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PERKÁTAI HÍREK 2015. január

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2014. december
18-i képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester,
Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Szilasy László, Ujfalusi Pál)
volt jelen.
– 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 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással folyószámlahitel igénybevételét
rendelte el az alábbiak szerint.
A hitel célja: likvid hitel. A hitel összege: 7 000 000 Ft. A hitel futamideje:
2015. január 1.–2015. december 31.
Hitelfedezet: az önkormányzat képviselõ-testülete kötelezettséget vállal: a
hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
– a futamidõ alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
– Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési
bevételét, annak hitel fedezetéül történõ engedményezését.
A testület nyilatkozott arról, hogy a már meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2. A képviselõ-testület elhatalmazást adott a polgármesternek, hogy az 1.
pont szerinti feltételekkel történõ hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzõdést az önkormányzat képviseletében a bankkal megkösse.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. között, a 011/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes
átadására vonatkozóan kötendõ megállapodást. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítõ és
Szerelõ Kft. között kötendõ, a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó eszközüzemeltetési szerzõdést. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert az üzemeltetési szerzõdés aláírására.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkátai Hírek szerkesztõbizottságába szerkesztésért felelõs személynek Lászlóné Szabó Editet választotta.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Hírek szerkesztõbizottsági tagjának Pavlicsek Zsoltot választotta.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkátai Hírek szerkesztõbizottsági tagjának Horváth Dórát választotta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség Településrendezési terve IV. számú módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a helyi építési szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2015. évi üléstervet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozzájárult az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás tulajdonában lévõ, pályázati forrásból vásárolt LRB-748
forgalmi rendszámú autóbusz tulajdonjogának Adony Város Önkormányzata
részére történõ ingyenes átadásához annak érdekében, hogy az autóbusz
fenntartását, és mûködtetését az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszûnését követõen, a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján kiírt, Közösségi
buszok beszerzése címû pályázat kötelezõ fenntartási idõtartama alatt
Adony Város Önkormányzata valósítja meg.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete felhatalmazta az
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát a térítésmentes vagyonátruházási szerzõdés, valamint a pályázati projekt továbbfolytatására vonatkozó, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, a Közremûködõ Szervezet és
Adony Város Önkormányzata között megkötendõ, háromoldalú megállapodás megkötésére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a perkátai települési értéktár bizottság elnökének Bogó Anikót választota meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a perkátai települési értéktár bizottság tagjának Ujfalusi Pált választotta meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a perkátai települési értéktár bizottság tagjának Szabó Lajost választotta meg.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással támogatta a Kormány útdíjakkal kapcsolatos intézkedését, melynek értelmében megyei matricák kerülnek bevezetésre. A Perkátán és környékén élõ, a fõvárosban munkát vállaló állampolgárok így az éves országos útdíj (42 980 Ft) megfizetése helyett, két megyei matrica megvásárlásával (10 000 Ft) vehetik igénybe a munkába járáshoz megtenni szükséges útszakaszokat.

Beszámoló a 2014. december 19-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2014. december 19-i képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Bogó
Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Kovács Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a napirendet az alábbiak szerint.
NAPIREND: 1. A helyi önkormányzatok mûködõképessége megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatással kapcsolatos döntéshozatal
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 134/2014. (XI. 27.) számú képviselõ-testületi határozatát az alábbiak szerint módosította.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete „Magyarország 2014. évi központi költségvetésérõl” szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja alapján soron kívüli támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok mûködõképessége megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatás
címen szereplõ tartalék elõirányzatból nyújtható állami támogatásra. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról
szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 943 önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatás elõirányzat soron tervezett 70 245 000 Ft-ból 65 000 000 forint összeg erejéig.

Dr. Nagy István ügyvéd úr
a 2015-ös évtõl

Perkáta külterületén, a 62-es fõút mellett,
0,6 hektáron, jelenleg mûvelésben lévõ

NEM TART FOGADÓÓRÁT

SZÁNTÓFÖLD ELADÓ!

Perkátán!

Érdeklõdni: 06 (30) 567 2304
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Beszámoló a 2014. december 22-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2014. december 22-i képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Kovács Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a napirendet az alábbiak szerint.
NAPIREND: 1. A szépkorúak karácsonyi csomagjával kapcsolatos döntéshozatal
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a karácsonyi csomag helyett 2015. januárjában újévi csomagot nyújt a szépkorúaknak.

2,5 millió forintos szintig iparûzési adómentességet vezetett be az
önkormányzat a helyi kisvállalkozások támogatására
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének ,,a helyi adókról” szóló 20/2007. (XI. 30.) rendeletének 2014. november 27-i módosításával a 2015. adóévtõl iparûzési adó mentességet biztosít önkormányzatunk azon perkátai vállalkozók, vállalkozások számára, amelyek vállalkozási szintû adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ezzel a jogszabály adta legnagyobb kedvezményt tudjuk biztosítani ezen a területen a helyi vállalkozóinknak. A következõkben a polgármesteri hivatalunk adócsoportja által információkat olvashatják a változással kapcsolatban, illetve
amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük van, nyugodtan forduljanak hozzájuk.
Továbbra is kell bevallást készíteni minden év május 31-ig, melyben külön sorban lehet majd nyilatkozni, hogy adómentességet kér az adott vállalkozó. Azon vállalkozó, vállalkozás amelynek a 2015. évben a mentesség miatt a tényleges iparûzési adója 0 Ft lesz, 2015. március 15-ig helyi iparûzési adóelõleg módosítási kérelem beadásával kérheti a márciusi elõleg csökkentését.
Az adóelõleg módosítási kérelem a polgármesteri hivatal adócsoportjánál kérhetõ és a www.perkata.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok/ honlapról
letölthetõ.
Somogyi Balázs

65 millió forintos rendkívüli kormányzati támogatás az év végén
A tavalyi év végén, december 19-i döntéssel Perkáta Nagyközség Önkormányzata 65.000.000 forint rendkívüli kormányzati támogatást kapott a
Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter döntése alapján. A támogatást az év során felhalmozódott tartozásokra (szállítói tartozások, normatíva visszafizetések stb.) fordíthatja önkormányzatunk.
A tavalyi évben 2014. július 18-i dátummal már 5.754.000 forint rendkívüli támogatást már kapott egy ízben önkormányzatunk, így összesen, a
2014-es évben 70.754.000 forint rendkívüli kormányzati támogatást kapott Perkáta Nagyközség Önkormányzata, és ha ehhez hozzávesszük az
energetikai pályázatunk önrészével kapcsolatos, 30.255.209 Ft vissza nem térítendõ támogatását, akkor kimondhatjuk, hogy a tavalyi évben 100
millió forintot meghaladó, pontosan 100.829.209 forint plusz kormányzati támogatást kaptunk.
Somogyi Balázs

Tisztelt perkátai lakosok!
Faluüzemeltetésünk a 2015-ös évben is az Önök szolgálatában áll. Ahogy tavaly, idén is folytatjuk az úthálózat javítását, tisztántartását, és a település karbantartását. Most a legfõbb feladatunk a téli jég-, hó- és csúszásmentesítés. Sajnos, az igen változékony idõjárás olykor komolyan megnehezíti a közlekedõk dolgát, így mi, lehetõségünkhöz mérten, elsõsorban a buszok által a településen belül járt utakat, buszmegállókat, a járdákat, közöket, közintézmények környékét és a veszélyesebb útszakaszokat tudjuk takarítani. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy saját ingatlanaik elõtt megfelelõen csúszásmentesítsék a járdát! Ezzel hozzájárulnak a folyamatos és balesetmentes gyalogos közlekedéshez.
A faluüzemeltetés nevében, szeretnék sikerekben gazdag, boldog újévet kívánni Perkáta Nagyközség összes lakójának!
Az iroda ez évben is változatlan idõben várja az Önök észrevételeit. Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig. Telefonos elérhetõségeink: 06 (25) 507 512, 06 (20) 381 7974.
Kis József, faluüzemeltetés

Megújult óvodamosdó
A 2014-es téli szünetben, szülõi kezdeményezésre és segítséggel megvalósulhatott a perkátai Szivárvány Óvoda mosdóinak gépészeti
felújítása.
Teljes cserére került a csõhálózat, a tavaly
óvodai szülõi munkaközösség által beszerzett
új, kényelmes ülõkével ellátott korszerû WC

kagylókat is beszereltük, illetve a burkolat részleges felújítása is elkészült. Az óvodások nagy
örömmel vehették birtokukba az elsõ napon a
szép, új mosdójukat, lelkesen mosták fogaikat
és kezüket.
Ez a munka azon szülõi kezdeményezés elsõ lépése, amelyet reményeink szerint még sok hasonló nagyságú fog követni. Ennek érdekében,
2015. február 14-én jótékonysági retro diszkót
rendez az óvodai szülõi munkaközösség.
Õszinte köszönet illeti a felújításban Perkáta
Nagyközség Önkormányzatát, Somogyi Balázs
polgármestert, Bogó Anikó ÁMK igazgatót,
Kovács Tiborné óvodavezetõt, Bálintné Horváth Ivettet, Czompó Attilát, Csótiné Báthori

Editet, Gergely Ágnest, Katona Norbert tûzoltó
fõtörzs õrmestert, László Norbertnét, László
Norbertet, Móker Gáspárt, Radics Zoltán tûzoltó fõtörzs õrmestert, Simon Sándor tûzoltó fõtörzs õrmestert és Südi Melindát.
Köszönjük Horváth Árpád felajánlását, mellyel
munkánkat segítette! Továbbá köszönjük még
Mészáros Imre szakmai támogatását!
Kis József, faluüzemeltetés
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Perkáta 2014
Perkáta 2014. évi legfontosabb eseménye önkormányzatunk 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 a megvalósítása. Perkáta
Nagyközség Önkormányzata a pályázat keretében 171.446.186 Ft támogatást kapott 85
%-os támogatási intenzitással a 201.701.395
Ft költségvetésû projektben, majd a közel 30
millió forint lesz az önrészre is sikeresen pályázott, amelyet a Miniszterelnökség 2014. április
7-én kiadott határozatával biztosította. A pályázat keretében négy fontos középület energetikai felújítása történik meg, az iskoláé, az
egyik óvodaépületé, az orvosi rendelõé, illetve
a polgármesteri hivatalé. A pályázat kivitelezése tavaly év végén lezárult, jelenleg az elszámolási folyamat zajlik. A pályázat részleges átadását az 1974-ben átadott iskolaépület 40
éves évfordulójával együtt ünnepeltük 2014.
szeptember 20-án, amelyen dr. Simon László
Fejér megyei kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet.
Perkátához is kapcsolódik, de természetesen
nem Perkáta önkormányzata által kezelt projekt a 62-es számú fõút jelenlegi fejlesztése,
amely része megyénk két megyejogú városa
közti út teljes felújításának, illetve tengelyterhelés-növeléssel való fejlesztésének. Ennek
elsõ eleme volt a Székesfehérvárhoz közeli felüljáró megépítése, majd a 2012-ben átadott
Perkátát elkerülõ szakasz. Jelenleg zajlik a Seregélyest elkerülõ szakasz építése, illetve a
folyópályaszakaszok fejlesztése a 6-os számú
fõúttól. Perkátát két szakasz érinti, egyrészt a
6-os számú fõút és a perkátai körforgó között,
illetve a Perkáta és Szabadegyháza közötti
rész.
Két kiemelt rendezvényünk is volt ebben az évben és mindkettõrõl elmondható, hogy jelentõs civil szervezeti segítséggel valósította meg
azt önkormányzatunk. Augusztus elején zajlott
a Gasztronómiai fesztivált és Kastélykerti Motoros Találkozó, amelynek gasztronómia részét
Pavlicsek Csaba perkátai szakács, olimpiai
bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes étel-

szobrász szervezte, irányította, míg a motorostalálkozót a Perkátai Régiséggyûjtõ Egylet rendezte. A Régiséggyûjtõk köré épült a másik
fontos eseményünk is szeptember elején, amikor a templomi búcsú hétvégéjén ismét nagyszabású mezõgazdasági kiállítást valósítottak
meg, részben a tornateremben egy szatócsbolt
újjáépítésével, illetve szabadtéren mezõgazdasági gépek bemutatásával. A búcsúi programoknak évek óta részét képezi a szüreti felvonulás és az azt követõ bál, amely felvonuláson
szeptember 6-án napközben közel 300 perkátai
és környékbeli lovas és fiatal vett részt Horváth
István irányításával.
Aránylag kis eredménynek látszik, ráadásul
adminisztratívnak, hogy önkormányzatunk tavaly novemberben a 2015. adóévtõl iparûzési
adó mentességet biztosított azon perkátai vállalkozók, vállalkozások számára, amelyek vállalkozási szintû adóalapja nem haladja meg a
2,5 millió forintot. Ezzel a jogszabály adta legnagyobb kedvezményt tudjuk biztosítani ezen
a területen a helyi kisvállalkozóinknak.
Önkormányzatunk tavaly novemberben megkereste a szomszédos szabadegyházai önkormányzatot abban az ügyben, hogy mivel a
Hungrana Kft. által tulajdonolt és várhatóan hamarosan mûvelésébe is kerülõ területek Perkáta közigazgatási területét is érintik, hogy a
megye legnagyobb adófizetõje által fizetett
iparûzési adót ossza meg a két település a hamarosan kialakuló területarány alapján, ami
90-10 %-os arány lenne, természetesen Szabadegyháza javára. Ebbõl a lehetséges iparûzési többletbõl önkormányzatunk települési
infrastrukturális fejlesztéseket valósítana meg.
2015-ben számos fejlesztési elképzelésünk
van, de talán a legfontosabb az óvodánk felkészítése a 3 éven felüliek óvodáztatására való
ellátásra. Már a jelenlegi épületek is szûkek az
óvodai létszámhoz és ezért önkormányzatunk
2008-2009-ben két pályázatot is benyújtott az
ún. új óvoda másik felének a megépítésére. Ezt
a tervünket az eredménytelen pályázat ellenére
sem adtuk fel és amint lehetõségünk lesz rá,
akkor újra pályázatot fogunk ebben a témában
benyújtani.

A polgárõrség hírei
2014. december 29-én a perkátai polgárõrség megtartotta utolsó taggyûlését. Átbeszélték az elmúlt év rendezvényeit, a szolgálatok alatt történt eseményeket, és a tagok elmondhatták észrevételeiket.
A vezetõség véleményezte az új tagok munkáját, és pár mondattal ismertette a jövõ
évi terveiket.
Horváth István, a polgárõrség elnöke megköszönte a csapat egész éves tevékenységét, majd ezt követõen, az immár négy éve hagyományos vacsora elfogyasztása következett, több támogató hozzájárulásával.
Bõvebb információkat a 2014-es évrõl a februári évértékelõ, évadzáró közgyûlés után
adunk.
A perkátai polgárõrség békés újesztendõt kíván a nagyközség lakóinak!
2015-ben is bizalommal fordulhatnak hozzánk! Elérhetõségeink: +36 (30) 621
0387, +36 (30) 621 6062
Tisztelettel: Horváth István elnök
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Szintén nagy tervünk a Gyõry kastélyunk fejújítása és hosszú távú hasznosítása, amely épület már jelenleg is rossz állapotban van, állagmegóvása elodázhatatlan. Jelenleg önkormányzatunk két kisebb pályázatot nyert meg
állagmegóvási témakörben, amelybõl részlegesen helyre tudjuk állítani a fõépület tetõszerkezetét, amely a beázástól tudja majd megkímélni ezt a településünk számára roppant fontos épületet. A nagy álmunk, amire pályázatot
is nyújtottunk be még 2012-ben, hogy Perkátát
felhelyezzük Magyarország turisztikai térképére a kastélyépület felújításával és hasznosításával kapcsolatban, hogy megvalósítsuk a
Magyar-kínai Kulturális Turisztikai Központ
projektet. Ennek egyik alapja a legrégebbi,
egészen 1960-tól mûködõ magyar-kínai partnerkapcsolat, amelyet akkor a perkátai akkor
átnevezett Magyar-kínai Barátság Mgtsz és az
akkor Peking környéki Huaxiang Népi Kommuna alapított, ma viszont már Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Peking Fengtai kerületének Huaxiang Városrésze mûködtet. Nemcsak magyar szempontból kuriózum a több
mint ötvenéves kapcsolat, hanem az 1949-ben
megalapított Kínai Népköztársaság egyik elsõ
nemzetközi kapcsolata is a perkátai. A kapcsolatnak nemcsak a leendõ turisztikai fejlesztés
miatt érdekes, hanem az is egy komoly eredmény, hogy Xiao Qian nagykövet Úr településünk a két ország közötti kapcsolatokban betöltött szerepéért egy ösztöndíjat ajánlott fel,
amelynek eredményeként a jelenlegi tanévet
egy pekingi egyetemen hallgatja egy perkátai
fiatal, nevesül Pavlicsek Patrik.
Fontos terveink közé tartozik még jó néhány
fejlesztés, köztük önkormányzati épületek fejlesztése. A tavalyi év augusztusában nyújtottuk be egy kizárólag napelemek kiépítésére vonatkozó pályázatot öt kisebb közintézményünk
energetika fejlesztésére, illetve ugyan már
több pályázatból részleges újításokat tudtunk
végezni közintézményeken, de az orvosi rendelõ bõvítése és tetõfelújítása fontos tervünk, illetve a polgármesteri hivatal akadálymentesítése és részleges felújítása is. Az idõjárás változására is komolyan készülnünk kell, ezért a
település vízelvezetõ rendszerének felújítását
tömbönként szeretnénk megvalósítani, elõször
a település északi részében levõ Zrínyi utca vízelvezetõ rendszerének felújításával.
Somogyi Balázs
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Elhunyt
Buzánszky Jenõ

2014. december 27-én a több mint egy évtizede létrehozott karácsonyi sakkverseny zajlott a Peru
Büfében, amelyet az egyik alapító-szervezõrõl, Somogyi Józsefrõl, édesapámról, SOMA emlékversenynek neveztek el. Kiss János, az akkori egyik alapító szervezõ most is a rendezõség tagja
volt, Csordás Péterrel együtt. A versenyen 7 fõ vett részt, akik oda- vissza partin mérkõztek meg.
A versenyzõket Gubicza Tamás vacsorával látta vendégül, míg Czirák Ferencné a verseny közben
kínálta pogácsájával a sakkozókat. A torna adminisztrálását Jákli Dóra látta el.
A versenyen 5. helyezést ért Kiss János, 4. helyezést Czirák Ferenc, az elsõ három helyezett kupáit pedig 3. helyezettként Nedves Tibornak, 2. helyezettként Katona Gergõnek, gyõztesként pedig
Csordás Péternek nyújthattam át. Gratulálunk a versenyzõknek és köszönjük minden szervezõnek a munkáját!
Somogyi Balázs

Karácsony a nyugdíjasklubban

Immáron nyolcadik éve látogattuk meg a gyerekekkel a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körét karácsony táján kedves mûsorunkkal.
Felelevenítettük versekkel, dalokkal a régi hagyományokat, ahogyan még eleink ünnepelték a karácsonyt.
Mindig szívesen látnak minket a nyugdíjasok! A mûsorunk végén együtt énekeltük a szép karácsonyi dalokat.
A gyerekek is megtapasztalhatták, hogy nagyon jó érzés örömet szerezni másoknak.
Végül szaloncukorral, süteménnyel, üdítõvel köszönték meg, hogy egy kicsit mi is hozzájárultunk
a meghitt, ünnepi hangulathoz.
Fülöp Irén tanár

Tegnapi este, január 11-én életének 90. évében
elhunyt az Aranycsapat jobbhátvédje, Buzánszky Jenõ. A legendás, klasszikus Aranycsapat
utolsó élõ tagja olimpia bajnok, világbajnoki
ezüstérmes, 49-szeres válogatott volt. Jenõ bácsi volt az, aki Perkátára is ellátogatott Puskás
Ferenc halála után és a 2006 decemberében
tartott elõadásán nemcsak Puskás Ferencet,
hanem a magyar labdarúgást is éltette számunkra. Jó szerencsémnek tartom, hogy a
2006-os elõadás – amelyre Benke Zoltán tanár
úr hívta meg – után Szilasy László képviselõ úrral hazavihettük Buzánszky Jenõt, és néhány
órát vele tölthettünk, aminek a végén behívott
minket a házába. Egy egyszerû házban lakott feleségével azon a Dorogon, ahol pályafutása
nagy részét megélte. A ház nappalijában voltak
kiállítva Jenõ bácsi díjai, érmei, illetve az Aranycsapathoz kapcsolódó relikviák. Büszkén mutatta meg nekünk az állami kitüntetéseit, a külföldi szövetségek díjait, az olimpiai bajnoki címét. Majd utána – mivel magától nem mutatta
volna meg –, csak a mi rákérdezésünkre, a vitrin
hátuljában árválkodó kicsi érem kapcsán, amit
a kezünkbe is vehettünk, megkérdeztük: „Jenõ
bácsi, mi ez?” Jenõ bácsi idegesen, fogát
összeszorítva csak annyit mondott: „Az ezüst.”
Éreztük rajta több mint fél évszázad múltán is a
dühöt, és azt is, hogy ezt az érmet legszívesebben nem is tartaná a vitrinben a büszkeségei között. Ezután csak a felesége hosszas kérlelése
után került vissza a helyére ez a díj. Érthetetlen
volt számunkra, akik már évtizedek óta nem is
látják világversenyen a magyar csapatot, hogy
az a világbajnoki második hely mekkora csapás
volt nekik.
A magyarok szívében és minden labdarúgást
szeretõ ember emlékezetében viszont örökké
megmarad az Aranycsapat Grosics, Buzánszky,
Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai II, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor összeállítással.
Jenõ bácsi, nyugodj békében!
Fotó: fourfourtwo.hu
Somogyi Balázs

ANGOL NYELVTANFOLYAMOK PERKÁTÁN
Minden szinten, vizsgára felkészítés, korrepetálás, fordítás, tolmácsolás.
Jelentkezés folyamatosan!

Dienes János – Telefon: 06 (30) 736 1853
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Perkátai Általános Mûvelõdési Központ hírei
ADVENT A TEMPLOMKERTBEN
2014 adventjének vasárnapjain – az elõzõ évekhez hasonlóan – mûsorokkal
várták a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet tagjai az érdeklõdõket a templomkertbe.
A programokat 15 órakor minden vasárnap, Pámer Ottó plébános atya nyitotta meg áldásával. Az elsõ adventen Tamás Viktória szavalt a színpadon,
majd Kovács Esztella és László Lilla furulyajátékát hallgathatták meg a jelenlévõk. Az elõzõekben megrendezett mesemondó verseny nyertesei közül
Aszlajov Dorottya és Gelencsér Lilla mondta el meséjét.
Szarka Istvánné, Cili néni és Baráthné Rácz Renáta, Reni néni a medvérõl és
a rókáról adott elõ egy nagyon kedves mesét, mellyel megörvendeztették a
színpad elõtt álló gyerekeket. A nap zárásaként Kis József mondott verset,
majd a Régiség Gyûjtõ Egylet adta elõ a hangulatos mûsorát, melyben a
2014-es évük munkásságát mutatták be. A mûsorok ideje alatt a perkátai
polgárõrség teával és forralt borral várta a templomkertbe kilátogatókat.
December 7-én, a második vasárnapon Kádár Alexandra verset, Kusler Nóra
pedig mesét mondott, ezzel köszöntve a közönséget. Utánuk a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Köre mutatta be adventi mûsorát, megmelengetve minden jelenlévõ szívét. Kátai Hanna és Petrovics Dorottya szintén egy csodálatos történettel és verssel készült az ünnepre, majd a programot Horváth
Dóra és Kõszegi Zsolt karácsonyi dalai zárták. A forralt bort és a teát a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet kínálta.
A harmadik vasárnap programjai szintén nagyon gazdagok, élménydúsak
voltak. Ezen a vasárnapon társszervezõként vett részt a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület. A színpadon fellépett csodálatos ének- és furulyaszóval a Hunyadi Mátyás Általános Iskola énekkara, majd a Vox Caritatis Egyházi Énekkar. Mocsai Mirtill verset, Pintér Róbert, Tomor Patrícia és Völcsei Adrienn
pedig mesét mondott. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület felkérésében Fülöp Irén tanárnõ, Kõszegi Györgyné, László Emma szavaltak, és Horváth
Dzsenifer énekelt. Gergely Gréta fuvolajátékával varázsolt ünnepi hangulatot a templomkertbe, késõbb pedig a népmûvészeti foglalkozás táncosai
mutattak be részleteket gálamûsorukból. A programon az Iskolai Szülõi
Munkaközösség és a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet kínálták portékájukat,
valamint a Faluüzemeltetési Iroda és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat teával, forralt borral és gyümölccsel kedveskedett a vendégeknek.
Az utolsó adventi vasárnapon, december 21-én, Denke Antalné, Horváthné
Fischer Katalin és Kovács Tina tanítónõk felkészítésében az általános iskola
2. osztályos diákjainak valamint a Toldi Hajnal által tanított hittanos gyerekek mûsorát láthatták a színpadon. Az utolsó hétvégén Jákli Dávid, Kraczmajer Kitti, László Ádám és Szabó Balázs mondott mesét.
Köszönjük szépen a fellépõknek, közremûködõknek a segítséget, hogy a
2014-es év adventi programját közösen meg tudtuk valósítani, kellemes délutánokat kínálva a vendégeinknek!

ADVENTI PROGRAMOK
A CIMBORÁK TÁRSASÁGÁBAN
Varró Dánielt üdvözöltük Perkátán
A Perkátai Cimbora Klub látta vendégül a kortárs irodalom egyik népszerû
költõjét, Varró Dánielt. Az író-olvasó találkozónak a Perkátai Általános Mû-

velõdési Központ adott otthont 2014. november 26-án. A költõvel a cimborák és vezetõjük beszélgetett, akik kérésére gyakran olvasott fel a saját írásaiból.
Varró Dániel számos mûfajban megmutatta már a tehetségét a hazai közönség elõtt. Számos díjat, elismerést kapott az alkotásaiért. Hét önálló kötete
jelent meg, és emellett több kötet társszerzõje is. Írói munkája mellett mûfordítással is foglalkozik. A szerteágazó alkotótevékenységét könyvajánlásokkal tettük szemléletessé a perkátai közönség elõtt.
A közel félszáz érdeklõdõ között voltak gyerekek és felnõttek egyaránt. A
gyerekeket nagyon érdekelte többek között, a Túl a Maszat-hegyen címû
könyv, amelyrõl részletesebben beszélt az író. Az egészen kicsi gyerekek is
jól érezték magukat. Varró Dániel kisgyermekes apukaként, gyermekei
megszületése óta, tollából humoros gyermekmondókák is születnek a babákról, a babavilágról. Nagyon népszerûek a perkátai kicsik körében is a játékos, vicces, csengõ-bongó versek. Varró Dániel együtt idézte fel a gyerekkel a Nem, nem, hanem címû könyv sorait, amelyen jót derültek. Kellemes,
baráti hangulatú délután részesei lehetettek Perkátán a rendezvényre ellátogatók.

Meséltünk és kézmûveskedtünk
December 3-án, adventi könyvbemutatóra, és kézmûves foglalkozásra hívtuk a gyerekeket a könyvtárba.

Meglepetéssel készültünk
2014. december 15-én a cimborák adventi meglepetéssel készültek. Meghívást kaptak a Perkátai Nyugdíjas Klubba, ahol verssel, mesével, ének- és furulyaszóval varázsoltak adventi hangulatot az idõs emberek körében. A találkozás végén szíves vendéglátásban részesültek a gyerekek.

Karácsonyi Cimborafesztivál
2014. december 20-án – a dunaújvárosi és a rácalmási cimborákkal együtt,
a Cimbora Alapítvány jóvoltából – meghívást kaptunk a Magyar Nemzeti
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Múzeumba, ahol a Karácsonyi Cimborafesztivál keretében koncertekkel, dalokkal és versekkel várták a közönséget.
A 41 éve indult Cimbora címû népszerû ifjúsági kulturális tévémûsor és a 21.
születésnapját ünneplõ Óbudai Danubia Zenekar tiszteletére szerveztek
egész napos jótékonysági zenei maratont, ahol nemcsak muzsikáltak, hanem nosztalgiáztak és emlékeztek is.
A gyerekek örömmel hallgatták a sok tehetséges zenészt és énekest. Külön
élményt jelentett számukra a Kaláka együttes zenéje, a Gryllus Vilmossal
való közös éneklés, Sebõ Ferenc hangja, a Kányádi Sándorral való találkozás
és Szinetár Dóra szép karácsonyi meséje.
A karácsonyi fesztiválunk helyszínén a gyerekekkel végigutazhattuk a nemzeti múlt évszázadait bemutató kiállításokat is. A szép zenei és múzeumi élmények mellett még ajándékcsomagot kaptak a gyerekek.
Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezetõ

Csodálatos kerámiák kiállítás

7

Intézményünkben egy hagyományõrzõ munkaközösség mûködik, melynek
minden óvodapedagógus tagja.
Az idei tanévben is a helyi nevelési program és a vezetõi munkatervben
meghatározottak szerint végeztük a személyiségfejlesztõ munkáját.
Ötödik éve mûködik a Manóvár Tehetségmûhelyünk. Heti egy alkalommal
végezzük a mûhelymunkálatokat.
2011. január 10-én indítottuk be a Kisegerek számítógépes tehetségmûhelyünket, amely azóta is sikeresen mûködik. A foglalkozáson túlnyomó részben a nagycsoportos korú gyerekek foglalkozása zajlik, differenciált csoportbeosztással.
Ez az elsõ év, hogy mûködik a Bóbita gyerekjáték- és néptánc tehetségmûhely.

Továbbképzések
Igyekeztünk felkészülni a referencia-intézményi szereppel járó feladatokra.
A szakmai munka továbbfejlesztése érdekében számos képzésen vettünk
részt. A jó gyakorlatok átadásához technikai ismereteket szerezve kidolgoztuk a dokumentumrendszerünket. Infrastrukturális területen bõvültek a korszerû ismeretátadási eszközeink.
A pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 36. §
(3) bekezdés értelmében a pedagógus-szakvizsgával (figyelembe véve a
Rendelet 35.§ (4) bekezdése szerinti egyenértékûséget is) és 14 év szakmai
gyakorlattal rendelkezõ pedagógusok 2014. április 30-áig kérelmezhetik a
Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történõ besorolásukat. A besorolás feltétele, hogy az érintett pedagógus 2014. április 30-áig feltöltse a
portfólióját az Oktatási Hivatal által mûködtetett informatikai támogató
rendszerbe.

2014. december 3-án a mûvelõdési házban megnyílt Schmitsek Józsefné
keramikus kiállítása. A kiállítási anyag témánként, készítési mód szerint rendezve tekinthetõ meg, egészen 2015. január 5-ig nyitvatartási idõben. A
megnyitón a Schmitsek Józsefné keramikust, nyugalmazott vezetõ óvónõt
a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájának vezetõje Kovács Tiborné köszöntötte, majd nyitotta meg a kiállítást. Várhegyi Annamária zeneiskolás növendék zongorázott és Horváth Dóra népdalokat énekelt.

SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI,
RÉSZLET A FÉLÉVES BESZÁMOLÓBÓL
Nyertes pályázataink:
GENERALI a Biztonságért Alapítvány által meghirdetett Szimba intézményi
pályázaton az intézményünk bruttó 150.000 Ft-ot nyert sporteszközökre.
Az elõzõ években megnyert pályázatok fenntarthatósága és bevezetése az
elõírásnak megfelelõen történik.
Kidolgoztuk a referencia-intézménnyé válás dokumentumrendszerét, befogadásra került, az elbírálása következõ idõszakban történik.
A Földmûvelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért felelõs helyettes államtitkára és az Emberi Erõforrás Minisztériumának köznevelésért felelõs
helyettes államtitkára döntése értelmében intézményünk harmadszor nyerte el a „Zöld Óvoda” címet.
A MATEHETSZ által meghirdetett Kiválóan Akkreditált Tehetségpontból
Akkreditált Kiváló Tehetségpont minõsítést nyertük el.

Az intézményben folyó szakmai munka,
nevelési program teljesítése
Egy intézmény sikeres mûködését, nevelõ munkájának eredményességét
nagyban befolyásolja, hogy partnerei mennyire ismerik, mennyire tekinthetnek bele a megfogalmazott célkitûzésekbe, a helyi nevelési programba. Az
óvodai nevelésünkben kiemelt célunk az, hogy felkészítsük, hozzásegítsük a
gyermekeket az egész életen át tartó tanulásra.
A nevelési évet megelõzõ legfontosabb feladataink a tanköteles gyerekek
felkutatása, a csoportbeosztás elkészítése, a termek berendezése, a tanévnyitó nevelõi és szülõi értekezlet szervezése, az év munkarendjének meghatározása és a munkaidõ beosztás elkészítése valamint a feladatok szétosztása.

Intézményünkben 4 fõ él ezzel a lehetõséggel. Sikeresen feltöltötték a
portfóliójukat, melyet az Oktatási Hivatal befogadott. Ebbõl 1 fõ mesterpedagógus minõsítést kapott.
1 fõ 36 éves munkaviszonnyal rendelkezik, ezért 2014. november 30-ig
módja volt feltölteni a portfólióját, aki ezzel a lehetõséggel élt is.
1 fõ szeptemberben kezdte meg a Közoktatás vezetõi szak utolsó évét.
1 fõ dajka sikeres felvételt nyert a Szekszárdi Óvónõképzõ Fõiskolára, ahol
szeptemberben kezdte meg tanulmányait.
A 2014/2015-ös nevelési év fél éve az óvoda dolgozói összehangolt munkájának köszönhetõen eredményesen zárult. A törvény által elõírt kötelezettségeinken eleget tettünk mindannyian.
Meggyõzõdésem, hogy egy helyi program igazi minõsítõi az óvodás gyerekek. Ha biztosítja a derûs, nyugodt légkört az egész napi tevékenységek során, ha jól érzi magát a gyermek a közösségben, ha megvalósul differenciált
fejlesztése, az esélyegyenlõség megteremtése, sikeres az iskolakezdés, akkor elmondhatjuk, hogy az óvoda eleget tett nevelési céljának, mert a közösség számára értékes, az egyén számára eredményes fejlesztést valósított
meg.
Kovács Tiborné óvodavezetõ

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A 2015-ös év elsõ nagyszabású rendezvényére január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából került sor a Faluházban. Vendégünkként köszönthettük a dunaújvárosi Bartók Béla Kamaraszínház színészeit, akik az Édes hazám címû elõadást mutatták be.
Január 20-án 16 órai kezdettel a zeneiskolás növendékek rendeztek hangversenyt. Az ünnepségen felléptek még az irodalmi kör tagjai, valamint az általános iskola lelkes tanulói, akik vers és próza elõadásával készültek. A
program helyszíne a kastélyunk zongoraterme volt.
A civil szervezeteket várjuk február 2-án 17 órakor a mûvelõdési házba, a hagyományos év eleji civil fórumunkra, melyen az évi programtervezetet szeretnénk összeállítani. Kérünk mindenkit, hogy hozza magával egyesülete
éves programjának terveit!
A Perkátai Általános Mûvelõdési Központ nevében boldog újévet kívánok,
2015-ben is sok szeretettel várjuk az érdeklõdõket minden programunkra!
Bogó Anikó ÁMK igazgató
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Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
Szabad-e lucázni?

Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
e-mail:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350

December 13. Luca-napja, mely naphoz népszokások kapcsolódnak. Ez a nap az embereknek termés-, házasság-, idõjárásjósló nap volt,
valamint bizonyos nõi munkák tiltására alkalmas nap. Ez a nap egyben a téli napfordulat
kezdõ napja. Mivel a hiedelmek az egész évre
hatással vannak, ezért mindenki igyekezett
azokat betartani ezen a napon is.

Külön köszönet az osztályoknak, akik meglepetéssel készültek a lucázó gyerekeknek és nagy
szeretettel fogadták õket.
László Andrea tanítónõ

December hónap eseményei

Novemberrõl elmaradt
híradás

December a Mikulás, karácsony és az újév hónapja. Természetesen a tanulók, a gyermekek
számára a téli szünet is meghatározó esemény.

Mûveltségi-ügyességi vetélkedõ
Tilos volt a mosás, varrás, fonás, nehogy „bevarrják a tyúkok fenekét”. A leányok gombócot
fõztek vagy pogácsát sütöttek, mindbe
egy-egy nevet rejtve, hogy megtudják, ki lesz a
jövendõbelijük. A Luca-napkor csíráztatni kezdett búzaszemek kizöldülése pedig jó termést
ígért. Mivel a néphit szerint ez a boszorkányok
napja, ezért a Luca-szék faragása 13-féle fából,
szintén céllal készült, mégpedig azért, hogy
arra ráállva a szentmisén meglássák ki a boszorkány.

Az idén is ellátogatott hozzánk Saint Maximin-bõl a Mikulás, az óvodás és iskolás gyermekek nagy örömére. Mint minden évben, az
idén is kedves mûsorral köszöntötték a gyermekek a francia település küldöttségét. Perkáta nagyközség is megajándékozott minden
óvodást, iskolást. Köszönöm valamennyi segítõnek, hogy emlékezetessé tették az idei Mikulást is!

lunkat, hiszen közelebb kerültünk Lucához, de
még közelebb egymáshoz. A sok munka és felkészülés eredménye egy hangulatos nap lett az
iskolában.

November 13-án mûveltségi-ügyességi vetélkedõn vettünk részt a Dunaújvárosi Kereskedelmi Szakközépiskolában. A 7. b osztályból
Gyõrik Adrienn, Szilvási Adrienn és Peresztegi
Viktória mérette meg tudását a jelenlevõ 10
csapattal. Minden tantárgyból kaptak feladatot a gyerekek, melyet ügyesen oldottak meg.
A vetélkedõ végén megmutathatták kézügyességüket is. Nemzetiszínû gyurmából adventi
koszorút készítettek, sõt, még az ízléses csomagolástechnikai tudásukat is bemutathatták.
Holtversenyben egy másik csapattal, a középmezõnyben végeztek tanulóink. Nagyon kellemes délutánt töltöttünk el itt. Kedves vendéglátásban volt részünk. A verseny végén szép
ajándékokkal térhettek haza a gyerekek.
Fülöp Irén tanárnõ

Irodalmi verseny
Ezt a hagyományt felelevenítve vállalkoztunk arra, hogy rövid mûsor keretében minden osztályba
ellátogassunk, és Luca-napi mûsort adjunk.

A 4. a osztály lányai és fiai ezen a napon kotyoló-lucázó gazdasszonyok, gazdák lettek, akik
parasztszoknyában, ingben, kereplõvel, seprûvel, kosárral, botokkal érkeztek az iskola tanulóihoz. Az alsósok szájtátva nézték, míg a nagyobbak mosolyogva. Azt hiszem, elértük a cé-

November 19-én és 20-án a diákönkormányzat
szervezésében irodalmi versenyt rendeztünk.
A felsõs verseny témája a Szent Johanna gimi
címû könyvsorozat 1. kötete volt, ehhez kapcsolódóan oldottak meg játékos feladatokat a
gyerekek. Helyezettek lettek: I. Kiszl Abigél, II.
Hethési Kitti, III. Májer Daniella 8. osztályos tanulók.
20-án az alsósok vehettek részt szövegértési,
irodalmi vetélkedõn 3 fõs csapatokkal. Összesen 11 csapat képviseltette magát, közülük a
helyezettek az alábbiak szerint alakultak:

Az alsó tagozat diákjai elevenítették fel a Luca-nap hagyományait. Az ünnepségrõl részletes cikkben számolnak be a szervezõk.

2. évfolyam: I. Lovak csapata, II. Cicák csapata, III. Real Madrid; 3. évfolyam: I. Okos bányászok, II. A fiúk, III. Szuper lányok; 4. évfolyam: I. Könyvmolyok, II. Krampuszok, III.
Musztángok

Szilasy László ÁMK igazgató

Takács Dóra tanárnõ
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rében egyaránt, ahol a parádés szereposztás is
hozzásegített bennünket ahhoz, hogy rövid idõre
visszarepüljünk a magyar történelem eme csodás
és dicsõ korszakába. Bár a nézõtéren jórészt
gyermekek ültek, a színészek irigylésre méltó
energiával és jókedvvel játszottak számukra.
Ezen a napon sok új élménnyel, tanulsággal, vidámsággal „megpakolva” tértünk haza.
Úr Emese, Vargáné Csütörtök Mária,
Balogné Kakuk Adrienn

Pályázati programok Baracson
Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP3.3.14.A-12/1-2013-0124 kódszámú „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 cikkek.

Változatos programokkal mûködött az „Egészséges életmód fontossága” szakkör. A heti egy alkalommal megtartott foglalkozásokon a csoport
tagjai rengeteg új információt kaphattak a táplálkozás, mozgás, napirend helyes kialakítása, a
tisztálkodás témakörében.

November 4-én a TÁMOP-3.3.14.A-12/1-20130124 kódjelû pályázat keretén belül egy igazi színházi élménnyel tudtuk gazdagítani a pályázatba
bevont diákjainkat. Budapesten, az Operettszínház esti elõadásában néztük meg az Ördögölõ
Józsiás címû musicalt, mely fülbemászó dalaival,
látványos díszleteivel és csodálatos színpadi
megoldásaival igazi kikapcsolódást jelentett
gyermeknek, felnõttnek egyaránt.

A TÁMOP-3.3.14.B-12/1-2013-0037 jelzésû pályázat keretén belül alkohol- és drogprevenciós
elõadást tartottunk a pályázatban résztvevõ tanulóinknak. Természetesen ez egy nagyon aktuális
probléma, mely ma a társadalom minden korosztályát érinti, különösen veszélyeztettek azonban
az iskoláskorú gyerekek.
Sok mindent tudtak az alkohol és a különbözõ drogok hatásairól és veszélyeirõl. Sok információval
és tudásanyaggal rendelkeznek, mely a téma feldolgozása során ki is derült. Hoztak életszerû példákat a környezetükben tapasztalt dolgokról, látják a veszélyeket, mely nemcsak a függõségben
lévõ személyt, hanem más és más szempontból a
családot is veszélyezteti. Korukhoz képest igen
éretten reagáltak a témára.

Hátrányos helyzet diákszemmel

Beszélgettünk a káros szenvedélyekrõl, és az
ezekhez kapcsolódó betegségekrõl. Jó program
volt a közös filmezés, mely rengeteg érzést váltott
ki a gyerekekbõl. A több díjat is nyert Fehér tenyér címû film az élsport szépségét mutatta be,
amely megtekintése után remek beszélgetés alakult ki a gyerekek körében. Sikeres és vidám volt
a gyümölcssaláta készítése is. Otthoni receptekbõl remek salátákat és egészséges ételeket készítettünk. A mozgás központi helyet foglalt el a
szakkör programjában. Sétáltunk, kerékpároztunk, tornáztunk zenére, futottunk a Mikulással.
Az uszodában és a korcsolyapályán rengeteg élményt szereztek a gyerekek. Az együtt töltött idõ,
a sok beszélgetés nyitottabbá tette a tanulókat,
remek közösséggé kovácsolódott a csapat.

December 16-án, kedden, a TÁMOP- 3.3.14.B12/1-2013-0037 pályázat keretein belül tanulóink
feladatot kaptak a társadalmunkat is foglalkoztató hátrányos helyzet témakörében. A gyerekek
csoportokban dolgoztak, sok okos meglátással,
hozzászólással gazdagították a téma ismeretét. A
délután folyamán olyan témák kerültek szóba,
melyek hangsúlyozták az iskolai értékek fontosságát, feltérképeztük társadalmunk anyagi körülményeit, különbségeit. Az ideális otthonteremtés, egészséges környezet kialakításának feltételeit gyûjtöttük össze. Megvitattuk, hogy a családok szükség esetén milyen forrásokból meríthetnek, honnan kaphatnak segítséget. A beszélgetés
után csoportmunkában plakátokat, rajzos feladatmegoldásokat készítettek tanulóink, melyek
olyan jól sikerültek, hogy az iskolában kiállítás készült belõle. Ez a délután is hasznosan telt.
Jákliné Perei Erika, Szöllõsiné
Móker Ágnes, Szabó Edina, Takács Dóra

Benkéné Juhász Márta, Baracs

Hunyadi-napi vetélkedõ

Horváthné Horgos Judit, Hegedûs Gabriella

Színházban voltunk
2014. december 2-án a budapesti Újszínházban
jártunk, ahol a pályázatban résztvevõ 40 tanulóval
az Országjáró Mátyás Király címû mesejátékot
nézhettük meg. Az elõadást izgalommal várták a
gyerekek, és már az odautazás is nagy élmény
volt számukra. Miközben a színház felé tartottunk,
a buszból megcsodálhatták Budapest nevezetességeit, a hidakat, a gyönyörû épületeket. Megérkezésünk után szinte azonnal elfoglalhattuk helyünket a csodálatosan felújított teremben, amelyet sokan most elõször láthattak személyesen.
Az elõadás Mátyás király mondáiból a legérdekesebbeket gyûjti össze Szõke István Attila költõ finom humorú színpadi mûvében, amelyet autentikus reneszánsz zene tesz még élvezetesebbé. A
darab nagy siker volt a gyerekek és felnõttek kö-

Alkohol- és drogprevenció

Hegedûs Gabriella,
Horváthné Horgos Judit témavezetõk

Operettszínházi látogatás

Nagy öröm volt az is, hogy a már kivilágított Budapestre érkeztünk meg, s gyerekeinknek egy külön varázslatot jelentett, hogy láthatják a fényben
úszó Parlamentet, hidakat és várakat. Volt olyan
tanulónk, aki még soha nem járt Budapesten, a
többség pedig az esti Budapestet nem látta még
soha.
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A Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP3.3.14.B-12/1-2013-0037 kódszámú „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 cikkek.

A TÁMOP-3.3.14.B-12/1-2013-0037 pályázat keretein belül játékos vetélkedõt tervezünk iskolánkban, január folyamán. A vetélkedõ felsõ tagozatos diákjainknak szól. Terveink szerint a gyerekek csoportokba szervezõdve mérhetik majd
össze tudásukat. A feladatok Mátyás király uralkodásához és a reneszánsz korhoz fognak kapcsolódni. A gyerekeknek az általunk megadott
instrukciók alapján plakátokat kell készíteniük,
forrásrészlet segítségével meg kell tervezniük
egy több fogásos vacsora étlapját, valamint egy
dokumentumfilm illetve Power Point-os elõadást
követõen egy kérdéssort kell megválaszolniuk.
Reméljük, hogy örömmel fognak részt venni programunkon és bízunk benne, hogy sok olyan új dologgal ismertetjük meg õket, melyeket tanóráikon is fel tudnak majd használni.

Orbán Zsolt, Takács Dóra
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Perkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzatának hírei
2014 decemberében Perkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzata számos programot szervezett a nagyközségben.
2014. december 5-én Mikulás-csomagokat osztottunk és hangulatos
mûsorral kedveskedtünk a megjelent gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Az este jó hangulatban telt el, mindenki jól érezte magát.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik segítségével ez megvalósulhatott:
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Kovács Ferenc, Tigerné
Viczkó Valéria, Ujfalusi Pál, Bogó bolt, Czeglédi Iparcikkbolt és Tüzép,

ECO-PROFIT Bt., Fenyõ Sörözõ, Forrás TSZ., Fortuna ABC Thermotech
Takács és Társa Kft., Hami Büfé, HungiPack Kft., Peru ABC – Gubicza
Anett, Szabadiné Zsóka, Széchenyi pékség, Telepi ABC, Tercsák ABC,
Viking Büfé.
Továbbá köszönjük még azoknak az embereknek, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez és a fellépõknek a színvonalas
mûsort!
December 6-án retro diszkót szerveztünk, melyen Bogó Gábor szolgáltatta a zenét és biztosította a jó hangulatot. A diszkó bevételébõl Perkáta
Roma Nemzetiségi Önkormányzata élelmiszertámogatást nyújtott a
nemrég tragédia sújtotta Südi család számára.
December 14-én a harmadik adventi vasárnapon, üdítõt és gyümölcsöt
kínáltunk a templomkerti ünnepségre kilátogatóknak. Örömmel fogadták részvételünket az emberek a gyertyagyújtáson.
Szeretnénk 2015-ben is sok hasonló programmal kedveskedni a nagyközség lakóinak!
Perkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzata sikerekben gazdag, boldog
újévet kíván Perkáta minden lakosának!
Dankó Lajos, Fórizs Antal, Patai Sándor, Fórizs Antalné

Molnár V. József magyar lélekkutató
elõadása Perkátán
2014. december 5-én Perkátán tisztelhettük
Molnár V. József lélek- és néprajzkutatót, aki az
„Õsképek és a Szent Korona” címmel tartott
elõadást. A Magyar Örökség-díjas írót a perkátai hagyományõrzõk szervezésében Pavlicsek Nándor köszöntötte.
A közel félszáz érdeklõdõt vonzó rendezvénynek a perkátai mûvelõdési ház adott otthont,
ahová a hagyományt tisztelõ vendégek Dunaújvárosból, Rácalmásról, Kulcsról és Biatorbágyról érkeztek.
Az érdekes és szívet melengetõ elõadáson hallhattunk az õsképek és a gyermekrajzok üzenetérõl is. Molnár V. József munkássága köz-

pontjában az õsképek rendszerének elemzése
és rendszerezése áll, amelyek a népi motívumainkban, rovásjeleinkben, valamint a gyermekek rajzaiban is fellelhetõk. Molnár V. József egyike volt azoknak, akik megalapozták a
magyarság belsõ lélekképének tudományát. Õ
a népi gondolat egyetemességét – szokásoktól, szentektõl, születéstõl, haláltól, a Boldogasszony hétágú életfájától a lélek legmélyéig
hatolva – kutatta.
A történész az õsképet helyezte kutatása középpontjába, amely, mint tanítja, kegyelmi
ajándék, és ennek felismerése teszi a magyarságot a szerves Mindenség magjává.

Luca-napi vigasság
A perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület 8.
alkalommal rendezte meg hagyományos, Luca-napi vigasságát, melyre meghívtuk barátainkat: Besnyõ, Beloiannisz, Iváncsa, Ercsi, Dunaújváros, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr
és Szabadegyháza nyugdíjasklubjait.

Elsõként az óvoda csoportja köszöntötte lucázásával a megjelenteket, Rónásné Andrea óvó
néni vezetésével. Nagy sikert arattak mûsorukkal, szívbõl köszönjük!
Nagy meglepetést okozott valamennyiünknek
Bogó Anikó ÁMK igazgató, aki az elmúlt évet vetí-

Felemelõ érzés volt Molnár V. Józsefet hallgatni. A nagyszerû hallgatósága lélekben felemelkedve zárhatta e szép napot. Az elõadás után a
szervezõk vacsorával egybekötött baráti beszélgetésre hívták meg a résztvevõket.
Lászlóné Szabó Edit
tett képekkel mutatta be, amin az egyesület tagjai, énekkara szerepelt.
Az egyesületeket meleg szívvel köszöntötte a
nagyközség polgármestere, Somogyi Balázs. Ezt
követõen a ráckeresztúri Darázsderék táncegyesület adta elõ boszorkánytáncát.
A kellemes vacsora után beszélgetés, tánc következett, elfeledtetve a derék- és lábfájást.
Köszönjük szépen a rendezvény sikeréhez hozzájárulóknak a támogatást:
Somogyi Balázs polgármester úrnak, Bogó Anikó
ÁMK igazgatónak, Ujfalusi Pálnak és Pálnénak,
Siba Ignácnak, Czeglédi Ferencnek, Kisné Ujfalusi
Ramónának, a felszolgáló Kapócs Kingának, Tercsák Erikának, Kincses Krisztinának, Siposné Ágikának és Baranyi Erikának.
Saját tagjainknak, a kreatív csoportunknak, Bakos Imrénének, Obreja Irinának, Zám Jánosnénak, Lukács Lászlónénak, Oláh Lászlónak.
Továbbá köszönet Bakos Imrének a gyönyörû karácsonyfáért, ami beragyogta az ízlésesen feldíszített Faluházunkat.
Búcsúzáskor barátaink megelégedve távoztak.
„Jövõre, Veletek, ugyanitt!”
Bízunk benne, így lesz!

2015. január PERKÁTAI HÍREK

ÁMK HÍREK / KÖZÖSSÉG / HIRDETÉS

Népmûvészeti gála
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A Perkátai Irodalmi
Kör felhívása

Versmondó
verseny
Perkátán
A Perkátai Irodalmi Kör
a Perkátai ÁMK Mûvelõdési Ház
partnerségével meghirdeti az
2014. december 17-én 18 órakor került megrendezésre a Perkátai Népmûvészeti Foglalkozás karácsonyi gálája. A gyerekek – immár
közel ötven általános iskolás diákkal együtt
dolgozva – szívüket-lelküket beleadva vitték a
színpadra fél éves munkájuk gyümölcsét, hogy
végre megmutassák szüleiknek és a falunak,
mit is tudnak. Az este során az örökmozgó
Tücskök-bogarak csoport népi gyermekjátékokat és táncokat, a Rezedások és Kankalinosok
dél-dunántúli ugróst és lassú csárdást mutattak be, a nagy fiúk, valamint a Bazsalygó Népdalkör szép magyar népdalokkal bûvölte el a
közönséget, majd a foglalkozás fiai kanásztáncot roptak a színpad deszkáin. Szólót énekelt az
újdonsült pacsirtánk, Györök Renáta.
Ezúton szeretném megköszönni minden gyerkõcnek, szülõnek, barátnak, munkatársnak,
akik a munkánkban önzetlenül, mindig jó szív-

vel segítenek, támogatnak bennünket és velünk vannak a szimpla hétköznapokon ugyanúgy, mint a fellépések elõtti kemény hetekben.
Továbbá köszönöm szépen Cséza László és
Oláh István támogatását, melyet számunkra
biztosítottak, Cseréné Halasi Kati néninek a
gyönyörû szoknyáinkat, Horváth Fanninak és
Kõszegi Zsoltnak az áldozatos munkájukat,
akik a kevés szabadidejükbõl hajlandóak voltak
még ránk is áldozni, és gyakran megjelentek az
órákon!
A Perkátai Népmûvészeti Foglalkozás nevében
szeretnék boldog, táncos, vigadalomban gazdag újévet kívánni Perkáta minden lakosának!
2015-ben is szívesen állunk rendelkezésükre
táncos lábunkkal és dalos torkunkkal!

Szerkesztõségi
közlemény

PERKÁTAI SZOCIÁLIS KÖZPONT

Tisztelt Olvasóink!
Az újesztendõ elsõ lapszámával köszöntjük
Perkátát. 2015 reményeink szerint a pozitív
változások éve lesz az élet számos területén. Szerkesztõségünk is megújult. Fõként
szerkesztõink más irányú feladatvállalásai
miatt. Köszönet Bogó Anikónak és Gyöngyösi Editnek a lapszerkesztésben végzett
több éves munkájukért, akik helyett önkormányzatunk Lászlóné Szabó Editet és Horváth Dórát választotta a szerkesztõség új
tagjaivá. A harmadik szerkesztõ továbbra is
Pavlicsek Zsolt.
Bíztatunk mindenkit, küldjön bátran közérdekû írást, tudósítást, beszámolót, riportot
a helyi közérdekû rendezvényekrõl, összejövetelekrõl.
Elérhetõségeink:
ujperkataihirek@gmail.com, telefonon és
személyesen a Faluüzemeltetési Iroda és a
szerkesztõség tagjai.

Telefon:
06 (25) 450 609, 06 (20) 5033 003

Következõ lapzártánk idõpontja:
2015. február 25.

Horváth Dóra

E-mail: pszk@perkata.hu

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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 versformájú 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 hosszú).
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 folyamatosan be lehet kapcsolódni!

Ügyfélfogadási idõ:
hétfõ-szerda:

8.00-12.00 ó ráig,

kedd:

12.30-16.00 óráig,

csütörtök:

12.30-16.00 óráig,

péntek:

8.00-12.00 óráig.

IDÕSEK KLUBJA NYITVA:
hétfõtõl péntekig: 7.30-14.30 óráig.
EBÉDBEFIZETÉS: MINDEN SZERDÁN,
8.00-12.00 óráig, 12.30-13.00 óráig.

Eredményes és boldog újesztendõt kíván
minden olvasójának:

A Perkátai Szociális Központ nevében ezúton szeretnék Perkáta nagyközség minden
lakosának békés, boldog újesztendõt kívánni!

a szerkesztõség

Csenkiné Vass Henrietta intézményvezetõ

FIGYELEM!
AUTÓVEZETÕ
TANFOLYAM
UNO-DUNAÚJVÁROS
Személyautó és motorvezetõi tanfolyam
indul Perkátán, a mûvelõdési házban. A
tanfolyam kezdésének várható ideje:
2015. február.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámokon:
a gépjármûoktatónál:
06 (20) 914 0749,
a mûvelõdési házban:
06 (25) 522 321.
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HITÉLET

EGYHÁZHITÉLET
Dicsértessék
az Úr Jézus Krisztus!
Már hagyományosnak mondhatóan zártuk az
évet: advent mind a négy vasárnapját gyertyagyújtással és színpadi mûsorokkal tartottunk
meg a templomudvarban.
Köszönet a sok szervezési munkáért a régiséggyûjtõ egyletnek! Köszönet minden fellépõnek
és felkészítõnek!
December 24-én hittanosaink pásztorjátékot
adtak elõ, majd minden gyermek ajándékcsomagot kapott. Az alábbi adományozókat és segítõket illeti külön köszönet támogatásukért:
önkormányzat, Somogyi Balázs polgármester
úr, faluüzemeltetés, Virág Györgyné, Csák Róbertné, Hosszú Tímea, Zsóka Butik, Horváthné
Erzsike néni, Simon Istvánné, Papp Jenõné,
Gubicza Julianna, Klein Páné, Déri Gyõzõné,
Viczkó Lászlóné, Szentes Józsefné, Kovácsné
Bogó Katalin, Siba Árpádné, Buzási Ilona Eszter, Németh Mihály és a felsõs hittanos gyerekek.
Megköszönünk továbbá minden jószándékú,
ismert és névnélküli támogatást, kétkezi munkát és imafelajánlást is minden testvérünknek!
Hittani felkészítõ foglalkozásokat hirdetünk
februártól 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!
Az elõttünk álló idõszak legfontosabb idõpontja
február 18., hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, mellyel megkezdjük a felkészülést húsvét
szent ünnepére. E napon és utána minden pénteken böjt van, ami a hústól való tartózkodást
jelenti a szokott feltételekkel.
Pavlicsek Zsolt világi elnök

Köszönetnyilvánítás
Szeretném hálásan megköszönni az önzetlen segítségüket mindazoknak az embereknek, akik a bajban mellénk álltak, és adományokkal támogatták a családunkat!
Südi Lászlóné Marika

PERKÁTAI HÍREK 2015. január

EGYHÁZI JELES NAPOK
PERKÁTÁN
Február
GYERTYASZENTELÕ
BOLDOGASSZONY

ennek a karácsonyhoz tartozó szép ünnepnek a
gyertyafénye már a húsvéti ünnepkört kezdi
megvilágítani.

Február 2.
Urunk bemutatásának ünneplése már a IV. századtól kezdve általános volt.
Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szûz Mária
Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
A nyugati liturgiában Szûz Mária tisztulásának,
és a fénynek ünnepe lett.
Ezen az ünnepen a szentmise a gyertyák megszentelésével kezdõdik.
Az XX. század eleji magyar paraszti gyakorlatban inkább az volt a jellemzõ, hogy a gyertyát
maguk a hívek vitték szenteltetni a nagymisére.
A gyertya Jézust jelképezi, aki megváltást,
fényt, vagyis örök életet kínál a sokszor sötétben botorkáló embereknek.
A szentmise után a szentelt gyertyákat otthonaikba viszik az emberek.
Régen szinte minden katolikus parasztházban
tartottak szentelt gyertyákat, amelyek színes
szalagokkal díszítve és a szentképek mellett
falra akasztva meghatározták a szobák összképét, hangulatát. A szentelt gyertya végigkísérte az embert születésétõl haláláig.
A perkátai hívõ emberek közül is ki-ki elvitt
egy-két szál gyertyát a templomba „megszentõtetnyi”. Gyertyát égettek a súlyos betegek mellett, elhunytaknál, de elõkerült vihar,
égzengés esetében is, hogy a villámcsapás elkerülje a házat.
Perkáta középkori temploma a törökök kiûzésének idejére már elpusztult. 1702-ben egy határkijelölés során láthatóak voltak egy kis dombon az egykori kápolna romjai.
A település új, délszláv lakói számára épült elsõ
ismert, szilárd anyagból (kõbõl) készült templom a jelenlegi római katolikus templom helyén
készült el 1722-ben – a jezsuita rend hozzájárulásával. Az épületet Gyertyaszentelõ Boldogasszony tiszteletére szentelték.
Az akkori fõoltárkép által ábrázolt jelenet is hozzá kapcsolódik: az agg Simeon bemutatja a
csecsemõ Jézust a templomban. Ekkor szentelték az Úrnak az elsõszülött fiút. József és
Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a
két galambot.
Késõbb a templom titulusa Kisboldogasszonyra változott.
Az Úr bemutatását ábrázoló olajkép ma a
sedilia felett található.
A fõoltáron – ugyanúgy, mint régen – égnek a
gyertyák, és az örökmécses lángja is Krisztus
jelenlétére utal. Amikor a farsang rövid, akkor

Gyertyaszentelõ Boldogasszony
(Technika: vászon, olajfestmény;
18. sz. közepe)

SZENT BALÁZS
Február 3.
Szent Balázs püspök volt, aki 316 táján halt
vértanúhalált.
Szent Balázst a torokbetegségek gyógyítójaként tisztelték. A legenda szerint a szent imája
megmentette egy özvegyasszony fiát, akinek
torkán akadt a halszálka. Az asszony hálából
ételt és gyertyát vitt a püspöknek. Emlékére
alakult ki a „balázsáldás” vagy „torokáldás”,
amely hazánkban a XVI. század óta ismert. A
papok két keresztbe tett gyertyát tartanak a hívõk álla alá, és imádkoznak, hogy elkerüljék
õket a torokbetegségek. (Babits Mihály: Balázsolás címû verse is õrzi ennek az emlékét.)
Kéri Ferenc plébános 1907-ben is említi a torokáldást, utalva arra, hogy február 3-án, a vértanú napján volt a templomunkban. Mostanság is él Perkátán ez az egyházi szokás. Minden évben katolikus gyermekek és felnõttek
állnak a pap elé balázsáldásért.
Népi fejlemény az az Apátfalván (Csongrád
megye) feljegyzett szokás, hogy akiket a templomban „megbalázsolt” a pap, megsimogatták
az otthon maradottak nyakát. Ezáltal mintegy
továbbadták az áldást és a torokfájás elleni védettséget.
Régen ezen a napon verbuválták az iskolába a
gyerekeket, hogy kedvet ébresszenek a tanuláshoz. A „balázsolás” elsõsorban a magyar
nyelvterület nyugati felében ismeretes. A fiúgyerekek házról házra jártak, s énekeltek. Köszönetképpen adományokat kaptak, amelyet a
templom vagy az iskola céljaira használták fel.

2015. január PERKÁTAI HÍREK
A balázsolók hálásak voltak, s kérték, hogy a
torokbetegség kerülje el a gyermekeket.
Perkátán nincs feljegyzés a balázsolókkal kapcsolatban.

LOURDES-I SZÛZ MÁRIA
Február 11.
1858. február 11-én egy fiatal parasztlánynak,
Bernadette Soubirous-nak egy Lourdes közeli
barlangban megjelent a Szûzanya.
A jelenés helyén ma gyönyörû, hármas templomban gyönyörködhetünk, amely a barlang
sziklái fölé épült. Legújabban pedig hatalmas
földalatti bazilika készült el a Szûz Anya tiszteletére.
Évente százezrek zarándokolnak el Lourdesba,
testi-lelki gyógyulást keresve.
A Perkátai Plébánia története címû nagykönyvben olvashatjuk, hogy Kéri Ferenc plébánosnak régi vágya volt, hogy egyszer elzarándokolhasson a boldogságos Szûz kegyelemhelyére, Lourdesba.
A Lourdes–Limpias–Leguetio–Római útja
1925. augusztus 17-tõl szeptember 6-ig tartott.
Lourdesban és Leguetioban – a királyi család
kápolnájában – misézett. Láthatta, amint Ottó
kis király az öccseivel ministrált. Járt a Szent

HITÉLET / ÁMK HÍREK
Péter templomban, Rómában pedig jelen volt a
XI. Pius pápa szeptember 2-i miséjén.
Útközben Páduában áldozott Szent Antal sírja
fölött.
A plébános szeptember 6-án, este érkezett
haza, s nagy meglepetésben volt része. A
templom elõtt több száz hívõ fogadta, s ígéretet kapott arra, hogy a Lourdes-i útja emlékére
„Lourdes-i barlangot” állítanak. E célból megkezdték a pénzgyûjtést, amely két évvel késõbb már el is készült. A barlang helyét egykor
sûrû bozót nõtte be. Ezt megtisztították, s szeges drótkerítéssel vették körül.
1927. augusztus 14-én megáldották a barlangot. Mária énekeket zengedezve fehérruhás leányok vitték a Szûz Mária-szobrot a barlanghoz, felvirágozott hordszéken.
Aznap egész éjjel ájtatoskodtak a hívõk.
„Úgy látszik, hogy a buzgóság csak fokozódni
fog Isten dicsõségére!” – jegyezte meg Kéri
Ferenc plébános.
A szobor eredetileg a templomban volt, késõbb
a zárdába került, aztán az egykori adományozó
lakására vitette a grófnõ. Végül Kéri Ferenc plébános Lourdes-i utazásának emlékére állított
barlangban helyezték el.
A Perkátai Hírek XXII. évfolyamának 11. számában részletesen beszámoltunk arról, hogy
Pámer Ottó plébánosunk 2012. szeptember
28-án zarándokolt el Lourdesba, ahol két napot
töltött. Az Einsiedeln–Nevers–Lourdes-i útja
2012. szeptember 25-tõl október 1-jéig tartott.
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A „Lourdes-i barlangot” 1966-ban
állították fel a templomkertben.
Eredeti helye
a községház közelében volt

Lourdes-ban, a jelenések helyszínén csodálatos gyógyulások sokasága történt. Az elsõ jelenés napját, február 11-ét a betegek napjává
nyilvánította II. János Pál pápa, 1992-tõl.
(Forrás: Bárth János: A katolikus magyarság
vallásos életének néprajza; Csanád Béla: Védõszented, példaképed; Kéri Ferenc: A Perkátai Plébánia története; M. Babilea S.: Szûz
Mária Édesanyánk; Örök misekönyv; Perkáta
története; Szentek lexikona; Tátrai Zsuzsanna:
Jeles napok, ünnepi szokások; Új Ember, 2002.
Tóth Sándor írása; Varró Ágnes: Néprajzi kutatások Perkátán)
Szerkesztette: Lászlóné Szabó Edit

MÉCS LÁSZLÓ HEGYMÁSZÓ PERKÁTÁN
2015. január 9-én Mécs László hegymászót
üdvözölhettük a Perkátai Általános Mûvelõdési Központ falai között.
Több mint húsz éve tartó szenvedélyérõl mesélt a jelenlévõknek, akik mély érdeklõdéssel
hallgatták a szinte mesének tûnõ kalandjait.
Mécs László 1992-ben találkozott elõször a
hegymászással. Elsõ nagy kihívása 1993-ban
a Lenin-csúcs volt a Pamír-hegységben, melynek magassága 7134 méter. Ekkor, bár
mindösszesen csak húszéves volt, egybõl beleszeretett ebbe az extrém sportágba. A mai
napig úgy érzi, hogy az az õ világa, amikor meghódíthat egy csúcsot. Kedvenc expedíciójának
a Broad Peak 8047 méteres csúcsát tartja, ez
volt az elsõ 8000 méteres mászása, s nagyon
szép emlékek fûzik hozzá.
Az este folyamán kiderült: rengeteg nehézséggel kell megküzdenie egy embernek, mielõtt elindul egy expedícióra. A szervezéstõl elkezdve,
a résztvevõk kiválasztásán át az útig – melyen
eljut a kijelölt hegységhez, ahol az életét kockáztatva indul el felfelé – számos akadályba ütközhet, ami sokszor megoldhatatlannak tûnik.
Elõadásában egy 2003-as hódítását mutatta
be, melyet Erõss Zsolttal együtt hajtott végre.
Az utána való kötetlen beszélgetés során mesélt nekünk az idõjárás kiszámíthatatlanságáról, az alaptáborral (sátrakból épített találkozási pont, ami több hónapon keresztül az otthonuk) való kapcsolattartás nehézségeirõl, az ét-

kezés és a tisztálkodás szabályairól, ami szintén egyre nehezebb a maguk mögött hagyott
méter számok növekedésével, valamint a végtagok fagyásáról, ami az életükbe is kerülhet.
Mécs Lászlóról fontos tudni, hogy a különbözõ
magasságú hegycsúcsok meghódítása közben nem használ oxigénpalackot, s ezzel még
nagyobb veszélynek teszi ki magát a hó és jég
világában. Mindazonáltal eddigi expedícióiból
mindig épségben, egészségben ért haza, saját
elmondása szerint komoly fagyása nem volt,

igyekszik odafigyelni arra, hogy ne történjen
baj.
Õ maga a sportág legnehezebb részének az
akklimatizációs idõszakot tartja, amikor szervezetünk hozzászokik a jóval nagyobb tengerszint feletti magassághoz – ilyenkor gyakran
vannak rosszul a hegymászók –, és természetesen ott van még a pakliban kõkeményen,
hogy az expedíció során valaki életét veszti a
kitûzött cél teljesítése közben.
Mécs László a helyzet leírásához a háború hasonlatát hozta elõ. Aki ott van a hegyen, az tudja, hogy ez megtörténhet, ahogy a háborúban
is tudjuk, hogy elveszíthetjük bajtársunkat. Az
életnek mennie kell tovább…
Az est végén elárulta nekünk jövõbeli terveit is:
szeretné meghódítani a K2 hegyet a Karakorum-hegységben, valamint egy olyan csúcsot
megmászni, amin ember még nem járt azelõtt.
Az élményekben gazdag este minden jelenlévõre nagy hatást gyakorolt. Valószínûleg Mécs
László szavai hallatán egy kicsit mindenki szeretett volna hegyet mászni, csúcsot hódítani.
Ezt azonban hagyjuk meg egyelõre neki, aki ennek a sportnak igazi szerelmese.
Szeretnénk innen Perkátáról terveihez és munkásságához sok sikert, erõt és kitartást kívánni! Köszönjük az elõadást, amit hozott nekünk,
valószínûleg sokáig emlegetjük még.
Horváth Dóra
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KÍNA KINCSEI 64. – Pavlicsek Zsolt rovata
Folytatjuk jelen idejû kínai témájú tudósításainkat, mely írások egy falunk szülötte ifjú egyetemista saját élményeinek közreadása. Fogadják szeretettel Pavlicsek Patrik személyes beszámolójának következõ részét!

Egy perkátai diák tudósítása Pekingbõl 2.
Felfedezéseim között szerepel egy olyan
praktikus dolog, amit hazánkban még sehol
sem láttam. Itt Kínában már sok étteremben
látok gombokat az asztalon. Elõször azt gondoltam, hogy klímát szabályozó vagy világítást kapcsoló lehetõségrõl van szó. Mint kiderült, ezek egyáltalán nem erre szolgálnak,
hanem arra, hogy jelezni lehessen a személyzetnek kívánságunkról vagy éppen állapotunkról. Én az értesítõ gomb nevet használom rá, melybõl sokféle létezik; egygombos
és többgombos, jelzõlámpás és anélküli, feliratos és felirat nélküli. A legegyszerûbb az
egygombos, amin nincsen jelzõlámpa és felirat sem, ennek megnyomásakor minden
esetben megjelenik egy pincér az asztalnál,
akivel meg lehet beszélni, hogy éppen mit
szeretnénk enni, inni, vagy fizetni, távozni
akarunk-e... stb. A praktikusabb verzió a jelzésekkel ellátott gombok, eddig max. négygombos verziót láttam, melyekkel a következõket lehetett jelezni: rendelnék, vizet kérek,
fizetnék, távozom. Honnan tudja a pincér,
hogy hova hívják? Minden asztal meg van
számozva, amit a számítógépes rendszer
egy digitális táblán jelez, így könnyen áthidalható az a tényezõ, ami mindennapos dolog Kínában, a túl sok ember. Ezzel a megoldással egy hatalmas, több emelet kiterjedésû éttermet is könnyen el lehet látni, nem kell
mindig legalább egy pincérnek vagy személyzeti dolgozónak azt figyelnie, hogy ki,
melyik asztalnál éppen mit szeretne.
Egy újabb furcsaság, a járda: közismert,
hogy Kínában rengeteg a biciklis, a riksás és
a kismotoros taligákon közlekedõ helybéli.
Le kell szögezni, nagyságrendekkel több van
belõlük, mint otthon, viszont riksások nincsenek mindenfele a városban. A belvárosban, a történelmi városnegyedben külön turistaattrakció a jó pénzért riksázás, de a mindennapi életben az utcán inkább a motoros
riksa jellemzõbb, amivel könnyebb nagyobb
terheket szállítani. Olykor bizony a járdán
való haladás is okozhat váratlan meglepetéseket, hiszen a kínai forgalmi rend szerint ott
is lehet közlekedni biciklivel, robogóval, motorral... Gyakorlatilag minden megtalálható a
járdán, ami egy normális személyautónál teljesítményre, fogyasztásra és méretre kisebb. Viszont azt is látnunk kell, hogy a magyar átlag (nagyvárosban) 1-2 méter széles
járda helyett itt minimum háromszorosa és
nem nõ ki a járda szélén fa, nincsenek elhelyezve egyéb útakadályok sem. Így mind a
gyalogos, mind pedig nem autós közlekedés
is folyamatosabb, a gyalogos figyel a többi-

ekre és a többiek is figyelnek rá. Amennyiben nincs járda egy nagyobb út mellett, ott a
gyalogosoknak külön sávjuk van, ahova kocsival nem lehet behajtani, szeparálva van a
„gyors közlekedéstõl”. A biciklisek száma fõleg a fiatalok körében csökken, egyre többen
vesznek elektromos robogókat pár ezer yuan
árkategóriában (1 yuan kb. 40 Ft).
Zebrázás: azt figyeltem meg, hogy a kínai
ember nem fél az autóktól. Elsõre viccesen
hangozhat, de más magyarázat nem létezik a
következõkre: a gyalogos közlekedés irányítására majdnem mindenhol van jelzõlámpa,
viszont ha egy kissé alábbhagy az autós közlekedés gyors tempója és egy oldalon sok
várakozó gyalogos áll, aki át akar jutni a túloldalra, akkor egyszer csak hirtelen megindulnak, a lámpára nem is figyelve. Érdekesség, hogy ilyenkor a megállásra kényszerített autós nem hajt bele a tömegbe, nem dudál, csak vár, amíg gyorsan eltûnnek elõle az
útról. Meg kell hagyni, a kínai közlekedés kívülrõl nézve elég agresszív, káoszos és látszólag inkább extrémsport az európai, rengeteg oldalról törvényekkel behatárolt közlekedési stílushoz képest. Ennek ellenére
egyetlen karambolt sem hallottam, láttam
(azért elõfordul persze, de tényleg aránytalanul ritka – a Szerk.), pedig ennyi autó között az ember otthon elvárná, hogy mindennaposak legyenek a tömegkarambolok. Tehát akármennyire is „egyedien vezetnek” errefelé, mégis figyelnek egymásra az autósok, mondhatni kollektíven vezetnek. (Ez az
ázsiai ember közösségi szellemû hozzáállásának tudható be, továbbá náluk nagy
egyéni szégyen a figyelmetlenségbõl elkövetett baleset – a Szerk.)

Pekingben sokszor láttam az utcán kézen
fogva sétálni kínai lányokat párosával. Ez
egy általános jelenség, aminek semmilyen
szexuális háttere nincsen, csupán a nagyon
szoros bizalmat kifejezõ gesztus. Az utcán
azt is látni, hogy „normál” fiú-lány párok járnak kézen fogva, de a férfiak kezében gyakran látni nõi táskákat. A furcsaság igazából
az, hogy sok esetben a táskát ugyanúgy tartják karjukkal, mint a nõk, ami meglehetõsen
furcsa látvány. Otthon biztos nem lehetne
ilyen dolgokra rászoktatni a férfiakat…
Személyes benyomásokat szereztem a kínai
fürdési szokásokról. Ennek különlegessége
nem a módozatban rejlik, hanem a rendszerességében. Abban a kollégiumban, ahol én
lakom, mindenki szabadon és bármikor zuhanyozhat, de ugyanebben az egyetemi negyedben a kínai diákok számára több lakóépületben is korlátozottak a fürdési lehetõségek. Egyes helyeken csak kijelölt napokon
lehet fürdeni pl.: hétfõ, szerda, péntek, szombat. Egy másik helyen csak kedden, csütörtökön és szombaton lehet. Egy másik egyetemen kártyarendszerrel lehet csak fürdeni,
azaz egy kártyát fel kell tölteni pénzzel, és azt
le lehet fürdeni. A pénz minden egyes fürdés
után (ismerõseim beszámolói szerint) pár
yuannal (tehát néhányszor 40 Ft-tal) csökken. A külföldieket általában nem korlátozzák a vízhasználatban, de több kínai diáktól is
hallottam, hogy õk bizony nem olyan szabadok ezen a téren. (A víz a világ sok táján sokkal nagyobb érték, mint mi itthon azt gondolnánk szabad „pazarlásainkkor” – a Szerk.)
A kínaiak imádják a praktikus dolgokat,
ezek közé tartozik a sok chipkártya, amit
pénz helyett használnak egyre több helyen fizetésre. Elõnyös a bankkártyákkal szemben,
hogy nem kell egy bankban számlát nyitni,
azt fenntartani, nem kell fizetni a tranzakciók
után, és a fizetõ terminálok után nem kell
adózni. Ezt a kártyát elég csak egyszer megvenni minden aktuális helyen, aztán csak
meghatározott helyeken idõnként feltölteni.
Ilyen pl. a metróbérlet, a közlekedési bérlet,
az étkezési bérletek (menzákon), bizonyos
szervezetnél (egyetemen) a belsõ költségek
kezelésére használt kártya. Tényleg nagyon
praktikus – én magam is használom –, mert
így nem kell sok papírpénzt magamnál tartanom, mivel Kínában a legnagyobb értékû
bankjegy a 100 yuanos, ami kb. 4.000 Ft-nak
felel meg.
(Folyt. köv.)
Pekingbõl tisztelettel: Pavlicsek Patrik
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Mozaikok magyar múltunkból XV.
„A történelem az élet tanítómestere”
A Szent Korona történetét, tanítását minden
magyar embernek lelki kötelessége ismerni.
Ehhez szeretnénk hozzájárulni Perkátán is.
Nem véletlenül hoztuk ide e szakrális nemzeti
kincsünket részletesen bemutató képkiállítást tavaly õsszel. A kiállítás kísérõrendezvénye volt november 18-án dr. Fehér András szakértõ elõadása, aki november 19-én 1-1 tanóra keretében a 7. és 8. évfolyamosoknak és a
fejlesztõ osztályoknak tartott ismeretterjesztõ elõadást a Szent Koronáról. Köszönjük a pedagógusok segítõ hozzáállását, hiszen fentieken kívül is több osztály külön is meglátogatta
a kiállítást.
El nem múló tisztelettel õseink hagyatéka
iránt: Pavlicsek Zsolt:
A HUN, szerkesztõ rovatvezetõ
Dr. Fehér András megtisztelte lapunkat, és a
nagyon szerteágazó Szent Korona ismeretekbõl összeállított egy kis tájékoztatást.
„A magyar nemzet legbecsesebb kincse a Szent
Korona, s a róla készült képek kiállítása és a koronáról szóló elõadások gazdagították a perkátai érdeklõdõ embereket az õsz folyamán.
A Magyarság Égi Királynõjének Koronája volt a
Turul nemzetségbõl származó királyok beavató
koronája, melyet ma az Országházban tekinthetünk meg. A kiállítási képeken teljes részletes-

séggel megfigyelhettük a Szent Korona minden
részletét, amely gyönyörû színeivel, szép arányos
alakjával és sok szokatlan tulajdonságával lepi
meg a szemlélõdõt. Ilyenek: a ferde kereszt, vagy
a latin és görög nyelvû felíratok, a színek gazdagsága és nagyon finom mívû volta. A Szent Koronánkon keresztül õseink egy igen magas újszövetségi hitbéliséget és egy egyetemes természettudományos üzenetet hagytak ránk, melyek
szoros kapcsolatban vannak egymással. Ez a mai
elbizakodott, gõgös, materialista embereket, tudatlanságuk és hitetlenségük miatt megbotránkoztatja. Mondják, nem ismerhették a középkorban, vagy elõtte, a naprendszer összes bolygólyát, a Föld tengelyének dõlésszögét, hihetetlennek tartják a csillagászati, a névünneprendi, az újszövetségi, valamint a mérnökök és orvosok által
kiolvasott információkat. A Koronánkon található
szakrális szimbólumok, az élõ világot jellemzõ
aranymetszési méretarányrendszert megvalósító
Szent Korona-test, hûen modellezi Naprendszerünket és benne a Földet, amelyen jelenlegi zarándok életünket éljük, és ezek a mai tudományos állásfoglalással nem ütköznek. Ezek miatt szent a
Szent Korona. A kétnyelvûség szimbólumán keresztül talán a Kárpát-medencében élõ magyar
kereszténység egyik akkori és talán mostani fontos feladatát jelenti, mert nekünk adatott meg a
nyugati és a keleti-római kereszténység között a

békét hordozni. Ezt a feladatot emeli szakrális
szintre a 19 újszövetségi képet tartalmazó Szent
Koronánk. Sajnos a Magyar Királyság szembe került a Német Római Császársággal, amelynek koronája csak négy ószövetségi jelentésû zománcképet tartalmaz, s az utóbbi ezer év alatt folytonos
szabadságharcot kellett vívnunk ellenük.
Ne feledjük, hogy ma a Szent Koronánk õrzésén
túl, egy igen szép feladatot is kaptunk a Teremtõtõl. Nem csak a mi sorsunk, hanem Európáé és az
egész világé nagyban függ attól, hogy, hogyan
tudjuk megmutatni a küldetésünket. Elõbb-utóbb
felismerik, elõször a szomszédos nemzetek, majd
Európa és az egész világ, hogy ha az életterünket
és benne az Embert meg akarjuk menteni a Földön, akkor az Újszövetségen alapuló, békés egymásmellettiséget hirdetõ Szent Korona-tan szerint tudják azt megvalósítani. A világban tapasztalható nem kívánatos trendek is erre hívják fel a
figyelmünket, melyek egyébként is kényszerítõ
körülményként, egyre sürgetõbben kívánják meg
egy jobb egymás mellett élés megvalósítása melletti hitünket és cselekedetünket.”

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
23 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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