

Pámer Ottó atya megáldotta a kiállítást, majd Rumi Tamás úr, a
BME képkiállítási kurátora mutatta be röviden a kiállítás létrejöttének történetét. Szakmai elõadónk, dr. Fehér András szakértõ a Szent Koronáról mutatott be érdekességeket, melynek
részletesebb bemutatását egy külön elõadásban ígérte meg számunkra november folyamán.

Nótaest és Szent Mihály napi tûzgyújtás
Körünk tagjai élõzenés ingyenes nótaestet szerveztek szeptember 27-én
a Faluházban, melyhez hagyományõrzõ programként kapcsolódott a

A Perkátai Irodalmi Kör a Perkátai ÁMK Mûvelõdési Ház
partnerségével meghirdeti az I. Perkátai Versmondó Versenyt.
Nevezhet minden perkátai vagy Perkátához szorosan kötõdõ
magánszemély.
Kategóriák: ifjúsági: 25 éves kor alattiak, felnõtt 25 éves kor felettiek.
Tematika: Csak vers formájú mûvel lehet nevezni, melyet a versenyen emlékezetbõl kell elõadni. Téma és szerzõbeli megkötés
nincsen, a terjedelmi korlátok méltó és illõ kereteken belüliek
legyenek (azaz ne legyen túl rövid és ne legyen irreálisan hoszszú).
Idõpont: várhatóan a 2015 tavaszán.
Minden résztvevõt értékelünk, kategóriánként az 1., 2. és 3. helyezetteket díjazzuk.
Jelentkezni lehet: név, elérhetõségek és vers (cím, szerzõ) megadásával Pavlicsek Zsoltnál, az Irodalmi Kör tagjainál, a mûvelõdési ház munkatársainál vagy az ujperkataihirek@gmail.com
e-mail címen.
A Perkátai Irodalmi Kör nyitottan fogadja az érdeklõdõket, a
szakmai munkába januártól is be lehet kapcsolódni!

Ünnep a Perkátai Nyugdíjasklubban
2014. október 3-án ünnepelt a Perkátai
Nyugdíjasklub.
A klub megalakulásának 35. évfordulójára készültünk. Ezt az eseményt összekötöttük az idõsek világnapjára való megemlékezéssel, így meghívtuk a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Körének tagjait is.
Már fél 5-tõl érkeztek a vendégeink, s
nem sokkal késõbb, Rubina Sándor az
Életet az Éveknek Szövetség Fejér megyei elnökének, illetve Somogyi Balázs
polgármester úrnak, kedves köszöntõ
szavaival nyitottuk meg ezt az estét. A köszöntõ után Tischner Kálmánné néhány
gondolattal visszaemlékezett az elmúlt
35 évre. Ezt követõen a 35 év fotóiból láthattunk válogatást. A régebbi tagokat na-

gyon jó érzés töltötte el, ahogy a képek
alapján visszaemlékeztek régi eseményekre. Én, mint viszonylag új tag, meghitt perceknek lehettem tanúja, ahogy
régi klubtagjaikra gondoltak (akik sajnos
nem lehetnek már köztünk), mikor megpillantották õket egy-egy felvételen.
Ezután Csüllög Edina mûvésznõ bûvölt
el bennünket, feledhetetlen Karády dalokat énekelve.
Az ünnepi mûsor zárásaként klubtagunk,
Szirmai Margit ajándékozott meg bennünket egy nagyon szép Várnai Zseni
verssel, majd a Rozmaring Kar lepett
meg minket, nyugdíjas strófákat énekelve.

Az est további részében a kötetlen szórakozásé volt a fõszerep. Nagyon jó volt
régi klubtagok történeteit hallgatni,
ahogy visszagondoltak a számukra szép
élményekre. Voltak olyan vendégek, akik
már jó pár éve nem látták egymást, és
most örömmel találkoztak.
Köszönöm szépen a klub nevében azt a
sok segítséget, támogatást, amit a Perkátai Mûvelõdési Központ és a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata részérõl
kaptunk, és hogy ilyen emlékezetes ünnepben részesültünk! Nagyon szép, tartalmas estével gazdagodtunk.
Köszönöm!
Somogyi Anna
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EGYHÁZ–HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Egyházközségünk a következõ bérmálásra
felkészülõ csoportot indít januárban, melybe várjuk a bérmálkozni szándékozó középiskolásokat, a felsõoktatásban tanulókat és a felnõtteket is. A hittani felkészítõ
foglalkozásokon való rendszeres jelenlét
ALAPFELTÉTELE a legközelebbi, várhatóan 2016-ban elérkezõ bérmálásnak.
A hitismereti órákat ajánljuk minden fiatalnak, felnõttnek, akik keresztségre, elsõáldozásra, bérmálkozásra, egyházi házasságkötésére készülnek! Jelentkezni a
plébánián és a hitoktatóknál lehet!
Idén már hetedszer rendezték meg országos programként a hazai keresztény egyházak a 72 óra kompromisszum nélkül
nevû önkéntes ifjúsági munkálkodást.
Fontos a társadalmi, közhasznú munkák
végzése környezetünk szebbé tétele érdekében, mert a jó példa megmutatja:
összefogva nagy dolgokra vagyunk képesek, és sokat tehetünk egymásért. Az értékes munkák, maradandó dolgok véghezvitele közben a fiatalok megtapasztalhatják az önkéntes, áldozatos munka
nagyszerû érzését és erejét. Perkáta a
kezdetektõl részt vesz ebben az akcióban,
idén közel 8000 fõ önkéntes fiatal dolgozott országszerte parktakarítás, állatmenhely gondozása, plébániák takarítása, renoválása, ételkészítés és -osztás hajléktalanoknak és rászorulóknak, imaórák, értelmi gondozottak segítése, idõsek otthonában programok szervezése
témáiban.
Október 11-én Perkátán 37 fõ kapcsolódott be ebbe az akcióba, melyet egyházközségünk szervezett meg. Kicsinyek és
nagyok 2 csoportban tevékenykedtek. A
csapat egyik fele a temetõben tette rendbe a szerzetes nõvérek sírjait, a másik csapat a templomkertet takarította és a
Szûzanya szobrok környezetét tette szebbé. A munkaprogram után játékkal pihenték ki a buzgó serénykedés fáradalmait Köszönet minden résztvevõ önkéntesnek, köszönet a helyi Karitász csoport
gondoskodásának, akik szendvicsekkel
és frissítõvel kedveskedtek a fiataloknak.
Külön köszönet Toldi Róza Hajnal
karitász vezetõnknek és Viczkó Vilmos
ifjúsági vezetõnknek, hogy megszervezték és vezették a programot.
Aki még nem tudott idén hozzájárulni
egyházközségünk fenntartásához, tisztelettel kérjük, támogatásával segítse helyi
céljainkat. Az egyházi hozzájárulás éves
összegei: aktív, dolgozó felnõtt részére
4000 Ft, míg a nyugdíjas, gyesen lévõ vagy
munka nélkül lévõknek 3000 Ft személyenként. Kérjük szíves támogatásukat
csekken vagy személyesen! Befizetéseiket hálásan köszönjük!
Támogatásukat kérjük templomunk felújításának folytatására (ütemekre bontva
folyamatosan történik még éveken ke-

resztül), melyet adományként az egyházközségnek vagy egyházközségünk alapítványának, a Kisboldogasszony Alapítvány javára lehet befizetni.
Egyházközségünk elérhetõségei – telefonon: 06 (30) 861 2621, elektronikus levélben: perkata1711@gmail.com címen.
November 30-án kezdõdik advent szent
idõszaka, mely az Isten-várás, a lelki felkészülés ideje.
Advent vasárnapjain gyertyagyújtások és
kis mûsorok, foglalkozások lesznek a
templomban illetve a templomkertben.
Advent mindig az új egyházi év kezdete
is, amely mindig közvetíti számunkra a
megbocsátó felszólítást: vesd le a régi
embert és vedd magadra az új embert, a
krisztusi embert! Ezt valósítsuk meg ebben az idõszakban!
Ünneprendünk:
December 8-án a Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen Fogantatás ünnepe lesz.
December 21-én Perkáta Karácsonya
rendezvény lesz.
December 24-én délután 15 órai kezdettel tartjuk templomunkban hittanos,
szentmisére járó gyerekeink elõadásban
a szokásos pásztorjátékunkat.
December 24-én 0 órakor éjféli szentmisével kezdjük meg Szent Karácsony ünnepét.
December 25-én és december 26-án reggel 8 órakor tartjuk a karácsonyi ünnepi
szentmiséinket. December 28-án a Szent
Családot ünnepeljük.
Január 1-jén Újév, Szûz Mária Isten Anyja ünnepe lesz.
Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe, január 11-én Urunk
megkeresztelkedésének ünnepe lesz.
Január második felében az ökumenikus
imahét keretében görög katolikus testvéreinkkel tervezünk közös istentiszteletet.
Február 2-án Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe, majd február 18-án
Hamvazószerdával kezdõdik a nagyböjti
idõ.
Az új év elején aktuálissá válik az adóbevallások határideje. 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!
Felajánlásaikat elõre is köszönjük!
Közeleg hitünk kiemelkedõ ünnepe. A
karácsonyfa díszei elhalványítják a hétköznapok gondjait, a külvilág zavaró villózásait. Karácsonykor életre kel a csoda:
megenyhülhetnek a zord szívek is, békésebbek a szavak és megbocsátóbb a lélek.
Karácsonykor egy gyermek születésére
emlékezünk, aki által Isten lépett be a mi
világunkba! Isten Fia szegényen jött el a
szegények közé. A megszületett Megváltó szeretetét megérezve lehetünk mi is a
felebaráti szeretet megtapasztalói és továbbadói! Tanuljuk újra a megbocsátás
erényét! Ha tudunk megbocsátani, akkor
túlárad bennünk a szeretet! A szeretet
kovácsolja össze az emberi közösségeket,
nem az ellenségkeresés! Tegyük minden
esténket Szentestévé!
Istenáldotta szeretetteljes Szent Karácsonyt és kegyelmekben bõséges, békés
új esztendõt kívánok minden jóakaratú
olvasónknak!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

MEGJELENT EGY ÖRÖK EMLÉK
(Mészáros Zsuzsa könyve)
Régi gyerekek csodálatos élete, szülõk, nagymamák munkája által született föld
szépsége, aranyat érõ természet adománya. Emlék nekünk, olvasva visszaérkezünk
boldog, játékos, örök nevetõ, munkát becsülõ gyermekkorba. A szomszédok emléke, akik segítõkézzel nyúltak egymás munkájának önzetlen segítségéhez. Az ifjúságnak tanulság, szeretet, békesség, hitet ad egymás tiszteletére. Aki olvassa,
ifjúként fejet hajt elõtte a jövõ záloga.
Gergácz Mária
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KÍNA KINCSEI 63.
Pavlicsek Zsolt rovata
Rovatunk megújul, e számtól jelen idejû, személyes, kínai témájú tudósításokat közlök, mely egy falunk szülötte ifjú egyetemista fiú saját élményeinek közreadása. Fogadják szeretettel az augusztus végétõl Kínában tanuló Pavlicsek Patrik írásait!

Egy perkátai diák
tudósítása Pekingbõl 1.
Kezdem az elején, azaz hogyan is kerültem Perkátáról Pekingbe…
2013 õszétõl a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen tanulok kínai nyelv és kultúra
alapszakon. 2014 tavaszán megpályáztam a Kínai Népköztársaság nyelvi ösztöndíját, melyet elnyerve utazhattam ki
augusztus végén Kínába, a Pekingi Nyelvi
és Kulturális Egyetemre két félévre, azaz
egy évre.
Elsõsorban nyelvfejlõdési céllal jöttem,
hiszen míg otthon egy év alatt sajátítunk
el két nyelvkönyvet, itt az elsõ félév során
kell öt tankönyvet megtanulni. Természetesen a kínai kultúra, a kínai emberek,
a mindennapi élet megismerése is célom,
mivel hosszabb távon e területen szeretnék tevékenykedni. A tanulásról majd
még késõbb bõvebben…
Megérkezésem utáni legelsõ élményem
természetesen a „kultúrsokk” volt, mert
hiába jártam már Kínában és hiába szereztem sok ismeretet egyetemi tanulmányaim alatt is, egészen más „saját bõrömön” megtapasztalni a néha nagyon-nagyon más körülményeket.
A méretekrõl: köztudott, hogy Kínában
minden sokkal nagyobb, de ezt konkrétan átélni egészen megdöbbentõ. Pekingben külön kerülete van az egyetemeknek
(szó szerint egyetemi negyed), amelyben
százezer fõ feletti egyetemista tanul a különféle, egymáshoz közel elhelyezett általános és szakegyetemeken. Már 10 éve
hallgatom a nagyvárosok zaját, otthon
mindennap többször is hallani szirénázást. Itt Pekingben, egyetlen egyszer hallottam eddig szirénázást. Ráadásul egy
akkora városban, melynek lakossága
meghaladja Magyarország teljes lakosságának számát (a közvetlen fõváros jelenleg mintegy 13,5 millió lakos, agglomerációjával együtt 30 millió feletti).
Lakhatásom: Az oktatási épületekhez viszonylag közel helyezkednek el a kollégiumok, többnyire 10-15 emeletes háztömbök formájában. Tipikus diákszállások, a
sajátos nyüzsgésekkel. Egy kétágyas szobában lakom, ami külföldi diákoknál általános. A fürdõ, a mosdó és a vécé a folyosón van, ami azért kissé elmarad a hazai átlagtól, ráadásul a budi tipikusan
ázsiai (egyetlen lyuk fogódzókkal és talphelyekkel…), ami kétségtelenül higiénikusabb, hiszen nincsen ráüléses kontakt,

ugyanakkor pontosabb célzást követel és
nem komfortos hosszasan olvasgatni rajta. Szobatársam, egy perzsa fiú Iránból,
aki négy évre érkezett és nemzetközi jogász lesz. Normális, korrekt srác, azonnal
megosztotta velem gyümölcskészletét
(ez nagy kincs az egyetemisták világában
errefelé). Hamar tisztáztuk, hogy imaszõnyegére csak mezítláb lehet rálépni,
és tisztán kell tartani, mert hithû muzulmánként azon végzi napi ötszöri imáját.
Hamar hozzá kellett szoknom, hogy európai arcot ritkábban látok. Gyorsan

megismerkedtem pár emberkével: indiai,
koreai, japán és izraeli egyetemistákkal.
Az egyik izraeli nagyon megörült nekem,
hogy végre beszélhet valakivel angolul,
azt tippelte, hogy keleti parti amcsi vagyok – jól esett a ki nem mondott dicsérete. A koreaiak közvetlenek, barátkozóak,
nyitottak, jókat lehet velük beszélgetni,
bulizni.
No és természetesen a kínaiak… Mosolygósak, barátságosak, segítõkészek, minden poénon nagyot nevetnek. Udvariasak, de csak egy határig közelednek és
engednek közeledni.
Az utcákon sétálva gyorsan hozzá kellett
szoknom, hogy mindenhol megbámulnak, mint idegent, európai arcot, aki ráadásul kimagaslik közülük.
Az utcai árusoknál, kifõzdéknél 3-400
Ft-ért lehet venni rengetegféle finom
ételt, nem kell ehhez elmenni az ízek utcájába vagy történelmi városnegyedekbe,
helyekre, elég, ha az ember kiteszi a lábát
a lakásból, kollégiumból, munkahelyrõl
és 50 méteren belül biztosan talál ilyen
olcsó éttermet, árust. Leggyakrabban
azért – praktikus okokból – a közeli négyemeletes menzán szoktam meleg ételeket fogyasztani.
(Folyt. köv.)
Pekingbõl tisztelettel: Pavlicsek Patrik

Felhívás – „Tündérkert”
Kovács Gyula erdész, áldozatos munkája révén összegyûjtötte a Kárpát-medence tájaira jellemzõ
õsi gyümölcsfákat és génbankot hozott létre. A gyûjtemény mára meghaladta 2500 fajtát.
A Tündérkert program arról szól, hogy az adott tájra jellemzõ õsi gyümölcsfákból kertet hozzanak
létre. A Kárpát-medencében több mint száz ilyen kert készült, és rohamosan nõ a számuk.
Kovács urat meglátogattam a birtokán. Szívélyesen fogadott és elmagyarázta feladatának lényegét. Örült, hogy a Mezõföldön is elindul ez a program. Az Õ gyûjteménye errõl a vidékrõl a legszegényesebb.
Feladataink: felkutatni olyan öreg fákat, melyek nem nemesített fajták; ezekbõl adatbankot kell létre hozni a következõ adatokkal: regisztrációs szám, fajta, körülbelüli kor, helye (cím), fénykép télen,
tavasszal, nyáron és termésének leírása; vadalanyba oltás; kerttelepítés; gondozás; elsõdleges feladat: gyümölcsfák regisztrálása.
Kérünk mindenkit, aki a környezetében idõs fát vagy szõlõt ismer, értesítsen minket!
Mindenki munkájára számítunk!
Telefon: 06 (25) 507 512
E-mail cím: hagyomanyorzok.perkata@gmail.com
Szervezõk

2014. okt.-nov.-dec. PERKÁTAI HÍREK

A hagyományõrzõ társaságot
szeretnénk tovább bõvíteni
új programokkal
Dicsõ múltunk megismerése a jövõ záloga!
Mátyás király halála óta gõzerõvel dolgoznak azon, hogy
a Szent Korona népeit összeveszítsék egymással, illetve a
magyarok identitását elvegyék. Írott dokumentumok
bizonyítják ezen állítást.
A XIX. század második felében felgyorsultak ezek a folyamatok. Új történelmet írtak számunkra, ahol õseink
rénszarvas pásztorok lettek. Gyökereit vesztett néppel
azt tesznek, amit akarnak.
A XX. század másról sem szólt csak arról, hogy az identitásukat vesztett közösségek illetve egyének hogyan veszítik el anyagi és szellemi értékeiket.
Az egyénnek és a közösségnek fel kell emelnie a fejét,
meg kell ismernie igaz múltját a közös emlékezés alapján,
újra össze kell fognia és akkor a Kárpát haza újra nagy
dolgokra lesz képes.
Meg kell ismertetni azt a rendszert, amely hosszú évezredek alatt mûködtette õseink életét.
Hagyományõrzõ társaságunk ennek szellemében több
feladatot tûzött maga elé.
Elõször:
– Elõadásokat kívánunk szervezni a múltunk megismerésére.
Pl.: – Kiss Dénes költõ, mûfordító elõadásai a magyar
nyelv õsiségérõl (sajnos elhunyt).
– Dr. Fehér András koronakutató többször látogatott
Perkátára, tartott érdekes elõadást.
– Molnár V. József néplélek kutató december 5-én másodszor tisztel meg minket elõadásával.
Ezt a sort szeretnénk folytatni, neves elõadók meghívásával!
Feltett szándékunk megismertetni azt a szerves mûveltséget, amelyet eleink a Kárpát-medence és a Tarim medence közötti hatalmas térben, rokon népeinkkel együtt
több ezer éven át éltek.
Másodszor:
A IX. századtól fokozottan megismertetni eleink életét:
– lakókörnyezetünkre
– harci tudományunkra
– viseleteinkre
– ételeinkre vonatkozóan.
Harmadszor:
Fontos a közvetlen elõdeink életét, munkáját megismerni.
Erre a programra több gondolat is megfogalmazódott.
– Népi ünnepeink felelevenítése
– Tündérkert létrehozása
– Perkátai szakácskönyv megalkotása
– XX. század Perkátán, élõszóban.
Ezek a gondolatok új szervezõ erõvé válhatnak Perkátán.
Várunk szeretettel mindenkit, aki érdeklõdik a munkánk
iránt és szívesen részt venne a megvalósításban.
Várjuk a tapasztalt idõsek segítségét, a tettre kész közép
generációt valamint az ötletekbõl és munkabírásból kifogyhatatlan fiatal korosztályt!
Bármely programba be lehet kapcsolódni tettekkel vagy
információ átadással. Legsürgõsebb program a Tündérkert létrehozása.
Várjuk szíves érdeklõdésüket!
Telefon: 06 (25) 507 512
E-mail cím: hagyomanyorzok.perkata@gmail.com
Tisztelettel: Pavlicsek Nándor vezetõ
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Ismerjük meg hagyományainkat
December 5-én 17 órai kezdettel ismét falunkban tart elõadást Molnár V. József,
a Magyar Örökség Díj által is elismert néplélek-kutató, szakrális néprajztudós.
Számos könyv, kiadvány szerzõje, az Örökség Népfõiskola tanára, a Gyermekvilág Mûhely, a Magyar Hagyomány Mûhelye dicséri szakrális néprajzi tevékenységét.

A Kárpát-haza számos területén folytat „missziós” tevékenységet. Rádiós, televíziós elõadásaival is gazdagította mûveltségünket.
Perkátára másodszor látogat el.
Miért kell lelkünk kapuját szélesre nyitni a hagyományaink elõtt?
„A magyar vallásos népélet ... szerves része a magyar népkultúrának, illetõleg az
egyetemes magyar mûveltségnek. ... A néplélek lényege szerint vallásos alkatú...
a népkultúra forrásának és mértékének megismerése elsõrangú kötelességünk”
Bálint Sándor néprajz tudós
Elõdeink életét öröklõdõ szokások alakították. A szokásrendszer, a gyermekek
és felnõttek életét is biztonságosabbá tette. Nem csúszott szét az idõ, a tevékenység, mert pontosan tudták, mikor minek van az ideje. Nagyrészt elvesztettük, nem ismerjük néphagyományainkat. Pedig a szokások, hagyományaink
összekötnek. Az összetartozás érzését adják faluközösségnek, népnek, nemzetnek.
VISSZA KELL TALÁNUNK önmagunkhoz!!!
Kocsis István drámaíró így ír errõl:
„...A magyar nemzet és az egész kereszténység csak akkor találja meg a biztonságos jövendõ felé vezetõ utat, ha méltóképpen megbecsüli, újjáéleszti a szakrális hagyományokat.”
Csak alapvetõ erkölcsi alapokon álló, tiszta lelkû nép lehet erõs, magabiztos, hajlíthatatlan a JÓ-ban, és állhatatosan ellenálló a ROSSZ-szal szemben.
Molnár V. József alábbi gondolata segítséget ad ehhez:
„...Akinek lelke hajlékában Jézus az Úr, ...annak lelke hajlékában... sokan elférnek.
...Elfér a másik nemû társ, a gyermek, az öreg szülõ, a dédi, de ott lehet benne a
sógor, a koma, a szomszéd.
...Lelkem boldogasszonyi fészkében helye van a falu, a város minden lakójának,
és helye adatik bárki ember fiának, bárhol is lakik a Kárpát-hazában, vagy túl a
hazán.”
Legyen ünnep december 5-e lelkünk számára, akik reménységgel várjuk Tanár
úr elõadását, ebben a sokak számára örömtelen, ünnep nélkülivé üresedett világban!
Kiss Ferencné
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ALBÉRLETET KERESEK: február elejétõl, számlaképes tulajdonostól perkátai kiadó lakást, esetleg kisebb kertes házat keresek, magyar állami támogatással. Református egyedülálló férfi vagyok. Iványi Sándor, Debrecen: 06 (20) 457 0743
FÕÁLLÁST KERESEK: minõségügyi (ISO), villanyszerelõi és számítógépes képesítéssel, angol középfokú B2 nyelvtudással fõállást keresek olyan cégnél, vagy
az önkormányzatnál, ahol szerzõdésben rögzítik a 6 hónapos foglalkoztatást. 06 (20) 457 0743
Perkáta külterületén, a 62-es fõút mellett 0,6 hektár SZÁNTÓFÖLD ELADÓ! Érdeklõdni: 06 (30) 567 2304
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FENYÕVÁSÁR
A STÜSZIBEN!!!
Vágott és gyökeres változatban!
Megunta, hogy nincs illata?
Hamar hullik a tüskéje?
Mindez a korai vágás oka.
Jöjjön el személyesen,
hozza el családját,
és válasszák ki együtt
az ünnep fénypontját!

Dr. Nagy István ügyvéd úr
a 2015-ös évtõl
NEM TART FOGADÓÓRÁT
Perkátán!

Vágás és házhoz szállítás
december 23-án.
Szeretettel várjuk Önöket
a boltunkban lévõ
széles szaloncukor választékkal is!

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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Köszönjük!

Továbbra is felelõsséggel Perkátáért!
Perkáta fõ fejlesztései a következõ 5 évre
– Új óvoda második felének megépítése, tornaszoba kialakítása. Kisgyermekes anyukák munkahelyhez jutásának támogatása.
– Orvosi rendelõ felújításának III. üteme – bõvítése, fogorvosi ellátás rendelõbe visszahozása. Egységes egészségügyi
ellátás kialakítása.
– Közbiztonság javítása – Közterület-felügyelet kialakítása. Mezõõrség létrehozása. Szomszédok Egymásért Mozgalom beindítása.
– Felkészülés a megváltozott idõjárásra, vízelvezetõ rendszer megújítása I. ütem – Zrínyi utcai övárok kiépítése.
– Helyi kisvállalkozók támogatása: évi 2,5 millió forint adóalapig helyi iparûzési adó mentesség, a nagyobb adózók adómértékének változatlanul hagyása mellett. Részesedés a Hungrana iparûzési adójából.
– Mûfüves futballpálya (futsal) az iskolások és a perkátai sportolni vágyók hasznára.
– Munkahelyteremtés támogatása – meglevõ iparterület fejlesztése, új iparterület kialakítása, vállalkozói telephelyek
fejlesztése (ld. Fejér Megye Területfejlesztési Programja 169. oldal).
– Utak, járdák építése, felújítása program II. üteme (Rákóczi Ferenc és Baross Gábor utcák pormentesítésének befejezése, Táncsics és Sallai utcák pormentesítése).
– Polgármesteri Hivatal felújításának II. üteme, akadálymentesítése, családbarát intézménnyé alakítása.
– Kastély állagmegóvása. A fõépület teljes felújításának elérése.
– Szabadság tér, mint településportál felújítása.
– Perkáta számára minél több uniós és hazai forrás infrastrukturális fejlesztésre, oktatási, szociális és egészségügyi
szakmai programokra.
Fizetett politikai hirdetés
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