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ADVENTI IDÕBEN
ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele...
Várunk Valakit... Nagyon várjuk! Tudjuk, egész biztosan eljön.
Nem ver át, nem odázza a találkozást,
nem keres kifogásokat. Eljön. Így egyszerûen. Tiszta szeretettel.
Ha vendéget várunk, arra törekszünk,
hogy méltó körülmények között fogadhassuk. Azt szeretnénk, ha a velünk való
találkozás után, egy boldogabb ember távozna tõlünk.
Egy egyszerû találkozás elõtt is: átgondoljuk, mivel tehetnénk kellemessé,
örömtelivé a találkozást?
A kedvében járunk, sem szóval, sem cselekedettel meg nem bántanánk az érkezõt.
A keresztény ember várakozása adventi
idõben még fokozottabb. Hiszen a Megváltónk születésére várunk.
A modern ember senkire, semmire nem
tud várakozni. Gyorsan, most azonnal!
Mindent ide!
Amit nem ér el könnyen, inkább nem
kell! Várni rá, küzdeni? Kiérdemelni a
beteljesülést?
Azt nem!
Rohan tovább egy könnyen elérhetõ cél
után.
Mindenki meggyõzõdése szerint készül,
és vár. Szinte mindnyájan meggyújtjuk
vasárnaponként az adventi gyertyákat,
mintegy elõrehozva ezzel a karácsonyest
meghitt hangulatát.

Fényeket gyújtunk a kertekben, ablakokban. Az adventi gyertyák fénye azonban
az ünnep után kialszik.
Csak erre vártunk volna? Ha igen, nem
lehet teljes az örömünk!
Engedjük-e, hogy lelkünkben is fellobbanjon a fény? Vezeti-e az év többi napján is az életünket?
Az adventi várakozásban kettõs érzés járja át az ember lelkét.
Az önvizsgálat, elmélyülés, bûnbánat
után, felfénylik az öröm a Kisded jászoljánál.
„Amikor a Világosság
angyala alászáll közénk
jóságot keresni, egyszerre
mind meggyújtjuk a
karácsonyfák gyertyáit, hogy
az Úristen, ha alátekint,
fényt lásson a földön, s
megbocsássa a bennünk
levõ jó miatt, a bennünk
levõ rosszat.”
Wass Albert

Gyönyörûsége mellett december a legsötétebb hónap. Ahogy nõ a decemberi napok sötétsége, az eljövendõ ünnep fényessége egyre erõteljesebben sugárzik.
A sötétség a fényt nem tudja elpusztítani.
A fény áthatol a legsötétebb helyeken is,
mert erõsebb.
Még akkor is, ha tombol a sötétség, és elpusztíthatatlannak tûnik.

Jókai Anna verse adjon nekünk hitet és
reményt!!! Én pedig szeretettel ajánlom
mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánva:

AZ ADVENT
„Az Adventben nincs hiba,
Sóvárogva várjuk a valódit.
De az Érkezõt nem ismerjük fel:
S helyette dicsérjük, aki lódít.
Az Antikrisztus cifra névjegyét
Színes bakelit-tálcán kínálja –
Az Égi küldött a küszöbön ül,
hogy behívják arra várva.
Jöjj el, jöjj el... ahogy már
eljöttél,
megölettél, ki sosem öltél.
Mégse haltál: feltámadtál
a vég ellen gyógyírt adtál.
A csalónak kívül tágasabb:
bennünk sütött föl már a Nap.”
Kiss Ferencné
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Falugyûlés
2010. november 10-én 17 órától a Faluházban kb. 30 érdeklõdõ
elõtt tartott falugyûlést Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete. A gyûlés témája a 62-es számú fõút fejlesztésén belül a perkátai elkerülõ szakasz építése. Meghívott
vendégek voltak az állam részérõl, Széphegyi Balázs, a Nemzeti
Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. projektmenedzsere, aki kezeli a
perkátai elkerülõ szakaszt, míg a kivitelezõ PORR Építési Kft.
részérõl Wiedemann Viktor, fõépítésvezetõ, és Puskás László
munkavédelmi koordinátor.
Széphegyi Úr, a projekt elõkészítését, rövid szakmai bemutatóját követõen, a tenderrõl, illetve a költségvetésrõl is szólt. A
PORR képviselõi pedig a munka szervezését mutatták be. Szó
esett az önkormányzati utak védelmérõl, az anyagok szállításáról, illetve a régészeti feltárásról is.
Kérdéseket tettek fel: Kovácsné Bihari Ilona, Schubert Jenõ,
Vaskó Ferenc és Papp Pál. A kérdések a 62-es számú fõút további fejlesztésére, a szállítás biztosítására, a megépült elkerülõ
utáni jelenlegi 62-es út felújítására, az M6-os építése körüli botrányokra, a 62-es számú fõút tavaly nyári felújítása körüli áldatlan állapotokra és egyben az ingatlankárokra vonatkoztak.
A 62-es számú fõút témája után a falugyûlésen dr. Lakos László
jegyzõ úrhoz nem érkezett kérdés. Lakossági kérdések voltak:
Kovácsné Bihari Ilona a Sport utcai hídról érdeklõdött. Somogyi Balázs polgármester elmondta, hogy az idei költségvetésbe
tervezett összeg a híd elõkészítésére elenyészõ volt, de pályázati
források elõkészítésében a Sport utca teljes felújítását és pormentesítését is célszerû lenne megvalósítani a Dózsa György és
Rózsa Ferenc utcák között. Említette, hogy az önkormányzat
tervei között van, hogy a következõ évben az 62-es kivitelezõjével közösen tudjon útfelújítási munkákat végezni a jogszabályi
kereteken belül.
Klein Józsefné hozzászólása a Széchenyi és Tanácsköztársaság
utcák keresztezõdésének téli nehézségeirõl szólt, javasolta a
nyomvonal korrigálását, jelezte, hogy a buszmegálló és környé-

ke csúnya és gondozatlan. A polgármester válaszában jelezte,
hogy az elmúlt 3 télen az azelõtti idõkhöz képest tízszeres költséget és mennyiséget fordított az önkormányzat téli síkosításmentesítésre, de sokszor – elsõsorban ónos esõkor – ez sem
elég. A domborzati viszonyok miatt nehéz ekkor a közlekedés
és nem várható nyomvonal-módosítás. Viszont a buszmegálló
felújítása és szemetesek kihelyezése az önkormányzat tervei
között is szerepel.
Papp Pál az orvosi rendelõ felújításának kiemelése mellett jelezte, hogy több régi bútor rontja az összképet, és javasolta,
hogy a nehezen mozgó betegek kiszolgálása érdekében javasolta egy a rendelõben használható kerekesszék kihelyezését. Somogyi Balázs válaszában kiemelte, hogy a 12,5 millió forintos
pályázati támogatással együtt 19 millió forintot költött a falu az
orvosi rendelõ felújítására. Sajnos a pályázatot többször módosították, és az elõször megtervezett teljes épületi felújításból ki
kellett venni a Védõnõi Szolgálatot, így még a tetõhöz és fûtéshez sem lehetett hozzányúlni. Így csak részleges felújítás történt, melynek része volt a bútorzat cseréje, de a költségvetésbe
nem fért minden bele, így maradt többek között a rendelõkben
a régi kartonozó és várói pad, ennek cseréje is már idõszerû. A
kerekesszék felvetése a háziorvosok még nem jelezték, de ha lakossági igény van rá, akkor biztosítható.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Beszámoló a 2010. október 27-i képviselõ-testületi ülésrõl
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2010. október 27-i
képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth
Ferenc, Rajcsányi László József, Bógó
Ferenc László, Kovács Ferenc, Szilasy
László, Ujfalusi Pál képviselõ-testületi
tagok) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta „A képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról”
szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati
rendelet módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta „A képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról”
szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati
rendelet 1. és 2. számú függelékének módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Pénzügyi Bizottság elnökének Bógó Fe-

renc László képviselõ-testületi tagot választotta meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Pénzügyi Bizottság tagjának Kovács Ferenc képviselõ-testületi tagot választotta
meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal,

nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Pénzügyi Bizottság tagjának Rajcsányi
László József képviselõ-testületi tagot
választotta meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Pénzügyi Bizottság tagjának Szilasy László képviselõ-testületi tagot választotta
meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Pénzügyi Bizottság tagjának Ujfalusi Pál
képviselõ-testületi tagot választotta meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Szilasy László képviselõ-testületi
tagot választotta meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának
Kovács Ferenc képviselõ-testületi tagot
választotta meg.
Folytatás a következõ oldalon.

2010. december PERKÁTAI HÍREK
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsõ
tagjának Toldi Róza Hajnalt választotta
meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a 62.
számú fõút fejlesztése M8 (új Duna-híd)
Székesfehérvár között, Perkáta elkerülõ
szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése
megnevezésû organizációs helyszínrajzot
és az ehhez tartozó mûszaki leírást megismerte, az elkerülõ út építése során a dokumentációban meghatározott módon
történõ munkavégzéshez a hozzájárulást
megadta. A 1529 hrsz-ú József A. utca,
valamint a külterületi 0326, 011 és 0333/1
hrsz-ú önkormányzati utak organizációs
terv szerinti használatát és ideiglenes
útburkolat kialakítását engedélyezte.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a 62.
számú fõút fejlesztése M8 (új Duna-híd)
Székesfehérvár között, Perkáta elkerülõ
szakasz kivitelezési munkáinál kitermelésre kerülõ 50 000 m3 humusz ideiglenes
elhelyezését az önkormányzati tulajdonban lévõ perkátai 0328 hrsz-ú külterületi
ingatlanra engedélyezte. A 0328 hrsz-ú
ingatlan megközelítésére az organizációs
terv alapján a 0333/1 hrsz-ú önkormányzati utat jelölte ki.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy
határozott, hogy a József A. utca eleje és
a József A. utca végén elhelyezkedõ homokbánya közötti területre 3,5 tonnás
súlykorlátozó táblát helyez ki. A súlykorlátozás alól kivételt képeznek az Alba
Volán Zrt. gépjármûvei, és a külön egyedi behajtási engedéllyel rendelkezõ jármûvek.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúrális fejlesztések TIOP1.1.1-09/1-2010-0027 azonosító számú
„Tanulói laptopprogram” eszközbeszerzésére hirdetmény közzététele nélküli
egyszerûsített közbeszerzési eljárást írt
ki.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül tá-
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mogatta a „Tanulói laptopprogram Perkátán” pályázathoz kapcsolódó hirdetmény közzététele nélküli egyszerûsített
közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság felállítását. A képviselõ-testület a Bíráló Bizottság tagjának Dr. Vágner Elza
közbeszerzési tanácsadót, Dr. Lakos
László jegyzõt, Hidegkuti Gáborné gazdálkodási vezetõt, Szilasy László képviselõ-testületi tagot, Bógó Ferenc László
képviselõ-testületi tagot megválasztotta.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2010. évi IV. negyedévi üléstervét.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a helyi vállalkozóknak pályázatot ír ki a
perkátai Szépkorúak karácsonyi csomagjának összeállítására. A karácsonyi csomag tartalma: 1 kg BL55-ös liszt, Tchibo
Family 250 gramm kávé, 100 gramm kakaó, 1 kg kristálycukor, 2-3 szem narancs,
1 tábla csoki (100 gramm), 4-5 szem szaloncukor, 1 csomag cappuccino, 1 doboz
tea (Garzon), 1 l étolaj.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
26/2006. (III. 28.) számú határozatával
elfogadott településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott településfejlesztési célok és prioritások megvalósítása érdekében Perkáta Nagyközség hatályos
településrendezési eszközeit az alábbiak
szerint kívánja módosítani:
– a helyi építési szabályzat aktualizálása a
módosított jogszabályok (37/2007. ÖTM
rendelet, Országos Területrendezési
tervrõl szóló törvény (továbbiakban:
OTRT), OTÉK, Étv stb.) figyelembe
vételével
– 0328 hrsz-ú kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területbe sorolt ingatlan részletes szabályozása
– Zrínyi utcából észak-keleti irányban található, a településszerkezeti terven kertvárosias lakóterületként jelölt földrészletek részletes szabályozása
– Baross utcától délre található, a településszerkezeti terven tervezett falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok részletes
szabályozása, illetve a Széchenyi utcától
délre található, a településszerkezeti ter-
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ven tervezett falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok részletes szabályozása
- Építési tilalommal terhelt, csúszásveszélyes területbe tartozó, falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok kertes mezõgazdasági övezetbe történõ átsorolása
(Vörösmarty – Bem utca közötti területek, illetve az Árpád – Deák – Templom
utcák által lehatárolt területek)
– A 0297/3, 0297/5, 0297/6, 0297/7,
0297/8, 0297/9, 0297/10, 0297/11 hrsz-ú
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területbe sorolt ingatlanok részletes szabályozása
– A Révai utca – Szabadság téri falusias
lakóterületbe sorolt ingatlanok építési
helyének meghatározása.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
megtárgyalta és elfogadta a Meridián
Kft.-nek a településrendezési eszközök
fenti módosítására vonatkozó árajánlatát
és ütemezését.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete a Meridián Kft. vállalkozói díját 3 000 000 Ft + áfa összegben a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja és felhatalmazta Somogyi Balázs
polgármestert a vállalkozói szerzõdésnek
a mellékelt árajánlatban foglalt feltételek szerinti megkötésére, illetve aláírására.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül
egyetértett a Perkáta, György Gy. utca 2.
szám alatt lévõ temetõben új parcellák kialakításával. A hátsó parcella a ravatalozó irányába, a temetõ elsõ részében lévõ
parcella a 62. számú fõút irányába bõvül.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Pegáz Kft. tulajdonát képezõ 667/1 hrszú ingatlanból, a Deák F. utcai építési telek kialakításához szükséges 51 m2 nagyságú területet maximálisan 1000 Ft/m2
telekárig kívánja megvásárolni.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül kifejezte azon szándékát, hogy a régészeti feltárások során feltárt leletek részére Perkátán emlékhelyet hozzon létre, az állami
szervekkel együttmûködve.

Megkezdte tényleges mûködését a kistérségi tanács
Az alakuló ülés utáni elsõ ülését tartotta Somogyi Balázs elnökletével az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa, amelyen
felállt a szervezeti struktúra. Az alakuló ülésen csak elnökét és egy alelnököt tudott választani a grémium, míg a másik alelnök hely
nem történt betöltésre és a pénzügyi bizottság sem alakult meg. Területfejlesztéssel foglalkozó elnökhelyettessé Czompó Istvánt,
Pusztaszabolcs város polgármesterét választották, a pénzügyi bizottság elnökévé Schmitsek Józsefet Szabadegyháza, tagjaivá
Gémesiné Fejes Zsuzsanna Besnyõ és Ronyecz Péter Adony polgármesterét. A tanács a kistérség nehéz anyagi helyzetével kapcsolatosan folytatott le vitát, mely kiterjedt a tanuszodával kapcsolatos költségekre, az orvosi ügyeletre, a szociális társulás kérdéseire, a kistérségi lapra is.
Somogyi Balázs
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Megtörtént a MÖSZ tisztújítása
2010. november 16-án tartotta az önkormányzati választások utáni tisztújító közgyûlését a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége, amely önkormányzati érdekképviseleti szervezetnek Perkáta Nagyközség Önkormányzata is tagja. A gödöllõi tanácskozáson, amelyen Somogyi Balázs polgármester
is részt vett ismét Gémesi Györgyöt, Gödöllõ polgármesterét választották elnökké, aki már 1991
óta vezeti a szervezetet. A vezetõség megválasztása után, amelybe környékünkrõl Ónodi Miklós,
Ráckeresztúr polgármestere került be, a testület határozatot hozott arról, hogy a kormánnyal való
tárgyalások során azt az álláspontot képviseli, hogy a 2011-es költségvetésben az önkormányzatokat érintõ források tartsák meg reálértéküket.

Gémesi
György

Somogyi Balázs

FALUKARÁCSONY

Közbiztonsági
lépések
2010. november 8-ától az önkormányzat alkalmazásában Nagyközségi Önkormányzat Perkáta megjelöléssel közbiztonsági feladatokat végezve dolgozik
Vátkai Zoltán. Feladatai elsõsorban ún. közterületi
feladatokat jelentenek: nappali és éjszakai közterület-figyelés, oktatási intézmények körüli biztosítás,
önkormányzati rendezvények biztosítása, illegális
árusok és közterület-foglalók és házalók kitiltása,
korlátozással védett utcák védelme, stb. Feladata a
megfigyelés és rendõrség munkájának segítése a
közbiztonságban, illetve a lakosság és az önkormányzat érdekeinek védelme.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Perkáta Karácsonya néven ádvent utolsó
hétvégéjén programot szervez, melyre várja a perkátai civil szervezetek, lakosok
és intézmények részvételét. Mindenkinek fontos, hogy az ünnepen láthatóan is
együtt tudjon lenni a falu, egymással és ne egymás ellen foglalkozzunk.
A fõ program a Dunaújvárosi Vegyeskar koncertje lenne, akik elfogadták meghívásunkat. Emellett e rendezvényen szeretnénk folytatni a tavaly megkezdett adventi
vásárt, illetve az iskolások-óvodások régóta mûködõ karácsonyi vásárát, akik helyi megszokott programjaik mellett e rendezvényen is részt vehetnek. A programról röviden: végig lesz a rendezvény alatt a gyermekek számára kézmûves foglalkozás. Emellett zajlik a perkátai óvodások, iskolások, civil szervezetek karácsonyi
vására.
A külsõ színpadon fellépnek az iskolások a karácsonyi mûsorral, majd a templomban ad karácsonyi koncertet a Dunaújvárosi Vegyeskar.
A rendezvény végére pedig feldíszítésre kerül a falu karácsonyfája.
Programszervezéssel kapcsolatban a Faluüzemeltetési Irodán lehet
jelentkezni Juhász Ildikónál a 0625/507-512-es telefonszámon,
vagy a faluuzemeltetes@perkata.hu címen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Nagy szerepe lehet munkájának segítésében kölcsönösen a polgárõrségnek is, amelynek tisztújító
ülése 2010 novemberének végén lesz.
Kérjük, segítsék munkáját bejelentéseikkel az önkormányzat (0625/507-570) vagy a Faluüzemeltetés
(0625/507-512) telefonszámán.

Ajándék az idõseknek
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a perkátai
szépkorú polgárok számára idén, 2010-ben is karácsonyi csomag ajándékkal kedveskedett. Idén 571
perkátai szépkorú polgár kapta meg a csomagot,
amelyet minden 1944. december 31-ig született,
perkátai lakhellyel bíró polgárhoz eljuttattunk
Végh Gyula vállalkozón keresztül, aki pályázat útján nyerte el a karácsonyi csomagok szállítási jogát.
Kívánunk a csomagon keresztül is áldott karácsonyt.
Somogyi Balázs polgármester

Zárt ülésen döntött a képviselõ-testület
a jövõ évi Bursa Hungarica pályázatról
2007 óta vesz részt Perkáta újra a Bursa Hungarica pályázatban, amelyben perkátai felsõoktatási hallgatók 1 évre tudnak pályázatot nyerni, míg a végzõs középiskolások tervezett felsõfokú tanulmányaikra 3 éves ösztöndíjat kaphatnak. A pályázatokat
Perkátán kell megtenni, melyben a három támogató adja össze az ösztöndíjat: Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a Fejér
Megyei Önkormányzat és a Magyar Állam.
Idén az A kategóriában, amely a már felsõfokú tanulmányaikat teljesítõ hallgatók 2011-re szóló pályázatában 11 perkátai diák indult, a B kategóriában, az utolsó éves középiskolai hallgatók közt nem történt pályázat benyújtása.
Az A kategóriában mind a 11 pályázó támogatást kapott: Ecsedi Mónika Andrea, Gyõrffy Máté, Hujber Ádám, Kenyér Tibor Gábor, Kovács Tamás Imre, Kovács Tina Erika, Kundakker Judit, Nyul Gábor Alex, Pavlicsek Attila, Tokos Margit és Ujfalusi Ivett.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

2010. december PERKÁTAI HÍREK

EGYHÁZ–HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Advent bensõséges és örvendezõ várakozásának ideje
után ránk köszönt a karácsonyi ünnepkör idõszaka,
melyben kiemelt fontosságú Urunk Jézus Krisztus földi
születése, majd elsõ megnyilvánulásai az emberek között.
December 24-én 15 órakor lesz templomunkban hittanosaink pásztorjátéka, majd 24 órai kezdettel a karácsony éjféli ünnepi szentmise.
A gyermekek karácsonyi ajándékcsomagjainak támogatásáért, elkészítéséért ezúton is köszönetet mondunk
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának, polgármester
úrnak és a képviselõ uraknak, minden adományozó vállalkozónak, magánszemélynek, akik anyagi és munkálkodási segítségükkel lehetõvé tették a templomi ajándékozást e délutánon! Külön köszönet a gyermekek mûsorának betanításáért, a felkészítéséért hitoktatóinknak,
kántorunknak és minden segítõnek!
December 25-én karácsony elsõ napján Urunk születésének ünnepe. December 26-án Szent Család (Jézus,
Mária, József) vasárnapja. Mindkét ünnepen reggel 8
órakor kezdõdnek szentmiséink.
December 27-én Szent János és evangélista napja, december 28-án Aprószentek ünnepe lesz.
December 31-én az év végi hálaadó szentmise 16 órakor
kezdõdik.
Újév napján Szûz Mária Isten Anyja ünnepe, a béke világnapja. Január 2-án Urunk Megjelenése (Vízkereszt)
ünnepe lesz. Mindkét napon reggel 8 órakor kezdõdnek
templomunkban a szentmisék. Január 9-én Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük.
Január második felében várható a hagyományos ökumenikus imahét megtartása Perkátán is egy közös szentmise–szentliturgia által valamely testvéregyházunk lelkipásztorával és híveivel közösen imádkozva. Imaszándékunk a keresztények egységéért: Add meg Mindenható
Atyánk, hogy a világ minden kereszténye elismerje egyetemes fõségedet és ezáltal eljuthassunk a teljes egységre!
Január 18-án Árpád-házi Szent Margit ünnepe, január
25-én pedig Szent Pál apostol megtérésének napja lesz.
Az új év elsõ heteiben add meg Istenünk kegyelmedet,
hogy a teremtett világ gazdag kincseit, adományaidat
megfelelõen értékeljük és mindig az általad tanított jó
célokra használjuk fel!
Egyházközségünk vezetése nevében minden jóakaratú olvasónknak áldott, békés szent karácsonyt, lélekben boldog és
egészségben bõvelkedõ új esztendõt kívánok!
Pavlicsek Zsolt egyházközségi elnök

Felhívás zarándokutakon való
részvételhez
Január végéig várjuk az érdeklõdõ jelentkezõket az alábbi szervezés alatt álló zarándokutakra, melyek megfelelõ
érdeklõdés esetén 2011 tavaszán-nyarán kerülnek lebonyolításra.
1. Jézus nyomában a SZENTFÖLDÖN, ahol végiglátogatjuk az evangéliumi szent helyeket rövid kitekintéssel
Jordániába, esetleg Egyiptomba is.
2. A SZÛZANYA jelenéseinek felkeresése: Lourdes
(Franciaország), Santiago de Compostela, Monserrat,
Madrid, Barcelona (Spanyolország) és Fatima (Portugália) meglátogatása.
Bõvebb tájékoztatás és jelentkezés Pavlicsek Zsolt szervezõnél.
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Pavlicsek Zsolt

Angyal száll

Perkátára – ha mindannyian így gondoljuk,
S Jézus születésekor el nem utasítjuk.
Megbékélés reményét elvben befogadjuk,
Szeretet és egyetértés szárnyas küldötte,
Eljöhet hozzánk is, ha nincs mi elüldözze.
Angyal szállhat…
Perkátára, – ha mindannyian úgy akarjuk!
Haraggal egymás ellen s széthúzni keményen,
Meg lehet így osztozni közös sors-kenyéren?
Ne azt nézd mi elválaszt, keresd mi összeköt,
Rátarti hiúság! Ez egymástól félrelök!
Angyal szállhat…
Perkátára – ha mindannyian ezt szeretnénk.
Megkopott óhaj, mire fintorgás sem kevés,
Mégis az egyetlen õszinte s igaz esély,
Ami életünket még elõre viheti,
Gyûlölködését bárki könnyen leteheti!
Angyal szállhat…
Perkátára, ha mindannyian azt megértjük:
Félretéve gonosz gõgöt és ellenérzést,
Építsük fel mindenki BEZZEG-közösségét!
Beköszönthet szép falunkra az áldott bõség,
Bölcs perkátaiaké lesz földi dicsõség!
Szálljon angyal!
Perkáta minden jószándékú lakójára,
Lelkületet hozzon hibák bocsátására,
Javuljunk és bízhassunk a felebarátban,
Ünnepi s hétköznapi elfogadásában,
Higgyünk a Szent Karácsony örök szándékában!
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A franciaországi Montluconban húsz éve
rendezik meg a Les Nérios Jeunes szakácsversenyt kizárólag francia séfekkel.
Idén lazítottak a szigorú szabályokon:
junior kategóriában nemzetközi versenyt hirdettek. Olasz, görög és lengyel
fiatalok mellett Pavlicsek Csaba szakács,
„ételszobrász” is indult. Menüjével nemcsak az elsõ helyezett lett a mezõnyben,
de Cyril Lenoir, a párizsi Le Bristol
konyhafõnök-helyettese féléves „ösztöndíjat” ajánlott neki a három Michelin-csillagos étteremben.
A Les Nérios Jeunes a molekuláris gasztronómia versenye. A bizarr elnevezést
egy magyar fizikus, Kürti Miklós alkotta
meg úgy harminc évvel ezelõtt Hervé
This francia élelmiszervegyésszel közösen. A fizikai-kémiai vizsgálati folyamatokat alapul vevõ kísérleti tudományterület lényege, hogy minden élelmiszert a
neki legmegfelelõbb hõfokon, a legmegfelelõbb eljárással készítsenek el.
A huszadik évforduló alkalmából a juniormezõnyben most a franciák mellett
magyarok, lengyelek, görögök és olaszok
mutathatták be, mennyire ismerik ezeket
a technikákat. Itt kell megjegyezni, hogy
az angolok, akik szintén indultak, végül
nem tudtak kiállítani a magas követelményeknek megfelelõ versenyzõt.
Pavlicsek Csaba kétszeres magyar bajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzérmes
„ételszobrászt” Sándor Dénes, a Budapesti Gazdasági Fõiskola oktatási kabinetjének vezetõje készítette fel a versenyre. Bár Csaba még csak másodéves a fõiskolán, dolgozott már Belgiumban és
Olaszországban. A molekuláris gasztronómia technikáit Belgiumban ismerte
meg, de Sándor Dénes segítségével sajátította el igazán a kényes módszereket. A
versenyen elõételt és fõételt kellett készíteni hat-hat adaggal. Az alapanyagok
adva voltak: bourbon csirke, cékla, marhalapocka és -comb, róka- és csiperkegomba, zöld Puy lencse, vörös- és fehérbor. Ezeket kellett a saját ország jellegzetes fûszereivel, alapanyagaival összepárosítani. Pavlicsek Csaba tejfölt, kukoricadarát, pirospaprikát és hecsedlilekvárt
választott. Így született meg végül a nyertes menü, amely kis híján elérte a maximum pontszámot is: sous-vide, azaz vákuum alatti hõkezelési technikával fõtt
marhacomb mazsolás-grillezett polentával, Esterházy-mártással, vajas zöldségspagettivel, második fogásként pedig vörösboros marhalapocka erdei vadgombákkal, rozmaringos, citromos vajon sütött burgonyával.
Csabán nagy volt a nyomás, hisz a zsûriben kizárólag Michelin-csillagos séfek
foglaltak helyet. A szakmai grémium
azonban minden tekintetben elismerõen
szólt Csaba menüjérõl: a technológiai eljárások kitûnõ ismeretét, a megfelelõ vörösborhasználatot, a szezonális köretválasztást, az ízharmóniát, az ételek szellõs
elrendezését dicsérték.

INTERJÚ
A fiatal szakács elõtt eddig ismeretlen kapuk, nem remélt lehetõségek nyíltak
meg. Nemcsak a versenyt nyerte meg:
Cyril Lenoir, a zsûri elnöke féléves
szerzõdést ajánlott fel neki a párizsi Le
Bristolba. Februártól Lenoir stázsolja
majd Csabát, aki tényleg kiválasztottnak
érezheti magát. Mások hetente négyszáz
eurót kénytelenek fizetni itt, ha Michelin-csillagos séfektõl akarnak tanulni.

Interjú
Pavlicsek Csabával
Pavlicsek Csaba megnyerte a franciaországi Montluconban 2010. októberében megrendezett Les Nérois Jeunes melegkonyhás junior szakácsversenyt.
Francia, olasz, görög és lengyel versenyzõkkel kellett összemérnie tudását a magyar versenyzõnek, akit Sándor Dénes a
Budapesti Gazdasági Fõiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Oktató Kabinetjének vezetõje készített fel a versenyre

– Hogyan értesültél a versenyrõl?
– A Budapesti Gazdasági Fõiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon, a Vendéglátó tanszéken
hallottam elõször a versenyrõl. Kristófné
Papp Judit gyakorlati képzésvezetõ és dr.
Schmidt Katalin tanszék vezetõ-helyettes ajánlotta fel a lehetõséget, hogy Franciaországban versenyezhetek.
– Mennyi idõt vett igénybe a versenyfelkészülés?
– Kicsit megkésve kaptuk meg a versenykiírást, ez azt jelenti, hogy szeptemberben kaptuk meg. A felkészülés heti 2 alkalommal volt az oktató kabinetben a tanár úrral.
– Mik voltak a verseny kritériumai, zsûrizési szempontjai?
– A versenyen a pontozási szempont igen
szigorú volt. Nézték az alapanyagok he-
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lyes elõkészítését, darabolását, felhasználását, továbbá a higiéniát is. A hõkezelési módozatokat, sütés minõséget, az
ételek állományát, a szezonalitást, az ízek
összharmóniáját. A tálalást is pontozták
természetesen, itt nagyon fontos volt az
is, hogy az étel kivitelezhetõ legyen akár
1000 adagban is, nem fogadtak el semmiféle túldíszített, mesterkélt tálalást. A
versenyre 5 óra állt rendelkezésre, 2 felügyelõ séf volt a konyhán, akik végig figyelték a munkafolyamatokat. Kötelezõ
alapanyagok is meg voltak adva, amiket
fel kellett használni az ételeinkhez. Volt
bourbonnas-i csirke (ez egészben, fejestõl, belestõl volt a versenyen), zöld Puy
lencse, cékla, burgonya, Billom-i fokhagyma, Charolais-i marhalapocka és
comb, rókagomba, csiperkegomba, Carroux-i mustár, St.Pourcain-i fehér és vörösbor. Ezen alapanyagok használatával
kellett egy elõételt és egy fõételt készíteni
6-6 adagban. A konyhára felszerelést, és
az itthonról vitt hazai alapanyagot engedték csak meg bevinni, és a munkatervet.
Nagyon figyelték azt is, hogy a leadott
receptúrát mennyire tartja be a versenyzõ. Nekem itt módosítanom is kellett,
mert az elõételemben volt egy tisztított
vajban konfitált, aszalt szilvával töltött
csirkecomb-kocka, de mivel összesen 1
db csirkét kaptunk, a két felsõcombból 6
adagot nem lehetett kihozni. Ezért a
csirke többi részét a mártásomba, és az
alaplébe használtam fel.
– Mi volt a versenyételed neve?
– Az elõételem egy alacsony hõfokon
hõkezelt csirkemell filé volt, paprikás
mártással, lencsepürével töltött, faragott,
grillezett cukkini kosárral, aszalt cékla
chips-el. A fõételem formázott sous-vide
marhacomb volt, Esterházy mártással,
vajas, zöldségspagettivel, formázott-grillezett mazsolás puliszkával, zöldséges,
vörösboros marhalapocka ragu, erdei
vadgombákkal, rozmaringos, citromos
vajon párolt burgonyával.
– Ki volt a felkészítõd, illetve kinek köszönheted, hogy kijuthattál a versenyre?
A felkészítõm Sándor Dénes tanár úr
volt, aki a Budapesti Gazdasági Fõiskola,
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Oktató kabinet vezetõje. Sokat köszönhetek neki, és a Vendéglátó tanszék dolgozóinak, Kristófné Papp
Juditnak, dr. Schmidt Katalin tanárnõnek, Dr. Gundel János tanszékvezetõnek, de az egész versenyen való részvételhez Dr. Zimányi Krisztina, dékánasszony
engedélye kellett, ezúton szeretném neki
is megköszönni a segítséget, a támogatást
és a bizalmat.
– Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál?
– Számos új dologgal gazdagodtam, az
aktuális konyhatechnológiák részletesebb megismerése, az ételek egyszerû, de
szemet gyönyörködtetõ tálalásával, és
természetesen rengeteg ízkombinációval, étellel, recepttel, amiket az étkezések
során tapasztalhattam meg. A vendéglátó színvonal, a vendégszeretet nagyon
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Perkátáról elszármazott két kedves olvasónktól kaptunk levelet. Úgy érezzük talán az Olvasó tud segíteni, ezért örömmel
teszünk eleget a kérésnek, és közzé teszszük az oldalon és a decemberi Perkátai
Hírekben is.
Kedves perkátiak, ha valakinek a perkátai
templom oltárfala melletti (a régi parókia
felõli oldalon), második világháborús hõsök sírjáról korabeli fényképfelvétele van,
juttassa el a Perkátai Hírek felelõs szerkesztõjéhez. A felvételt csak lemásolás lehetõsége miatt kérjük. Szeretnénk a megszüntetett síremléket, az eredetit a lehetõ legjobban megközelítõ állapotban, visszaállítani.
magas szinten volt, a díszétkezések során
6-9 fogásos menüsorokat fogyaszthattunk, a legkiválóbb alapanyagokból.
Emellett úgy érzem, hogy tapasztalatnak
nagyon jó volt a melegkonyhai versenykategóriában elindulni, hiszen élesben
fõzni egy versenyen, egy viszonylag ismeretlen konyhán, az nagyon nagy tapasztalatszerzési lehetõség. Továbbá a többi
nemzet szakácsaival is igen jó kapcsolatot
alakítottunk ki, és szakmailag is sok mindent megvitattunk, van akivel azóta is
tartom a kapcsolatot.
– Mi motivált, hogy elindulj egy ifjúsági
Európa-bajnokságon?
– Számomra az, hogy Franciaországban
versenyezhetek melegkonyhai versenykategóriában, egy hatalmas kihívást jelentett. Szerettem volna megismerni az
ottani helyi alapanyagokat. Nagyon vonzott az, hogy francia szakácsoknak, Michelin csillagos séfeknek fõzhetek, kíváncsi voltam, hogy mit szólnak a magyar
ízekhez, ételekhez, hiszen francia alapanyagokból kellett fõzni, de minden
nemzetnek a saját gasztronómiájából is
kellett belevinni az ételekbe. Az, hogy
elsõ helyezett lettem, ez számomra a legnagyobb elismerés volt, hiszen a franciák
igen szigorúan zsûriztek, a mezõny is
kemény volt, de ezek szerint nagyon ízlett
a zsûrinek az ételem.
– Kaptál egy lehetõséget, hogy a Le Bristol étteremben tanulhatsz, ami Párizs
egyik 3 Michelin csillagos étterme. Ez a
lehetõség járt az elsõ hellyel, vagy hogyan
sikerült ez a lehetõség?
– Ezt a lehetõséget a zsûri elnöke ajánlotta fel, aki ennek az étteremnek a souschefje. A lehetõség nem járt az elsõ
hellyel, ez az elnök személyes ajánlata
volt. Eredményhirdetés után jött oda,
hogy lenne-e kedvem ott tanulni. Sokat
beszélgettünk, elmondta, hogy az ételem
majdnem max. pontszámos lett, nagyon
tetszik neki, hogy ambiciózus vagyok, a
tanulási vágy, ami bennem van. Ez a véleményezés úgy gondolom a legnagyobb elismerés volt még az elsõ hely és a lehetõség mellé, mondhatni megkoronázta az
egészet.
Forrás és további cikkek:
www.pavlicsekcsaba.hu,
www.mno.hu, www.turizmus.com,
www.mngsz.com, www.gastromedia.ro

A Perkátán elhunyt magyar katona hõsök,
emlékmû nélkül jelenleg is, a megjelölt részen nyugszanak, ez a jelenlegi állapot, úgy
gondoljuk, méltatlan Perkáta községhez.
Kérjük a megértõ segítséget: Szabó Lajos
és Nagy József.
Cím, telefonszám a szerkesztõségben.
Amennyiben tudnak segíteni jelezzék nekünk e-mailben, vagy telefonon.
perkataihirek@index.hu,
06-30-903-8467
Szombat Mihály

Közérdekû felhívás
* 2011-ben is folytatódik * 2011-ben is folytatódik * 2011-ben is folytatódik *

A KÍNA KLUB
Folytatjuk kínai témájú klubfoglalkozásainkat a mûvelõdési házban. Fõ irányunk a
kínai nyelv megismerése (kezdõ szinttõl) és kultúraismereti klubfoglalkozás Kína
sokszínûségének megismerésére – középiskolás kortól minden felnõtt részére.
Várjuk azokat is, akik Perkáta kínai testvértelepülési kapcsolatának építésébe,
szervezésébe szeretnének aktívan bekapcsolódni.
Bõvebb tájékoztatás és jelentkezés Pavlicsek Zsolt klubvezetõtõl kérhetõ.

A Perkátai Irodalmi Kör
felhívása
P.I.K.
Mûködik a perkátai érdeklõdõk által létrehozott irodalmi beszélgetõ körünk,
melybe továbbra is nyílt szívvel várunk csatlakozókat. Fõbb témáink: saját írások
közös megbeszélése, véleménycserék irodalomról, költészetrõl, kedvenc alkotások
bemutatása, az alkotási folyamat sajátos megélésének megosztása egymással. Ha
szereted anyanyelvedet, szereted a verseket, novellákat, regényeket és ezen élményeidet havonkénti találkozásainkon szívesen megosztanád másokkal, várunk szeretettel.
Idõponti tájékoztatás a 2011. évi foglalkozásokról és jelentkezés személyesen
Pavlicsek Zsolttól vagy a perirkor@gmail.com címen kérhetõ.
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Perkáta–Nagykarácsony Általános
Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézményegység
Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Tel.: 25/522-350
Tel./fax: 25/522-310

Novemberi események
A novemberi hónap mindig bõvelkedik
programokban. A hónap hagyományos
népszokásai és iskolánk hagyományos
versenyei teszik mozgalmassá, izgalmassá az õsz közepét. A Márton-napi mulatságok maradandó élményt nyújtottak az
idén is szinte valamennyi diáknak és nagyon sok szülõnek. Az idén Vátkainé
Boda Ildikó és Jákliné Rajcsányi Rozália
tanítónõk szervezték meg november 11én a Márton-napot, melyrõl bõvebben diákjaink számolnak be.

November 12-én kistérségi mesemondó
versenyt rendeztek Nagyvenyimen az 1-4.
osztályosok részére. Diákjainkat Jákliné
Rajcsányi Rozália tanítónõ kísérte el. A
versenyen Tompai Ádám 2.b osztályos
tanuló elsõ helyezést ért el, gratulálunk a
szép eredményért.
Ugyanezen a napon megtiszteltetés érte
iskolánkat: Jákliné Perei Erika gyógypedagógus felkérést kapott a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet részérõl, hogy tartson elõadást az intézet által
szervezett szakmai konferencián az általa
kialakított „Jó gyakorlat”-ról.

bó Edit, Baricza Csilla tanítónõk vettek
részt szakmai tapasztalatcserén.
November 24-én az óvó nénik látogatták
meg az elsõ osztályokat.
A hónapban több osztály tekintette meg
Dunaújvárosban a perkátai Gyõry-családról készült kiállítást.
Az olvasó türelmét nem próbára téve, röviden így foglalható össze a novemberi
hónap eseményei.

Pályázataink
November 25-én, Katalin napján jelent
meg az NFÜ honlapján, hogy megnyertük a TÁMOP-6.1.2 kódjelû „Szemléletformáló életmód programok a perkátai
iskolában” címû pályázatot, mely 10 millió forint értékben nyújt támogatást az
egészséges életmódra neveléshez. A támogatás 100 %-os. A pályázat segítségével többek között sikerül egy szinte évtizedes problémát orvosolni: teakonyha
kerül kialakításra a földszinten. A pályázatban résztvevõ diákoknak, pedagógusoknak eredményes munkát kívánok!
Elõttünk a december, az év utolsó hónapja, mely a tanévet tekintve a legrövidebb
hónap, de tudjuk, hogy a programokat tekintve viszont az egyik legsûrûbb.
Mikulás, Luca-nap, karácsony. Mind
olyan napok lesznek, amelyek szintén élményeket tartogatnak diáknak, pedagógusnak egyaránt. Mivel a Perkátai Hírek
már csak 2010 januárjában jelenik meg,
ezért ezúton kívánok iskolánk diákjainak, pedagógustársaimnak,
szülõknek, s valamennyi
perkátainak áldott karácsonyt és boldog újévet!
Tisztelettel: Szilasy László
ÁMK igazgató

Márton-nap
November 11-én, Márton napon a 4.b
osztály adta elõ Márton legendáját, illetve a Márton-napi népszokásokat.

Azután kimentünk a kisudvarra és megnéztük a 4. a osztály lampionos táncát.
Majd lampionos felvonulásra mentünk
az új sétányon, három lovas katona kíséretével. Visszamentünk az iskolába, ott
már zsíros kenyérrel és teával vártak
minket. Belakmároztunk és hazamentünk.
Szabó Vanda, Kovács Attila tanulók

Író-olvasó találkozó
2010. november 15-én „csodás” élményben volt részük a meseszakkörös gyerekeknek. Egy érdekességekben gazdag
másfél órát tölthettek el Kálnay Adél írónõvel. Nagy szeretettel vártuk õt. Már hetekkel korábban elkezdtünk kutatni életérõl, munkásságáról, mûveirõl. Megtudtuk, hogy sok kitüntetést kapott már.
Megismerkedtünk több versével, de a
legizgalmasabb az volt, amikor a könyveit
lapozgattuk. Különösen a Tündérhajszál
címû mûve tetszett, ebbõl a könyvbõl
több mesét is felolvastunk. A csodálatos
történetekhez rajzos illusztrációkat készítettek a szakkörös tanulók. Ezekbõl az
alkotásokból kiállítást hoztunk létre.
Adél néninek nagyon tetszettek a mûvek.
Hosszasan töprengett, mire kiválasztotta
a három legjobbat, de hangsúlyozta, hogy
a többi is igen szép rajz. A három jutalmazott tanuló: Gyõrik Adrienn, Hethési
Kitti és Szabó Vanda lett.
Az írónõ mesélt gyermekkoráról, megtudtuk, hogy szívesen mesélt a ház körül
élõ állatoknak. Majd beszélt arról, hogy
mikor lett igazán író. Nagy figyelemmel
hallgatták a gyerekek, amikor néhány
könyvének tartalmáról mesélt. Izgalommal hallgatták a történeteket, várták mi
lesz a végük, de ezeket Adél néni nem
árulta el.

November 18-án Basticz Józsefné tanítónõ szervezett a kastélyba kistérségi mesemondó versenyt nagy sikerrel.
November 23-án a Bartók Színházban
Horváthné Fischer Katalin tanítónõ vezetésével alsós diákok nézték meg a Zöld
Boszorka címû mesejátékot.
November 24-én szakmai kompetencia
napon a dunaújvárosi Dózsa Általános
Iskolában Hegyesiné Hegyi Anita, Gyöngyösi Edit, Györkös Judit, Lászlóné Sza-

Utána pedig jött a játszóház. Ott sok dolgot lehetett csinálni: libát varrni, lúdtollal
írni, termésekbõl libát ragasztani, népi
ludas játékokat játszani.

Tartalmas beszélgetéseket folytattak a
tanulók az írónõvel a tündérek létezésérõl, a lelkiismeretrõl, az emberi személyiség különbözõ tulajdonságairól.
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Végül a gyerekek kérdéseket tehettek
fel, melyekre Adél néni nagy türelemmel
válaszolt.
Remélem, ezzel a személyes találkozóval
sikerült felkelteni a résztvevõ gyerekekben a ma már sajnos hamvadó félben lévõ
érdeklõdést a könyvek, az olvasott mese
iránt.
Horváthné Fischer Katalin tanítónõ

A Mikulásnál jártak
az elsõsök
November 17-én találkoztak az igazi magyar Mikulással Nagykarácsonyban. Elõször a játszóházba mentek, ahol kedvükre játszhattak, kézmûveskedhettek. Majd
elsétáltak a Mikulás házába, mely ünnepi
díszbe van öltöztetve. Verset mondtak,
énekeltek a kedves öreg télapónak, aki
édességcsomagot osztott mindenkinek,
még a kísérõ anyukáknak is. A gyerekek
bemehettek a dolgozószobájába is, ahol
láthatták a rengeteg levelet, a különleges
telefonját és a varázstávcsövét is.

Az udvaron felülhettek a Csillagjáró
szánkóra, a kerítés mögött pedig békésen
pihentek a szarvasok. Végül a Szalmalabirintust keresték fel, ahol nagyon jól szórakoztak. Alig találtak ki belõle, de az elrejtett krampuszcsomagokat mind megtalálták, jutalmul cukorkát
kaptak. Nagyon jól érezte
magát mindenki Nagykarácsonyban. Köszönjük Csák
Niki nagymamájának (Virág Györgynének) a meglepetés ajándékot.
Basticz Józsefné tanítónõ

Megtaláltuk a kistérség
legjobb mesemondóit
Felhívást intéztünk az adonyi kistérség
minden iskolájához és társintézményünkhöz, a nagykarácsonyi iskolához,
hogy keressük a kistérség legjobb mesemondóját. A megmérettetésre november 18-án került sor a gyermekkönyvtárban. Hat település (Beloiannisz, Besnyõ,
Iváncsa, Nagykarácsony, Pusztaszabolcs
és Perkáta) alsótagozatos diákjaitól hallottunk szebbnél szebb meséket. A helyi
pedagógusokból álló zsûri meghozta a
döntését az alábbiak szerint:

1. osztályosok: 1. helyezés: Harza Márk,
Pusztaszabolcs, mese címe: Az okos lány;
2. helyezés: Rónás Patrik, Perkáta, mese
címe: A holló és a róka; 3. helyezés: Vanopulosz Korin, Beloiannisz, mese címe:
Az állatok nyelvén tudó juhász.
2. osztályosok: 1. helyezés: Tunyogi Petra, Pusztaszabolcs, A kolbász, a béka és az
egér; 2. helyezés: Tompai Ádám, Perkáta,
A róka és a farkas a lakodalomban; 3. helyezés: Horváth Réka, Nagykarácsony, A
pap meg a cigány.
3. osztályosok: 1. helyezés: Rédli Eszter,
Iváncsa, Házasodik a daru; 2. helyezés:
Balogh Boglárka, Iváncsa, Az egerek gyûlése; 3. helyezés: Handra Bianka, Iváncsa,
A szamár meg az oroszlán.
4. osztályosok: 1. helyezés: Kukovecz
Aletta, Beloiannisz, A farkasokat szerzõ
ló; 2. helyezés: Neichl Noémi, Pusztaszabolcs, Bocskorbén királyfi; 3. helyezés:
Lendvai Alexandra Zsófia, Nagykarácsony, Fehér vitéz.
A helyezettek az oklevelek mellett
könyvjutalomban részesültek, melyet a
„Perkátáért” Közalapítvány finanszírozott. Minden résztvevõt megvendégeltünk, emlékül pedig könyvjelzõt és mesés
hûtõmágnest kaptak. A felkészítõ tanítóknak és a zsûrinek 1-1 szál virággal kedveskedtünk.
Reméljük mindenki kellemes emlékekkel tért haza falujába, és jövõre lesz folytatása e hagyományteremtõ kezdeményezésnek.
A mesemondókról a kulcsi
tévéfelvételt készített, az
interneten bárki megnézheti.
Tóth Ferencné,
Basticz Józsefné tanítónõk

Báb- és színjátszó szakkör
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Az idei évben is lehetõségük van iskolánk
tanulóinak a paraván mögé bújva, illetve
színpadon szerepelni, játszani. Az elsõ
félévben egyszerû bábok készítésével,
bábjátékkal ismerkedhetnek meg a heti
rendszerességgel zajló szakkörön.
A kistérségi mesemondó versenyen az
„öreg bábosok” egy rövid mesét adtak elõ
síkbábok segítségével. Jelenleg több rövid állatmesét próbálunk kesztyûs bábokkal, melyeket szeretnénk eljátszani az
óvodásoknak, babaklubosoknak és az alsó tagozatosoknak is.
Szarka Istvánné és Basticz Józsefné
szakkörvezetõk

A TÁMOP 3.2.11./10 kódjelû,
„Alkossunk közösen
szabadidõnkben” címû pályázat
cikkei
A médiaismereti szakkörrõl
2010 októberében tartottuk az elsõ szakkört 12 gyermek részvételével. A tanulok
életkora 12-14 év közötti, és mindannyian élénken érdeklõdnek a média világa
iránt.

Elsõ feladatként riportot kellett készíteni
a kisállat találkozó egyik részvevõjével
párokban. A gyerekek kiválasztották a
legjobban sikerült munkát, ezt szeretnénk most megosztani mindenkivel:

Laci mester
tini ninja teknõcei
2010. október 11-én történõ Kisállattalálkozó egyik nyertesét kérdeztük meg
Koncz Lászlót, a 2. b osztály egyik tanulóját.
– Hol tartod a teknõseidet?
– Akváriumban, növények és kövek között tartom, ahol nagyon jól érzik magukat.
(Szerk. megjegyzése: Teknõsök mindent kibírnak, mindegy, hogy hol tartjuk õket.
Igaz, hogy nem a legkényesebb állatok, de
semmiféleképpen ne tartsuk õket mûanyag
kádban, mert teknõsünk nem lesz hosszú
életû. Mivel a vízi teknõsöknek szükséges a
fény az egészséges páncélnövekedéshez,
mindenféleképpen szükséges a világítás, és
természetesen egy napozórész, ahol kedvükre sütkérezhetnek.)
– Honnan származnak?
Folytatás a következõ oldalon.
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– Születésnapomra kaptam, egy állatkereskedésben vették nekem anyáék ajándékba.
– Hány évesek?
– A fiatalabbik teknõs 1 éves, akit Tibinek
hívnak, az idõsebbik teknõst Tofinak hívják, aki 2 éves.
– Mennyit törõdsz velük?
– Nagyon sokat törõdök velük, ki szoktam venni az akváriumból, rá szoktam
tenni õket a plédre és játszok velük.
– Milyen idõközönként tisztítod a lakóhelyét?
– Mindig hetente kell tisztítani, amikor
már nagyon koszos lesz a víz újra langyos
vizet teszek az akváriumba. Speciális akváriumtisztító szerrel tisztítjuk a lakóhelyét.
– Mikor alszanak?
– Reggel és este szoktak aludni.
– Miért épp teknõs lett a kis kedvenc?
– Mert a szüleim ezt választották nekem
ajándékba, de még tervezünk 2 királyteknõst is.
– Mivel táplálkoznak?
– Száraz hallal, amit ketté kell törni, tonhal kockát, puffancsot, rákokat, kukacot,
és répás kukacot is esznek. Egy napot
mindig ki kell hagyni az etetéssel, mert ha
sokat esznek, felpuffadnak és meghalnak. Inni nem szoktunk neki adni, mert
abban, amivel táplálkozik, van folyadék.
(Szerk. megjegyzése: Fontos, hogy teknõsünk megkapja a számára szükséges vitaminokat, melyeket a természetben is a
táplálékából szerez meg. A teknõsök
étrendje: légy, tücsök, káposztalevél, sárgarépa… stb.)
– Lehet úgy szeretni a teknõst, mint más
állatot?
– Igen, lehet.
– Hányadik helyezést értek el a teknõseid?
– Tofi elsõ helyezett, Tibi pedig második
lett.
– Milyen véleményt mondtak a teknõseidrõl a zsûrik?
– Azt, hogy nagyon szépek és aranyosak.
Sok dicséretet kaptam mindenkitõl, és ez
nagyon jól esett.
– Milyen erõs a harapása? És harapott-e
meg?
– Nem tudom hogy milyen erõs a harapása, engem még sose haraptak meg, de a
nõvéremet már igen, amikor etette õket.
– Köszönjük, hogy segítetted ezzel az interjúval a munkánkat!
Szõcs Renáta, Bozár Alexandra tanulók

Közös délutánok
Szabadidõs pályázatunk keretében lehetõségünk nyílt arra, hogy a perkátai gyerekek számára az eddig mûködõ szakkörök mellett további foglalkozások széles
palettáját nyújtsuk.
Ennek eredményeként október óta, heti
foglalkozások keretében látogatják a
gyerekek hagyományõrzõ szakkörünket,

melynek fõ célja a tartalmas idõtöltésen
túl az, hogy megismerkedjenek honfoglaló õseink életmódjával, kézmûvességével, harci technikáival.
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Boszorkák pedig
nem léteznek
Vagy mégis? Erre a kérdésre tudnak
igennel válaszolni azok a gyerekek, akik a
meseszakkör keretében november 23-án
Dunaújvárosban a Bartók Kamaraszínházban jártak. A Zöldboszorka címû elõadásnak nagyon nagy sikere volt tanulóink körében, izgatottan figyelték a mese
történéseit. A színészek elõadása magával ragadó volt. Nem volt kétséges kinek
szurkolnak a gyerekek, a gonosz banyának vagy

Másik szakkörünk, mely a „Kezünkben a
múltunk” címet viseli, manuális tevékenységek, a népi kézmûves technikák
gyakorlati elsajátításán keresztül igyekszik tartalmas szórakozást biztosítani tanulóinknak.

Mindkét foglalkozásunkra nagyon szívesen jönnek a gyerekek. Nagyon fogékonyak mind az elméleti ismeretek, mind a
manuális technikák elsajátítására. Hozzáállásukat, érdeklõdésüket bizonyítja
talán az a tény is, hogy az õszi szünetben is
látogatták a szakköröket. Ha egy kamasz
reggelenként nem a szundikálást, az õt
szünetben megilletõ lustálkodást választja, az nekünk a legjobb visszajelzés arról,
hogy programjaink felkeltették érdeklõdését, és jól érzi magát a csoportban.
Mindannyiunk számára fontosak ezek a
közös tevékenységek, hiszen a közös élményszerzésen túl mindkét szakkör tematikája, tevékenységköre alkalmas
arra, hogy a tanulóknak fejlõdjön önismerete, együttmûködési
készsége, kreativitása stb.,
tehát egész személyisége, s
nagyon jó alkalmat kínálnak ezek a délutánok arra
is, hogy nemzetünk hagyományainak, tradicionális
értékrendjének megismerésével erõsödjék magyarságtudatuk és a szülõföld
iránti szeretetük.
Horváthné Horgos Judit,
Hegedûs Gabriella tanárnõk

Dolgos Vaszilisszának, akinek a fiait a
boszorkány egy sziklába zárt. Szerencsére több segítõtársa is akadt, így végül gyõzedelmeskedett a jó. Kiszabadultak Vaszilissza fiai a fogságból. Külön szenzációja volt az elõadásnak, hogy a darabban
szereplõ gyerekeket iskolánk tanulói közül választották ki. Koncz Laci és Fülöp
Tomi az elsõ meglepetés után, ügyes
partnerei lettek az édesanyát játszó színésznõnek. A feszült légkörû, izgalmakban bõvelkedõ, de humoros jelenetekben
gazdag, látványos elõadás nagy élményt
nyújtott tanulóink számára.
Horváthné Fischer Katalin tanítónõ

Játékos
részképesség-fejlesztõ
szakkör a játékok és a mese
varázslatával fûszerezve

A tanulási ösztön velünk születik, és életünk végéig megmarad. Mint minden
ösztöncselekvés, a tanulás is örömszerzést okoz, és arra késztet, hogy újra és
újra létrehozzuk ezt a kellemes állapotot.

2010. december PERKÁTAI HÍREK
A tanulási zavar a gyermekek iskolába lépésével kerül elõtérbe, ezek enyhítése a
célunk.
A játékosság a gyermekek lételeme. A játék és a mese beillesztése a fejlesztõ foglalkozásokba, pozitívan alakítja a gyermekek fejlõdésmenetét. Tapasztalataink szerint a gyerekek szívesen jönnek a jókedvû játékos foglalkozásainkra. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
Jákliné Perei Erika gyógypedagógus

„Helyünk van a világban!”
SNI- s és halmozottan
hátrányos helyzetû
gyermekek játékos
vetélkedõje

ÁMK HÍREI
tanuló I. helyezésére. Gratulálunk Széll
István volt tanulónk III. helyezéséhez. A
negyedikesek közül Kovács Anasztázi
III. helyére lehettünk büszkék.
Történelembõl az ötödikesek közül Horváth Renáta I. helyéhez gratulálhatunk.
Hetedikeseink közül Supatek Patricia ért
el I. helyezést. A nyolcadikos tanulóink
közül Németh Dávid II. helyezést ért el.
A versenyünk alapját képezi iskolánk
egyik jó-gyakorlatának. A versenyt szervezte Györkös Judit, Jákliné Perei Erika,
Pavlicsek Zsolt.
Versenyen kívül, de a versenyhez kapcsolódóan:
2010. november 12-én meghívást kaptunk a Kozármislenyben megrendezésre
kerülõ ÁMK-s vándorgyûlésre, ahol a
Közép-dunántúli régióból ismertethettük jó-gyakorlatunkat.
Jákliné Perei Erika gyógypedagógus

A 2010-2011-es tanévben megrendezésre
került „Helyünk van a világban!” SNI-s
és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek játékos vetélkedõje. A TÁMOP3. 2. 11/10-1-2010-0099 „Alkossunk
együtt a szabadidõnkben!” pályázat keretén belül anyagi támogatást nyertünk
megrendezésére. Az elõzõ tanévhez hasonlóan az alsósok matematikából, a felsõsök történelembõl mérhették össze tudásukat. A verseny elsõ fordulóját 2010.
október 25-én rendeztük, ahol a dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és
EGYMI tanulóival mérhették össze
tanulóink tudásukat. Összesen 40 tanuló
vett részt a rendezvényünkön.

A megnyitón Somogyi Balázs polgármester úr, és Szilasy László igazgató úr köszöntötték a vendégeket. Zeneiskolás diákjaink rövid mûsorral kedveskedtek a
résztvevõknek. Gergely Gréta fuvolán,
Gecseg Eszter zongorán, László Lilla furulyán, Kovács Adrien furulyán adott elõ
egy-egy darabot. A verseny lebonyolításában a nyolcadikos tanulók segítettek:
Fórizs Lilla, Horváth Fanni, Szabó Judit,
Vajk Péter, Mészáros Róbert. A zsûriben
Toldi Hajnal, Györkös Judit, Gyöngyösi
Edit, Juhász Ildikó munkáját köszönjük.
A szendvicsek elkészítésében a Szülõklubunk tagjai fogtak össze, Kovács Hajnalka, Széll Istvánné, Supatek Istvánné. Az
eredményhirdetésig a gyerekek kreatív
játszóházban dolgozhattak, barátkozhattak egymással. Büszkék vagyunk matematikából Kundakker József, 3. osztályos

Barangoló szakkör
novemberi összefoglaló
programja
A Barangoló szakkör a jeles napokhoz,
ünnepekhez, hagyományainkhoz kapcsolódik. A kreatív foglalkozásoknak köszönhetõen a gyerekek jobban bele élhetik magukat az éppen tárgyalt hagyomány világába. A foglalkozások alsós
gyermekek számára vannak tervezve. A
szakkör vezetõje Pats-Belsõ Viola tanítónõ.

11
Valóban nagyon szép munkák születtek!
A Márton-napi hagyományok is nagy vidámságot hoztak a gyerekeknek: megnézték Fazekas Mihály Ludas Matyi címû
mesefilmjét, játékos feladatokat oldottak
meg hozzá kapcsolódóan. A hónap utolsó szakköre már télies témában zajlott:
téli képet készítettek a gyermekek, evvel
is jelezve, hogy hamarosan itt a december!
A szakkörökre vegyesen jöttek fiúk – lányok, elsõ osztálytól bezárólag a negyedik
osztályig. A hangulat mindig
vidám és családias volt. A
munkák pedig önmagukért
beszélnek.
Pats-Belsõ Viola tanítónõ

Kínai szakkör indult
az iskolában
Októbertõl pályázati forrás segítségével
beindult iskolánkban a gyerekek részére
a kínai szakkör, mely Kína kultúrájának
közelebb hozását, megismerését tûzte ki
céljául. A kulturális sokszínûség megismertetése különösen fontos nekünk
Perkátán, hiszen kínai testvértelepülésünk által konkrét kapcsolatunk van e
távoli országgal.
Az egyetemes emberiség egyik bölcsõje
Kína volt, mely igen sok kulturális kincset
adott az emberiségnek, sõt jelen világunknak és közeljövõnknek is meghatározó politikai-társadalmi fõszereplõje.
Célunk, hogy a gyerekek aktív szereplõként megismerhessék a kínai nép életét,
kultúráját. A másság tisztelete és elfogadása csakis a megismerés által alakulhat
ki és erõsödhet meg. Egy távoli, idegen
kultúra elfogadása megkönnyíti, késszé
tesz a helyi társadalomban is a másik
ember elfogadását.

Novemberben öt alkalom volt, amelyeken a gyerekek kreatív tevékenységeket
folytathattak. Rengeteget rajzoltak, festettek. „Belekóstoltak” a Halloweeni hagyományokba is. Az õszi termésképek
készítése nagy sikert aratott a kis diákok
körében.
Az érdeklõdõ gyerekek heti rendszerességgel ismerkednek a kínai kultúra különbözõ szeletkéivel. Októberben az
alábbi témákkal kezdtük foglalkozásainkat: Kína földrajzi elhelyezkedése, épített örökségeinek, természeti szépségeinek bemutatása, étkezési kultúra ismerete evõpálcika faragásokkal, pálcika használat gyakorlásával, melyet rizsevéssel
„teszteltünk” le. Megismerkedtünk a
Nagy Fal jelentõségével és Tibet szépségeivel is.
Folytatás a következõ oldalon.
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Novemberben az egészségvédelem jegyében légzéstechnikát és taiqi-t gyakoroltunk, majd megismerkedtünk a kiemelten védett pandával – le is rajzoltuk
–, majd az írásbeliség alapjaiba pillantottunk be a legegyszerûbb kínai jelek írásával. A pagodák, kertek rajzolása közben
hallgattunk kínai zenét is, mely igen eltérõ a mi eddigi tapasztalatainktól. Az õszvégi hideg idõjárás beálltával a kínai tea
történetével ismerkedtünk meg és finom
jázmin teák kóstolásával melegítettük fel
magunkat.
Minden iskoláskorú érdeklõdõt szeretettel vár a tanév további részében is a kínai
szakkör vezetõje: Pavlicsek Zsolti bácsi.
Pavlicsek Zsolt tanár

SZIVÁRVÁNY
ÓVODA
2431 Perkáta, Bocskai u. 2.,
e-mail: perkata.ovoda@t-online.hu,
Telefon: (25) 452-235

A „Tök jó nap!” is megrendezésre került.
Természetesen tököt is sütöttünk, melynek íze az óvodában sokkal ízletesebb,
mint otthon.
Különbözõ nagyságú, formájú tököket
gyûjtöttünk és faragtunk. Az elkészült
munkákból kiállítást rendeztünk, melyet
Pavlicsek Csaba szakács, ételszobrász
Magyar Bajnoki ezüstérmes, Olimpiai
bronzérmes munkája díszített. A gyerekek és felnõttek a remekmûvet szájtátva
csodálták. Eredményes és sikeres karriert kívánunk neki!
November 30-án a Télapó és ezüstmackó
elõadást tekinthetik meg óvodásaink,
melyet a Francia klub finanszíroz, köszönet érte.

A TÁMOP 3.2.11./10 kódjelû,
„Alkossunk közösen
szabadidõnkben” címû
pályázat cikke

Az elmúlt két hónap
óvodában történt eseményei

Szabadidõs tevékenységeink

A Süni csoportosok október 6-án a székesfehérvári tûzoltóságra tettek látogatást. Köszönjük Baráth Róbert édesapának, hogy megszervezte a gyerekeknek
ezt a látványos, tartalmas és hasznos délelõttöt.
Október 13-án papírgyûjtési akciót szerveztek a szülõk jó eredménnyel.
Október 14-én a Nefelejcs Bábegyüttes A
telhetetlen méhecske címû színvonalas
elõadását tekinthették meg a gyerekek.
Az õszi szünetben az aktív anyukák kifestették a régi óvoda pillangós csoportját, a
két öltözõt és a folyosót. A délelõtt vidám
hangulatban telt el. Köszönjük Lengyel
Zsuzsának, Jákliné Veres Bettinának,
Lászlóné Király Verának és Mészáros
László festõmesternek önzetlen segítségüket!
November 11-e Márton-napja, Szent
Márton püspök ünnepe, melyet óvodánkban megünnepeltünk. Köszönjük a
Perec pékség üzemeltetõjének a 3 kg-os
parasztkenyeret és a parti kenyér felajánlását. Számunkra is hihetetlen és öröm
volt nézni, hogy a libazsíros, puha, meleg
kenyér vöröshagymával mennyire kapós
volt.

Úgy gondolom, hogy intézményünk életében nagy változást hozott a szabadidõs
tevékenységek támogatására megnyert
pályázat. Óvodai életünk a megszokott
rend szerint zajlott, de a pályázati lehetõség még mélyebb feldolgozást biztosított
egy-egy témában a gyerekek számára.
Óvodai szinten megrendezésre került két
alkalommal a sport nap. A gyerekek nagyon élvezték, fõleg a második alkalmat,
amit már nagyon várták. Lelkesen, kipirult arccal teljesítették a feladataikat a
gyönyörû, verõfényes õszi délelõttön.
Fontosnak tartjuk a gyerekek rendszeres
mozgáshoz való szoktatását.
Az óvodások több alkalommal ellátogattak magángazdaságokba. Köszönjük id.
Gyõrik Józsefnek és családjának a szívélyes fogadtatást. Konyhakertjükben önfeledten tevékenykedtek a gyerekek. A
zöldségek között elevenedett meg, játszották el A répa címû mesét. Köszönjük
a lehetõséget!
A Nyuszis csoportos gyerekek Fülöp Ferenc gazdaságában szemlélték meg a
kombájnt és a többi mezõgazdasági gépet. Az õ feladatuk a kukorica téma feldolgozása volt. Az óvodában készítettek
kiállítást, melyet minden óvodás megte-

kintett. Köszönjük Majer Annus néninek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a
kukorica levélbõl készült kosarát és tárgyait. Óvodánk dolgozói izgalommal készültek a prószasütésre, amit a gyerekek
nagyon jóízûen fogyasztottak el.
A mai kor emberének ez ismeretlen étel.
Ezúton szeretném megköszönni Mészáros Zsuzsának, hogy magángyûjteményében betekintést engedett az óvodásoknak.
Gratulálunk a színvonalas múzeumához
és további eredményes gyûjtõmunkát
kívánunk!
Az õsz õszi gyümölcsök nélkül nem õsz. A
kisebb szõlõkben ma is a család meghívott segítõkkel szüretel. A házigazda, a
tulajdonos vendégül látja a szüretelõket,
étellel-itallal kínálja õket, a szõlõbõl,
mustból kóstolót vihetnek haza. Nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat a bortermelõ vidékeken ma
is rendeznek. A szüreti szokáshoz hozzá
tartozik az ének, tánc, szüreti felvonulás
és bálok. Ezt a szokást elevenítettük fel
óvodánkban és a falunkban is.
A Süni csoportos gyerekek Szarka Péter
szõlõjébe látogattak el, ahol megtapasztalhatták a szõlõ feldolgozásának fázisait. Köszönjük a szívélyes fogadtatást!

Decemberben várható
események
December hónapban sok-sok meglepetés vár még a gyerekekre. Ellátogat óvodánkba magyar Mikulás, francia Mikulás. Lesz Luca-napi kotyolás és a karácsonyi ünnepek.
A Süni csoportnak december 10-én, a Pillangó és Cica csoportban december 14én, a Maci csoportnak december 15-én 9
órakor kerül megrendezésre.
Szeretettel és tisztelettel várjuk az érdeklõdõ embereket december 16-án 9
órára az új óvodába a Nyuszis csoport
karácsonyi ünnepére.
Ezúton szeretnék valamennyiüknek békés,
boldog karácsonyi ünnepeket és eredményes újévet kívánni magam és az óvoda dolgozói nevében!
Kovács Tiborné óvodavezetõ

2010. december PERKÁTAI HÍREK

KÍNA KINCSEI / HIRDETÉSEK

KÍNAI SZAKKÖR INDULT
AZ ISKOLÁBAN
Októbertõl pályázati forrás segítségével beindult iskolánkban a
gyerekek részére a kínai szakkör, mely Kína kultúrájának közelebb hozását, megismerését tûzte ki céljául. A kulturális sokszínûség megismertetése különösen fontos nekünk Perkátán, hiszen kínai testvértelepülésünk által konkrét kapcsolatunk van e
távoli országgal.
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KÍNA KINCSEI 26.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata –
természeti értékek Kínában 7.

Különleges hegyek 3.
A Wuyi-shan (Wuyi-hegység)
Fujian és Jiangxi tartományok határán, Délkelet-Kína elragadó
természeti szépségét mutatja a kb. 60 km kerületû Wuyi-hegy,
mely mindössze 700 méter magas, de különleges formájú sziklái
gyönyörû természeti látványosságként vonzza a turistákat. A kilenckanyarú patak, a meredek hegyoldalak közötti kilencvenkilenc szikla mellett van még a Song-dinasztia porcelánégetõ mûhelyeinek maradványa, a Wuyi-pavilon is. A patak partja melletti sziklákon lévõ ún. csónakkoporsók mintegy 4000 éves
bronzkori temetkezési módról tanúskodnak. Nemcsak látniva-

Az egyetemes emberiség egyik bölcsõje Kína volt, mely igen sok
kultúrkincset adott az emberiségnek, sõt jelen világunknak és
közeljövõnknek is meghatározó politikai-társadalmi fõszereplõje. Célunk, hogy a gyerekek aktív szereplõként megismerhessék a kínai nép életét, kultúráját. A másság tisztelete és elfogadása csakis a megismerés által alakulhat ki és erõsödhet meg.
Egy távoli, idegen kultúra elfogadása megkönnyíti, késszé tesz a
helyi társadalomban is a másik ember elfogadását.
Az érdeklõdõ gyerekek heti rendszerességgel ismerkednek a
kínai kultúra különbözõ szeletkéivel. Októberben az alábbi témákkal kezdtük foglalkozásainkat: Kína földrajzi elhelyezkedése, épített örökségeinek, természeti szépségeinek bemutatása, étkezési kultúra ismerete evõpálcika faragásokkal, pálcika
használat gyakorlásával, melyet rizsevéssel „teszteltünk” le.
Megismerkedtünk a Nagy Fal jelentõségével és Tibet szépségeivel is.
Novemberben az egészségvédelem jegyében légzéstechnikát és
taiqi-t gyakoroltunk, majd megismerkedtünk a kiemelten védett pandával – le is rajzoltuk –, majd az írásbeliség alapjaiba
pillantottunk be a legegyszerûbb kínai jelek írásával. A pagodák, kertek rajzolása közben hallgattunk kínai zenét is, mely
igen eltérõ a mi eddigi tapasztalatainktól. Az õszvégi hideg idõjárás beálltával a kínai tea történetével ismerkedtünk meg és
finom jázmin teák kóstolásával melegítettük fel magunkat.
Minden iskoláskorú érdeklõdõt szeretettel vár a tanév további
részében is a kínai szakkör vezetõje:
Pavlicsek Zsolti bácsi.

AUTÓVEZETÉSI
TANFOLYAM
INDUL
A KASTÉLYBAN!
* KEDVEZMÉNYEK *
JELENTKEZNI
LEHET
A KÖNYVTÁRBAN:

25/522-320

lók, hanem igen nevezetes természeti rezervátum is található a
területen, melyen Délkelet-Kína legnagyobb kiterjedésû és legjobban megõrzött szubtrópusi esõerdõ ökológiai rendszere helyezkedik el, ahol hegycsúcsok sorakoznak és búja õserdõ található. A természetvédelmi terület híres bambuszairól és kígyóiról is… E hegységnél nemcsak a festõi szépség a természeti látvány, hanem hosszú történelmi múltja is leköti a látogatókat.
Már a nevérõl is legendák keringenek: egyes források Wu Yi
nevû férfinak tulajdonítják a nevet, mások a Yi (yue) nemzetiségû õslakosok nevébõl eredeztetik a hegység nevét. A Song-dinasztia idején virágzó neokonfucianizmus idõszaka sok kulturális történelmi emlékeket hagyott ránk a Wuyi-hegységnél.
A hegység székhelyét: Wuyishanshi városát 20 éve hozták létre
az idegenforgalom fejlesztése érdekében. A város jelentõs terméke a zöld és fekete tea közötti egyedi változat, valamint a gabona és a fatermelés.
A Wuyi-hegység 1999 óta a világörökségek része.

Régi pénzeket, régi érméket vennék!
Vásárolnék továbbá olyan régi tárgyakat (régiségeket),
amiket már nem értékelnek vagy nem használnak.
Cím: Perkáta, Damjanich u. 52.
Telefon: 06-30-204-6433
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Lovas hírek
November hónapban megkezdõdtek a fedeles versenyek, amelyek,
helyszínben térnek el a nyári szabadtéri eseményektõl. A lovaknak a
zárt, szûk környezetet külön meg kell szokniuk, sok ló nem is tud alkalmazkodni ehhez a helyzethez, így õk nem is alkalmasak a téli versenyzésre. Szerencsére a mi lovainknak ez nem okoz problémát. Perkátát díjugratásban Gubicza Anett, fogathajtásban pedig ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás páros képviselték. A kezdés mindenkinek nagyon jól sikerült.
Anett a dobogó legfelsõ fokára állhatott, a fiúk pedig két hibátlan pályát
teljesítettek. A többiek még pihentetik a lovaikat, de szeretnének majd
õk is ringbe szállni.
November 5. – Székesfehérvár: díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/2 nyitott M amatõr fedeles minõsítõ „110
cm-es” kategória (24 induló): hibátlan, 1. hely. Ezzel 108 minõsítõ pontot szerzett.
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/3 nyitott M amatõr fedeles minõsítõ „120
cm-es” kategória (24 induló): 8 hibapont, 23. hely.
November 27. – Székesfehérvár: fogathajtó-verseny
ifj. Horváth Árpád-Dózsa Tamás – Szenyor-Pluto Füles (16 induló): hibátlan, 11. hely.

November 28. – Kecskemét: díjugrató verseny
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/2 nyitott M amatõr fedeles minõsítõ „110
cm-es” kategória (34 induló): 4 hibapont, 17. hely.
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/3 nyitott M amatõr fedeles minõsítõ „120
cm-es” kategória (22 induló): 4 hibapont, 11. hely.
Orbán Brigitta

Tisztelt Adófizetõk!

ALBA TAKARÉKSZÖVETKEZET, PERKÁTA
Lakossági tájékoztató

Köszönjük, mindazoknak akik alapítványunknak ajánlották fel adójuk 1 %-át.
Az idei évben összesen 379.473 Ft érkezett számlánkra az Önök jóvoltából.
Kérjük, a továbbiakban is támogassák alapítványunkat, hiszen a befolyt összeget az
iskolának, óvodának, civil szervezeteknek
juttatjuk közösségi célokra, eszközfejlesztésre.
Adószámunk: 18486575-1-07
Bankszámlaszámunk:
58000047-10004610
Köszönettel: Perkátáért
Közalapítvány Kuratóriuma

Kamata: 18 % Kez. ktsg. évi 3,60 % Folyósítási jutalék: min: 2.000 Ft, max: 10.000 Ft
A kölcsön futamidejét Ön határozza meg 12 hó és 120 hónap között!
100.000 Ft
havi törlesztés
6 900 Ft
18 hó THM 31,30 %
200.000 Ft
havi törlesztés
10 800 Ft
24 hó THM 27,26 %
300.000 Ft
havi törlesztés
11 900 Ft
36 hó THM 26,10 %
500.000 Ft
havi törlesztés
19 800 Ft
36 hó THM 25,97 %
500.000 Ft
havi törlesztés
14 300 Ft
60 hó THM 25,25 %
600.000 Ft
havi törlesztés
15 600 Ft
72 hó THM 25,05 %
800.000 Ft
havi törlesztés
19 400 Ft
84 hó THM 24,91 %
1.000.000 Ft
havi törlesztés
24 200 Ft
84 hó THM 24,91 %
1.000.000 Ft
havi törlesztés
21 300 Ft
120 hó THM 24,69 %

Alapítványi hírek
Örömmel tudatjuk minden perkátaival,
hogy ismét sikeresen pályáztunk a
LEADER keretében.
2 pályázatot nyújtottunk be 1 évvel ezelõtt, melyekrõl most kaptuk meg a támogatásnak helyt adó határozatokat.
A „Nagyszüleink öröksége” címû pályázatunkban hagyományõrzõ eszközökhöz
és viseletekhez juthatunk 3.919.360 Ft értékben.
Az „Ép testben ép lélek” címû pályázat
során pedig 25 perkátai gyermek nyári
napközis tábor keretében ismerkedhet a
kistérség településeivel érdekes programok keretében és nagy hangsúlyt fordítunk az egészséges táplálkozásra is. Erre a
programra 1.160.177 Ft-ot fordíthatunk.
Elõre köszönjük az önkormányzatnak az
elõfinanszírozást és a szükséges önrész
biztosítását.
Perkátáért Közalapítvány Kuratórima

HÍZÓK ELADÓK
Tel.: 06-30-9272-713

Szabadfelhasználású hitel 100.000 Ft-tól 1 millió Ft-ig!

Lakáscélú hitelek
Lakóingatlan vásárlási kölcsön /nincs támogatás/ – Új lakásépítési kölcsön /nincs támogatás/ – Tatarozási, korszerûsítési, felújítási kölcsön:
Kamata:
változó:
jegybanki alapkamat + 3 %
Kezelési költség nincs.
Elbírálási díj:
1,50 %
max:100.000 Ft
Folyósítási jutalék:
0,50 %
Ügyintézési díj:
3 000 Ft
A kölcsön futamidejét Ön választhatja meg 5 évtõl max: 25 évre,
5.000.000 Ft összegû 300 havi futamidejû kölcsön havi részlet: 41 700 Ft
Teljes hiteldíj mutató THM: 9,33 %
Vállalkozói folyószámla
Takarékszövetkezetünk teljes körû pénzforgalmi
szolgáltatást kínál valamennyi vállalkozó ügyfelének, akik pénzügyeik intézéséhez gyors, pontos,
megbízható szolgáltatást várnak el.
Azoknak a vállalkozói ügyfeleknek, akik a vállalkozó folyószámla kínálta lehetõséget szélesebb körben akarják használni ajánljuk a házibank szolgáltatást és sms szolgáltatást , továbbá vállalkozói
igényüknek megfelelõ bankkártyát biztosítunk,
amellyel a nap bármely szakában pénzéhez jut.
Pénzintézetünk vállalkozói, vállalati hitelt – átmeneti likvidási gondokra rövidlejátú kölcsönt nyújt.
A régebben bankszámlával rendelkezõ ügyfeleink
igénybe vehetik a folyószámla hitelt, hosszúlejáratú hitelt és a Széchenyi Kártyát.

lamennyi ügyfelének, akik sorban állás nélkül kívánják pénzügyeiket intézni.
Figyelmükbe ajánljuk a lakossági folyószámláról
indítható csoportos megbízásokat, aminek segítségével a havonta jelentkezõ számlák könnyen és
gyorsan teljesíthetõk. Továbbá a helyi pénzkiadó
ATM-bõl bármikor készpénzhez juthatnak. 18 év
alatti ügyfeleinknek Junior bankszámlacsomagot
ajánljuk, hozzá igazodó bankkártyával. Felnõtt lakosság részére Prémium, Extra bankkártya csomagot biztosítunk.
A fentiekkel kapcsolatos bõvebb információért
hívja kirendeltségünket, illetve tájékozódhat a
www.albatakarek.hu web oldalon.
Telefon: 507-560, 507-561

Lakossági folyószámla

Kusler Józsefné
kirendeltségvezetõ

Takarékszövetkezetünk teljes körû pénzforgalmi
szolgáltatást nyújt: netbank, sms, bankkártya va-

Minden kedves ügyfelünknek
kellemes ünnepeket kívánunk!

2010. december PERKÁTAI HÍREK

HIRDETÉSEK

Egy régi – akkor még könnyelmûnek tûnõ – ígéretbõl születtünk, de barátok, családtagok, jó ismerõsök fáradságot
nem kíméltek és öt évvel ezelõtt, december 1-jén megnyitotta kapuit a szépülni vágyók elõtt Perkátán a Banya-Tanya. Az elsõ pillanattól kezdve fodrászattal, szoláriummal és kozmetikai szolgáltatással várjuk vendégeinket.
A kedves és figyelmes, valamint precíz szolgáltatás mellett nálunk állandó vendég a jókedv és vidámság is, itt
mindig történik valami.
Öt év távlatából is köszönjük a rengeteg segítséget, vendégeink pedig a bizalmat.
Továbbra is – a környékhez viszonyítva – mérsékelt árakkal várjuk vendégeinket, akik akár telefonon is bejelentkezhetnek.
Minden kedves régi és
új ügyfelünknek boldog,
békés, meghitt ünnepeket, valamit szerencsés
új esztendõt kívánunk!
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Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az
ügyfélfogadási óráit a perkátai polgármesteri hivatalban
tartja minden hétfõn 16 órától.
Szerzõdéseket a hét minden napján köt (szombaton és vasárnap is). Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez
szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket
legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kéri egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni
lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való feltüntetését
szintén nála szíveskedjenek megrendelni, hogy e munkák
elvégzésénél segítséget tudjon nyújtani.

Várjuk Önöket az új
esztendõben is!

BANYA
TANYA
Perkáta,
Damjanich u. 52.

Dr. Nagy István ügyvéd –
06 30 639 2893

Telefon:
30-850-3620

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
19 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

PERKÁTAI HÍREK — Lapalapító: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: Gál Rita Telefon: 06
(70) 3684 130. E-mail: perkataihirek@index.hu Az anyagok leadási határideje minden hónap utolsó napja. Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu
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MIKULÁS-NAP

PERKÁTAI HÍREK 2010. december

December 6-án természetesen a Mikulásé volt a fõszerep Perkátán. A fehérszakállú öreg
délelõtt a gyermekeket ajándékozta meg, délutánra pedig kis mozgásra hívta az ifjakat és
felnõtteket egyaránt. Az iskola tornatermében elsõként kiadós Mikulás-aerobik vette
kezdetét csinos krampuszlányok vezetésével, majd a virtus versenyen mindenki átérezhette
a Mikulás nehéz fizikai
feladatait.

