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Általános Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 25 522 310
A 2008-as év végéhez értünk. December
31-én, szokás szerint vidámsággal búcsúztatjuk az ó-, s egyben köszöntjük az
újévet.
Szilveszter estének egyik megszokott eseménye a fogadkozás. Megfogadjuk, hogy
rossz szokásainktól megszabadulunk, a
jókat megtartjuk.

Intézményünkben is véget ért az óesztendõ, de nem a félév. A félévi értékelés még
hátra van. A decemberi hónap azonban
mozgalmasan telt az intézmény életében.
A francia Mikulás ajándékozását követte
a karácsonyra készülõdés. Az Óvodában
a hagyományoknak megfelelõen gyönyörû mûsorral köszöntötték Jézus születését a kisgyermekek és az óvónõk, a szülõk
és a nagyszülõk nem kis örömére.
Az iskolában az iskolai és a községi karácsonyi ünnepre készültek a kisdiákok.
December 20-án délelõtt a felsõsök játékkal és filmnézéssel hangolódtak a karácsonyra, az alsósok a Faluházban színvonalas mûsorok bemutatásával idézték
fel a Megváltó születését.
16 órai kezdettel a zsúfolásig megtelt Faluházban Somogyi Balázs polgármester

úr köszöntõjével kezdõdött a
községi szintû karácsonyi ünnepség.
Közel két órán keresztül tartó
mûsor valódi karácsonyi hangulatot varázsolt mindazok
számára, akik megtisztelték
jelenlétükkel a rendezvényt.
Diákok, tanárok egyaránt szerepelve mutatták meg a szeretet erejét, melyet a szenteste jelképez
valamennyi ember számára.
Évrõl évre megünnepeljük a születést.
Ünnepeljük a szeretet születését. Ajándékokat veszünk azoknak, akik fontosak,
kedvesek számunkra. Szép lassan azt
gondoljuk, hogy minél nagyobb, értékesebb az ajándék, annál nagyobb a szeretet, mely az ajándék mögött van.
Pedig nem így van. A szeretet maga a legnagyobb ajándéka Istennek, melyet az
ember kapott. Jézus a legnagyobb szegénységben született, egy istállóban. A
szeretet értékét semmi nem homályosíthatta el.
Hiszem, hogy a december 20-ai esti mûsor ajándék volt. A kisgyermekek ajándéka a felnõtt világ számára, és ez az ajándék azt a tisztán fénylõ szeretetet adta át

valamennyi jelenlévõ számára, amelyet a
betlehemi istálló adott a világnak.
Szilasy László ÁMK igazgató

Kányádi Sándor:

Csendes pohárköszöntõ
újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívbõl
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!
(1956)
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ÚJESZTENDÕ
VÍGSÁGSZERZÕ...
ÚJÉVI KÖSZÖNTÕK A FEJÉR MEGYE NÉPRAJZA C. KÖNYVBÕL,
ÉS VÁLOGATÁS, IDÉZETEK MAGYAR ÍRÓK, KÖLTÕK MUNKÁIBÓL
Béres vagyok béres
béresnek szegõdtem.
Sej itt az új esztendõ
Jön a szekér értem

Tombol a szél, zúg a lég
Havat kavar égi rém.
Dideregve nagyon fél,
Az Ember jobbat remél.

Sajnálom ökrömet
vasjárom szegemet.
Sej itt az új esztendõ
Jön a szekér értem.
(Perkátai gyûjtés)

Az évszak hatalma nagy,
Ilyenkor jól odacsap.
Vacogtat a kemény fagy,
Békén bennünket nem hagy.
Megdermeszti lelkünket,
Jéggé teszi szívünket.
Ha nem figyelsz úgy marad,
Egész évben kõdarab.

Újesztendõ vígságszerzõ,
most kezd újulni.
Újulást most kezd hirdetni.
Hirdeti már a Messiást
Eljöttnek lenni,
legyetek az Úristennek
boldog hívei!
Ámen!
Boldog új évet kívánunk!
(Bodajki gyûjtés)

Gonoszságból szõtt gáncsok,
Rontják meg a világot.
Légy hát magad bálványa,
Az önzés netovábbja !
Igen,s forró szeretet,
Megmozgathat hegyeket !
Olvasztja a keményet,
Feléleszti esélyed !
Teljes évnek elején,
Terveinknek idején,
Vágyainknak mezején,
Álmainknak tetején…
Megújult lendülettel,
Kegyelmi lelkülettel,
Mögöttünk õrangyallal,
Óv minket láthatatlan.
Isten, kinek kezébõl
Egy furcsa földi létbõl,
Jutunk vissza a fénybe,
A boldog dicsõségbe.
Mikor e létnek vége,
járulunk majd elébe.
Ez az örök ígéret,
Mindannyiunk reménye.

Adjon Isten bort, búzát, barackot,
Kurtafarkú malacot,
Csutorába feneket,
Hadd ihassunk eleget!
(Pátkai gyûjtés)

Kívánok hát ezen új évben
Szerencsét, áldást mindenben,
A jószívû gazdának
És pediglen hitvespárjának.
Áldd meg Isten e magyar hazát,
Vedd le róla ezt a rabigát!
Adjál neki szabad életet,
A Jézussal örök életet!
Boldog új évet kívánok!
(Csóri gyûjtés)

Wass Albert:
Karácsonyi üzenet... (részlet)
Nyissátok meg szívetek minden ablakát,
és eresszétek be oda a napfényt, hadd
pusztítson ki belõletek minden sötétséget... A cívódások, pártoskodások nemzetébõl változzatok át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól
kezdve veletek lesz az Isten. Megmaradásunknak, megmaradástoknak, a magyar
sors jobbra fordulásának ez az egyetlen
lehetõsége. Adjon az Úristen boldog karácsonyt, és szeretetben gazdag új esztendõt mindnyájatoknak!

Heltai Jenõ: December (1931)
Talán imádkozni kellene!
Vagy visszanézve arra mi mögöttünk van
megfogni egymás kezét
összebújni, egymást megölelni,
és utolsó szikrájából annak,
mi bennünk emberi
új tüzet rakni új jövõhöz
és friss kenyérsütéshez.

Illyés Gyula:
Újév napján írtam... (részlet)
hol vagy te jövendõ?
hóban, ködben állnak
jegenyéi ott fenn a régi hegyhátnak
s az újesztendõbe bukott vidék felett
el-eltünedeznek, mint a kísértetek.
Ország sûllyedt itt hó, éhség, nyomor alá
rajta mint vizipók futkároz a halál.

Radnóti Miklós:
Szilveszter és újév között
(1935)
Tûnik ez az év is, hûvösen mosdik meg
utána a lélek, és fagyosan kéklik
s már messzirõl emlékszik
az évre, csak mint a gyermek úgy
és újat nem köszönt, mert nem vár semmire,
a piros szabadság tán nem jön el soha.
Számára csak mostoha
év lehet ez és tétova táj.

Arany János: Alkalmi vers...
Az új évet (ócska tárgy!)
kell megénekelnem,
hálálkodva ahogy illik,
poharat emelnem.
Mit van mit kívánni még
Íly áldott idõben?
Adjon Isten ami nincs
Ez új esztendõben.
............................
Kívül, belül maradjon
Bekében az ország:
A vásárra menõket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredõben,
Adjon Isten ami nincs
Ez új esztendõben.
Gyûjtötte és szerkesztette: Kiss Ferencné
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Beszámoló a 2008. december 17-ei
képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete
2008. december 17-i képviselõ-testületi
ülésén 12 képviselõ (Bogó Ferenc, Bogóné Plasek Krisztina, Horváth Judit,
Lehóczki Ádám, Mosonyi György, Pavlicsek Nándor, Rajcsányi László, Somogyi Balázs, Szilasy László, Tóth Ferenc,
Ujfalusi Pál és Vaskó Ferenc) volt jelen.
Az elmúlt testületi ülés óta eltelt idõszak
eseményeirõl szóló polgármesteri beszámoló után a képviselõ-testület egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül
támogatta a 2008. évi költségvetésrõl szóló, 3/2008. (II. 15.) számú rendelet módosítását.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül támogatta
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának
megállapításáról szóló, 22/2007. (XII.
22.) számú rendelet módosítását.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elutasította a Vertikál Zrt. szemétszállításra vonatkozó ajánlatát és megbízta Somogyi Balázs polgármestert a további tárgyalások
lefolytatásával.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül módosította a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodását.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának 7.7.2. Mûködtetés, üzemeltetés részhez a képviselõ-testület által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, az 1-5. számú
mellékletben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést a képviselõ-testület

megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül döntött
arról, hogy az átmeneti gazdálkodásról
nem alkot rendeletet.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
a Nappali Szociális Központ megszüntetõ okiratát.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elviekben
egyetértett azzal, hogy 2009/2010. tanévtõl a kötelezõ óvodai nevelési és iskolai
nevelési, oktatási feladatokat teljes körûen az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott pusztaszabolcsi székhelyû intézmény lássa el, valamint felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert a
közoktatási társulási megállapodás feltételeinek pontosításával kapcsolatos
tárgyalások lefolytatására.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az iváncsai
tanuszoda közös üzemeltetésére és használatára vonatkozó megállapodás-tervezetet feltételekkel kiegészítve fogadta el.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
a 2009. év I. félévi üléstervét.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elviekben
hozzájárult az Integrált Közösség és Szolgáltató Tér pályázaton történõ részvételhez.

P

ár szülõvel elhatároztuk, hogy a
perkátai alsó tagozatos gyerekeket
megtanítjuk az úszásra. Ezért szerveztünk
októberben egy úszásoktatást Gyenese
Ágnes úszóoktató segítségével.
Szerettek járni a gyerekek. Heti 1 alkalom
és 1,5 órás úszás volt.
Ezért szeretnénk, hogy tovább járjanak,
és ha van még jelentkezõ, szívesen visszük
õket is! Terveink szerint a következõ oktatási óra január végén vagy február elején
lenne.
Bõvebben majd, ha meglesz a pontos idõpont. De azt majd jelezni fogom.
De ha kérdésük lenne, a 06 30 972 6471-es
telefonszámon elérnek bármikor.
Tisztelettel: Jankovics Edit, az egyik szülõ

Úszásoktatás

A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
a „Perkátáért” Közalapítvány, a Perkátai
Polgárõrség és a Perkátai Sport Egyesület 2008. évi beszámolóját.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
Perkáta Nagyközség Önkormányzata aktualizált Közoktatási Esélyegyenlõségi
Helyzetelemzés és Intézkedési Tervét.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult ahhoz, hogy a BIO-NAT Kft. a temetõ ingatlan bejárati részén a térburkolatot kiépítse.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult a Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévõ, 0322, 067., 030.,
015/16 helyrajzi számú földutak sárrázó
burkolatának kiépítéséhez.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az Általános Mûvelõdési Központ megüresedett
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánította, valamint új pályázatot írt ki
az Általános Mûvelõdési Központ megüresedett intézményvezetõi posztjának
betöltésére.
A képviselõ-testület egyhangúlag, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a PerkátaKisbács Baráti Egyesület számára
109.000 Ft, a Perkátáért Összefogás Polgári Egyesület számára 150.000 Ft, a
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre számára 70.000 Ft, a Kína Egyesület számára 30.000 Ft és Baba-Mama Klub számára 15.000 Ft támogatást biztosított.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete zárt ülés keretében
döntött a méltányossági ápolási díjak
megszüntetésérõl.
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Hölgyek napernyõvel
December 16-án a perkátai József Attila
Könyvtár olvasótermében régi ismerõsünket, dr. Kéri Katalint köszönthettük
író–olvasó találkozó keretében. Akik figyelemmel kísérték óvodánk 125 éves évfordulójának rendezvényeit, hallhatták
elõadását az óvodai nevelés történetérõl,
találkozhattak vele.
Az író–olvasó találkozó apropója a Hölgyek napernyõvel Nõk a dualizmus kori
Magyarországon 1867-1914 címû kötet
megjelenése volt. Azon kívül baráti szálak is kötik Perkátához.

Salamancai egyetemen, vendégtanár a
franciaországi Rouen egyetemén. Számos konferencián tartott elõadást, megjelent öt könyve és hat általa szerkesztett
kötete. Számos publikációja látott napvilágot. 1997-ben munkacsoportjával
együtt készített egy egyetemes és a magyar neveléstörténet tanításához és tanulásához segítséget nyújtó számítógépes
anyagot. Kitüntetések sorát tudhatja ma-

A könyv elõélete, hogy 1994-1996 között
Kéri Katalin elvégezte a Janus Pannonius
Tudományegyetem Modernkori Történeti Tanszékének PhD kurzusát, és záró
dolgozatának témája volt a dualizmus
kori magyar nõk története, melyet 1997ben summa cum laude minõsítéssel védte
meg.
Hogyan is mutathatnám be önöknek Kéri
Katalint, aki szerényen elhallgatja e kötet
írójaként a doktorátusát is. Õ az a lány,
aki Dunaújvárosban született, Nagyvenyimen járt általános iskolába, Dunaújvárosban érettségizett és Pécsett a Janus
Pannonius Tudományegyetem történelem-orosz szakán végzett. Õ az a nõ, aki
az újonnan alakult Nevelés- és Mûvelõdéstörténeti Tanszék vezetõje, tanít nappali tagozatos hallgatókat, speciálkollégiumokat vezet mûvelõdés- és neveléstörténeti témákról, közben 1993-ban
doktorál történelembõl summa cum
laude minõsítéssel. Felsõfokon beszél
oroszul, középfokon franciául, spanyolul,
angolul, kicsit olaszul, jelenleg arabul tanul. Több ösztöndíjas külföldi tanulmányúton is részt vett. Néhány példa:
Madrid, Autonom Egyetem, ahova többször is eljutott, Göteborgban pedagógia
szeminárium hallgatója, vendégoktató a

gáénak. Több tudományos és társadalmi
testület tagja, illetve titkára. Õ az, aki
mindeközben férjhez ment és gyermeket
szült. Tehát õ az az asszony és anya, aki
bebizonyította, hogy nõ létére nemcsak a
fakanál áll jól neki, hanem az iskolapad
és a katedra is.

kumentumok, szépirodalmi mûvek, tárgyi források közül kiemelten a képzõmûvészeti alkotások, régészeti leletek. Csak
néhány kedvcsináló cím a kötet olvasásához: A nõi sajtó története; Írások a nõi lélekrõl és jellemrõl; A nõk hivatásról; A
nõk jogi helyzete; A leánynevelés; Nõi
munkavállalás, természetesen a teljességi igénye nélkül.
Dr. Kéri Katalin munkásságának megismerése mindannyiunk számára példa.
Össze lehet egyeztetni a családot, a munkát, a kutatómunkát, a szabadidõt.
1897-ben az angol parlament megszavazta a nõk választójogát: „És nemcsak választók lesznek, hanem választhatók is;
már tudniillik nem csupán feleségül, hanem képviselõnek is!”
És így lett!
Kedves Fiúk és Férfiak! Figyelmetekbe
ajánlom zárszóként Kéri Katalin Hölgyek napernyõvel címû könyvének mottóját: „Amikor az ember nõkrõl ír, tollát
szivárványba kell mártania és a sorokra pillangók porát kell szórnia.”

A könyv oldalain feltárul elõttünk, milyen kutatási anyagok segíthetnek a nõtörténet kutatásában, úgymint írásos do-

(Diderot)
Szarka Istvánné

RÉSZLETEK A HISTORIA DOMUSBÓL –
A PERKÁTAI PLÉBÁNIA TÖRTÉNETÉBÕL
Megjelentetve a Kisboldogasszony
Alapítvány gondozásában

1915. január 1.
Soha jobb szívvel, õszintébb lélekkel nem
mondották az emberek egymásnak „Boldog Új Évet Kívánok”, mint a ránk virradt új esztendõben.

1916
Ki hitte volna, hogy a világháború az új
esztendõbe is átnyúljon s még egy téli háború borzalmainak ki legyenek katonáink téve. Hõs katonáink az orosz s olasz

fronton a hidegtõl sokat szenvedtek, nálunk oly enyhe lefolyású volt a tél, hogy
jeget sem lehetett fogni. … A nép kezdett
apatikus lenni s beletörõdni abba a gondolatba, hogy sohasem lesz vége a háborúnak.

1932
Téli inségakció – A nagyon rossz termés,
alacsony gabonaárak, igen nagy adók,
eladósodás, gazdasági válság, megszorított hitel, teljes pénztelenség folytán az
idei tél ijesztõnek ígérkezett … a hatóságok mindent elkövettek, hogy ezt enyhítsék.
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Egyház – hitélet Karitász-hírek
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Hála Istennek, többen voltunk karácsony és újév környékén
templomunkban a szentmiséken. A szükség, a probléma nagy
úr. A gondok olyanokat is képesek megingatni, akik a boldogságot eddig csak a földi örömökben, a fogyasztásban és a túlzásba vitt szórakozásban vélték meglelni. Amikor beüt a válság – legyen az bizalmi, erkölcsi, pénzügyi – akkor az ember
ösztönszerûen a Mindenhatóhoz fordul. Ilyenkor hirtelen kijózanodunk a csupán átverést hozó ígéretekbõl és döbbenten
nézzük annak következményeit: a leépítéseket, a fokozódó
munkanélküliséget, az elszegényedést, az eladósodást, lelki
hiányainkat, a szellemi leépülést. Rájövünk, hogy sokkal jobban egymásra vagyunk utalva , ezért össze kell fognunk – mindenben. Még fontosabb felismerés, hogy megláthatjuk az igazán lényegeset: a megtérést, a megtisztulást, a megújulást.
Bízzuk életünket Jézusra, látogassuk Isten házát, várunk
mindenkit egyházközségünkbe, hogy közösségben lehessünk.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki az ünnepek szebbé tételéhez hozzájárult: önkormányzatunknak a gyermekek karácsonyi csomagjait, adományozóinknak a támogatásokat,
kórusunknak a szép énekeket, állandó és alkalmi segítõinknek a sok önkéntes munkát.
2009-ben is szeretettel hívjuk és várjuk híveinket, minden jóakaratú érdeklõdõt egyházközségünk és egyházmegyénk
programjaira. Természetesen hitünk középpontjában a
szentmisék állnak, mellette tervezünk különféle egyházias
programokat. Január végén ökumenikus imahetet tartunk,
február elején farsangolunk, majd a hónap végén kezdõdik a
nagyböjt. Márciusban lelkigyakorlat lesz vendég atyával,
március 25-én Kaszap István emlékmise Székesfehérváron.
Áprilisban húsvétot ünnepelünk, májusban anyák napja és
elsõáldozás lesz. Június elsején egyházmegyei nap Balinkán,
majd ministránsavatás, hittanos gyermeknap, Úrnapi körmenet, tanévvégi hálaadás várható. Júliusban hittanos tábort
szervezünk kicsiknek és nagyoknak. Augusztusban karitász
nap az idõsekre és betegekre koncentrálva. Szeptember 5-én
Egyházmegyei Látónap Székesfehérváron, Kisboldogaszszony búcsúnk, majd tanévkezdõ diákmise. Október 10-én
Prohászka emlékmise Székesfehérváron, október folyamán
bérmálás templomunkban, november elején mindenszentek
és halottak napi szentmisék. November 29-én advent kezdete, majd decemberben a szokásos ünnepi rendezvényeink.
December 17-én Kaszap István emlékmise Székesfehérváron.
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 idei évre legyen fontos célkitûzésünk, hogy a Bibliát olvasva jobban megértsük üzenetét! Ismerjük meg Prohászka Ottokár életét és lelkületét is, hogy reálisan lássuk a volt székesfehérvári lánglelkû püspököt! Csatlakozzunk a Prohászka
Imaszövetséghez, hogy imáink hozzájáruljanak a papi hivatások növekedéséhez! Szánjunk idõt a bonyolult világ jobb
megismerésére, hogy a ránk zúdított téveszmék ne tudják elterelni figyelmünket az igazán lényegesrõl. Ismerjük meg a
krisztusi örömhírt, az jusson el értelmünkhöz és szívünkhöz
is, alakítsa életünket, formálja döntéseinket, hogy szebb és
boldogabb élethez segítsen, mellyel Isten örök országa felé
haladunk. Legyen az új esztendõ Isten kegyelmének forrása
mindannyiunk javára!
Pavlicsek Zsolt hitoktató, lelkipásztori munkatárs

Egyházközségünk karitásza mozgalmas és áldásos évet tudhat
maga mögött, hiszen minden kisebb vagy nagyobb rendezvény
háttérmunkáját elvégezte. És rendezvény volt bõven a 2008-as évben… Hisszük, hogy nem múltak el nyomtalanul sem a gyermekek, sem a felnõttek lelkébõl az együtt töltött ünneplések, nyaralások örömei és áldásai.
Más típusú feladataink is bõven akadtak: egész évben folyamatosan fogadtuk és adtuk tovább az önök adományait azok részére,
akik jelezték, hogy szükségük van rá.
Perkátán sajnos nincs még karitász ház, ami nagyon megnehezíti a
munkánkat. A templomunk kis raktárába gyûjtjük az adományokat, és amilyen hamar lehet, tovább is adjuk, mert tárolásra nincs
lehetõségünk. Itt szeretném megköszönni a sok ruhát, játékot,
ágynemût, mûszaki cikket, szõnyeget, bútorokat, amelyeket –
nemcsak Perkátáról, hanem Adonyból, Dunaújvárosból, Kulcsból, Budapestrõl – kaptunk és továbbadhattunk.
Köszönet azoknak, akik használt szemüvegeket, bélyegeket, borítékokat, parafadugót, egy és két forintos pénzérméket gyûjtöttek
az egyházmegyei karitász számára. Köszönet a 12 zsáknyi mûanyag kupakért, amit a jóakaratú perkátai polgárok és a hittanos
gyermekek gyûjtöttek össze. Egy 11 éves, súlyosan beteg kislány
õssejt beültetési mûtétjének költségeit enyhítették ezzel. Köszönet azoknak, akik papírgyûjtéssel segítették hittanos játszóházunk fenntartását. Köszönjük a süteményeket, édességeket, élelmiszer- és pénzadományokat, a bútorszállításhoz kölcsönkapott
autót és a gépkocsivezetõ önkéntes munkáját. A sok-sok kétkezi
munkát az alkalmi segítõktõl, melyek nélkül a karitász munkatársak kis csapata aligha tudta volna vállalt feladatait teljesíteni. Köszönjük annak az ismeretlen nagylelkû ajándékozónak a jóságát,
aki a karácsony elõtti napokban több zsák új lánykaruhát helyezett el a templom bejáratánál. A kiosztása igény szerint, folyamatosan történik, és hálás szívvel imádkozunk érte, hogy Isten áldja
meg, mert az adomány nemcsak kilóban, hanem forintban mérve
is igen nagy értékû.
Köszönjük a sok-sok imát, ami erõsítette kitartásunkat és hitünket a sokszor igen nehéz és hálátlan munkában, hiszen próbálunk
minél több embernek segíteni, de nem mindenkinek tudunk, mert
kevés a segítõ önkéntesek létszáma és az anyagi keretek sem teszik mindig lehetõvé. Szeretettel fogadjuk idejükbõl, energiájukból áldozni tudó segítõk jelentkezését!
Tájékoztatom önöket, hogy a 2009-es évben is lehetõségünk van
EU élelmiszersegélyre pályázni. Az elmúlt két évben gabonaalapú élelmiszerek kerültek kiosztásra, évente három alkalommal,
így 2008-ban 61 családot támogathattunk. Akik úgy érzik, hogy
nehéz anyagi körülményeiken könnyítene ezen adomány, felkerülhetnek a listára. Kérem, igényüket jelezzék a plébánián vagy
személyesen nálam!
Ezzel szeretnék minden kedves olvasónak boldog új évet kívánni:
Bízd Újra Életed Krisztusra!
Toldi Hajnal karitász vezetõ

Köszönet
Köszönetet mondunk polgármester úrnak és a képviselõ-testület tagjainak a 2008 decemberében kiosztott, bõkezû karácsonyi csomagért. Szeretetük, gondoskodásuk ajándéka sok kisnyugdíjas karácsonyát szépítette meg.
Külön köszönet az ajándékosztóknak! Kedves mosolyukkal,
emberi szavaikkal még fokozták örömünket.
Sztanó Anna, és mindazok a nyugdíjasok,
akik a fenti gondolatokkal azonosulnak
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ÁMK SPORT

Sport
Remekül folytatódott…
A második korcsoportos (1998-1999-ben születettek) tanulóink kitettek magukért, és az elsõ helyrõl várhatják a tavaszi fordulót. Nehezen indult a baracsi sorozat, pedig rengeteg helyzetet alakítottak ki csatáraink a Mezõfalva kapuja elõtt. Azonban
a második félidõben Mészáros Máté és Csicsó Alex is bevette a
kaput. Elõbbi büntetõt harcolt ki és értékesítette, utóbbi távolról volt eredményes, így három ponttal rajtolt a csapat. Ezután
gólparádét rendeztek a tanulóink, melynek a rácalmási együttes látta kárát. A nyolcgólos gyõzelemhez Máté öt (!) góllal,
Alex, Simon Attila (büntetõbõl) és Kulcsár Bence egy-egy találattal járult hozzá. Amilyen simán vette ezt az akadályt együttesünk, annyira megszenvedett a Nagykarácsony ellen. Saját hibánkból, buta megoldás után szerzett vezetést az ellenfél. Az
elsõ és egyetlen kapott gól annyira megzavarta csapatunkat,
hogy sokáig nem sikerült az egyenlítés. Hosszú idõnek kellett
eltelni, mire egyik-másik játékosunk megértette, hogy egyedül
nem tudja eldönteni a mérkõzést. Szerencsére a mérkõzés vége
felé sikerült három szép támadást is eredményesen befejezni,
így két perc alatt fordított csapatunk. Góljainkat Attila, Máté és
Szabó Milán lõtte. Az utolsó mérkõzésen a két száz százalékos
csapat találkozott, A házigazdák a találkozó elsõ tíz percében
kapusuknak, na meg a szerencsének köszönhették, hogy nem
dõlt el javunkra a mérkõzés. A második játékrész már kiegyenlített volt, így igazságosnak mondható a döntetlen. Együttesünk
így is a tabella élérõl várhatja a tavaszi fordulót, amiért valamennyi csapattag dicséretet érdemel. Az együttesben a gólszerzõkön kívül Lõrincz Tamás, Sipos Richárd, Bolvári Dorina, Fórizs Antonella, Mészáros Viktória és Németh György szerepelt.

Eredmények:
II. korcsoport, Baracs: Perkáta–Mezõfalva 2-0, –Rácalmás 8-0,
–Nagykarácsony 3-1, –Baracs 0-0.
Az õszi végeredmény: 1. Perkáta 10 pont (13-1-es gólkülönbség), 2. Baracs 10 (8-1), 3. Mezõfalva 6, Nagykarácsony 3, Rácalmás 0.
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Eredmények:
I. korcsoport, Rácalmás: Perkáta–Ráckeresztúr 0-0, –Mezõfalva 0-4, –Rácalmás 0-1, –Adony 1-2, –Pusztaszabolcs 0-1.
Az õszi végeredmény: 1. Mezõfalva 15 pont, 2. Adony 10, 3. Rácalmás 9, 4. Pusztaszabolcs 7, 5. Perkáta 1, 6. Ráckeresztúr 1.

Ennél csak jobb lehet…
A IV. korcsoport (1994-ben és késõbb születettek) küzdelmeinek ezúttal is Pusztaszabolcs adott otthont. Minden évben
gond, hogy lesz-e tizennégy-tizenöt tanuló, aki képviseli az iskolát a nagypályás bajnokságon. Ahogy korábban, ezúttal is jóval
fiatalabbakkal egészült ki a csapat. Igaz, most sérülés és betegség miatt is voltak hiányzók. Kapus nélkül kellett utaznunk, hiszen Csere István korosztályával kulcscsonttörést szenvedett,
így nem tarthatott az együttessel. Nem voltak vérmes reményeink, de az egy megszerzett pontnál többet reméltünk. Alkalmi
kapusaink nem tudták megoldani a feladatot, de más poszton is
akadtak gondjaink. Erre még az sem mentség, hogy jóval fiatalabbak is szerepeltek nálunk. A Pusztaszabolcs erõsebb volt,
szépítõ gólunkat Fehér Mihály szerezte. A Besnyõnek hatalmas
hibákból egy félidõ elõnyt adtunk, de így is gyõzelmi esélyt szalasztottunk el. Az egyetlen pontot Karf Viktor (11-esbõl) Mészáros László és Kiss István találatainak köszönhetjük. Az Ercsi
szintén jobb játékerõt képviselt, de az Adony ellen ismét nyerhetõ mérkõzésen vesztettünk. Utóbbin Tiger Tamás volt
eredményes. A csapatban tagja volt még: Bernáth Tamás, Südi
László, Szûcs Flórián, Kulcsár Balázs, Szabó Milán, Badi Szilárd és Horváth Tamás.

Eredmények:
IV. korcsoport, Pusztaszabolcs: Perkáta–Pusztaszabolcs 1-4,
–Besnyõ 3-3, –Ercsi 0-2, – Adony 1-2.
Az õszi végeredmény: 1. Pusztaszabolcs 10 pont, 2. Ercsi 6, 3.
Adony 5, 4. Besnyõ 4, 5. Perkáta 1.
Benke Zoltán testnevelõ

Kupagyõztes lányok

Ezt a játékot
még tanulni kell…
Az I. korcsoport (2000-ben és késõbb születettek) csapatai Rácalmáson mérkõztek meg egymással. Perkátát jobbára azok a
gyerekek képviselték, akik eddig az óvodás korosztályban eddig
jól szerepeltek Czigler Ernõ bácsival. Nos, hamar kiderült, az új
szabályokat tanulni, a kispályás méretet pedig szoknia kell tanulóinknak. Az elsõ mérkõzés a Ráckeresztúr ellen gólnélküli
döntetlennel végzõdött. Pedig lett volna lehetõség a három
pont megszerzésére, ám Jákli Zsolt a büntetõt mellé lõtte. Az
Adony ellen sem sikerült értékesítenie a hétméterest, de Zsolt
egy szép lövéssel mégis vezetést szerzett. Azonban az ellenfél
nemcsak egyenlített, de az utolsó pillanatban a gyõzelmet is
megszerezte. A mezõfalviak ellen semmi esély nem volt, a korosztályuknál fizikailag jóval erõsebb csapat simán nyert. A torna végén a két hasonló játékerõt képviselõ együttestõl, a Rácalmástól és a Pusztaszabolcstól minimális különbségû vereséget
szenvedett csapatunk. Az egyetlen megszerzett góllal és ponttal
utolsó helyrõl várhatják tanulóink a tavaszt. Elkeseredni nem
szabad, de hogy szebb legyen a folytatás, ahhoz rendszeresen
kellene az edzéseket látogatni. A csapat tagjai voltak még a
gólszerzõn kívül: Szabó Valentin, Mohai Dávid, Szabó Márk,
Südi Tamás, Perl Milán, Cserna Péter, Szabados Máté és Mészáros Dominik.
Köszönöm Ernõ bácsinak a segítséget.

Ahogy a korábbi években, idén is részt vett iskolánk lány labdarúgócsapata a Rudas-kupán. Ezúttal is két együttest indítottunk a teremtornán, hogy valamennyi focistánk játéklehetõséghez jusson. Az elsõ csapatunkban az idõsebbek (7-8. osztályosok), a másodikban a fiatalabbak (néhány idõsebbel kiegészülve) léptek pályára. A nagyok idegesen, kapkodva kezdtek, egy
pontot azért sikerült menteni az Ercsi fiatalabb gárdájával
szemben. Tóth Szandra ezen a találkozón kezdte meg a gólgyártást. Második csapatunk tisztességesen helytállt a Dózsa iskola
elsõ számú gárdájával szemben, akik hatalmas meglepetésre legyõzték a kupagyõzelemre esélyes Ercsi I. csapatát.

2009. január PERKÁTAI HÍREK
A mieink nemes bosszút álltak a „kicsikért”, és Szandra négy góljával nyertek a
Dózsa II. ellen. Az Ercsi I. öt góllal jobb
volt második együttesünknél, míg idõsebb csapatunk ismét magabiztosan
nyert a Gárdonyi ellen, és sokkal jobb
gólkülönbségének köszönhetõen csoportelsõ lett. Utóbbi találkozón Szandra
két góllal gyarapította megszerzett találatainak számát, és Fórizs Georgina, valamint Tarczal Julianna is eredményes
volt.
A helyosztókat a csoport második helyezettjei kezdték, ezen az ercsi csapatai találkoztak. A döntõben a mieink ellenfele
a Dózsa I. volt. Hallatlanul izgalmasan
alakult a találkozó, melyen az ellenfél
szerzett vezetést. Szandra egyenlített,
Gina gólja pedig perkátai vezetést jelentett. Csakhogy a mérkõzés vége elõtt egy
jól eltalált lövéssel a Dózsa iskola ledolgozta hátrányát. Következhettek a büntetõk: Szandra értékesítette azt, az ellenfél kapufát lõtt. Gina és Molnár Noémi is
hibázott, de kapusunk, Szilvási Annamária remek védései után kupagyõzelmet
ünnepelhettek lányaink. Korábban többször sikerült már második helyen végezni
ezen a tornán, ám elsõ alkalommal nyert
a Hunyadi Mátyás iskola. Az örömöt fokozta, hogy legeredményesebb játékosunk, Tóth Szandra kilenc találattal a torna gólkirálynõje lett. Perkáta csapatának
tagja volt még az említetteken kívül:
Moldicz Kitti, Patai Xénia, Dublinszi
Krisztina, Tóth Ildikó, Kis Ibolya, Horváth Fanni, Szabó Dorina, Fórizs Lilla,
Szilvási Barbara, Szabó Bettina és Romanóczki Kármen.

A csoportmérkõzések
eredményei:
Hunyadi I.–Ercsi II. 1-1, Dózsa I.–Ercsi I.
3-2, Dózsa II.–Gárdonyi 0-5, Dózsa
I.–Hunyadi II. 3-0, Hunyadi I.–Dózsa II.
4-0, Ercsi II.–Gárdonyi 4-3, Ercsi I.–Hunyadi II. 5-0, Hunyadi I.–Gárdonyi 4-0,
Ercsi II.–Dózsa II. 2-0.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt perkátai lakosságot, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata és intézményei számlavezetõ pénzintézetet váltottak, 2009.
január 1-jétõl Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és intézményei számlavezetõ bankja a Raiffeisen Bank.
Kérjük a lakosságot, hogy a tavalyi évben kiadott postai csekkeket már ne
használják! Kérjük, szíveskedjenek
befáradni a polgármesteri hivatalba az
aktuális ügyeikhez kapcsolódó új postai csekkekért! Köszönjük!
Polgármesteri hivatal

KÖZÖSSÉG
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KÍNA KINCSEI 4.
Pavlicsek Zsolt rovata
Kínai opera
A császári udvarban a legrégebbi idõktõl
énekeltek ódákat és balladákat. A kínai
színházi és operazene csírái a X. századtól jelennek meg a párbeszédes, énekes,
táncos elbeszélések formájában. A kínai
opera a Yuan-dinasztia alatt (1279-1368)
született meg, melyben már az akrobatika is szerepelt. A klasszikus pekingi opera – amely csupán egy stílus a hagyományos opera több száz formája közül –,
csak a XVIII. században virágzott fel. Jellegzetességei közé tartozik az eltúlzott és
stilizált cselekmény, melyben a nõi szerepeket is férfiak játsszák el . A történetek
többnyire romantikusak, a szereplõk fõként bizonyos emberi jó tulajdonságaik,
képességeik felhasználásával lesznek
úrrá a konfliktusokon, a természeti problémákon vagy bármilyen más veszélyen.
A pekingi opera lényege a látvány és a
hangzás. Az erõsen kifestett elõadók
pantomimszerû mozdulatokat csinálnak,
s közben igen magas hangon, elnyújtva
énekelnek, beszélnek. A szereplõk jelmezeit, kosztümjeit és az élénkre festett
arcokat megfigyelve következtethetünk a
szereplõk jellemére, mivel az arcfestés
kifejezi a szereplõ jellemét. Fõ szabály,
hogy a pozitív hõsök arcán leginkább
piros szín van, míg a negatív szereplõk
arcán a fehér szín dominál. Díszlet nincsen vagy minimalizált.
Kína zenéje a félhang-nélküli pentatóniára épül. Az énekhangnak kiemelt jelentõsége van a hangszerekkel szemben.
Dallamviláguk kifinomult és eléggé bonyolult. Alapvetõek az ütõ- és zörejhangszerek (dobok, kereplõk, gongok,
harangok, csengõk), de használnak fúvós
és húros hangszereket is. A magas hangú
éneklést a hagyományos kínai színjátszásban a kevés, de fülsértõen magas
hangú húros vagy ütõs hangszerekkel kísérik, mely fõként a csattogtató, a kéthúrú hegedû és a dob. A kísért áriák dallamában nehéz felismerni az alapul szolgáló dalokat. A magas hangú éneklést és ze-

nei stílust azért fejlesztették ki, mert csak
így tudták túlkiabálni a kezdetben folyamatosan beszélgetõ nézõket (Ez a „jó”
szokásuk a mai napig megmaradt a kínai
nézõknek), mivel eleinte vásárokban, piacokon és teaházakban adták elõ ezeket
a darabokat. A hagyományos kínai opera
manapság is megmaradt az utcai elõadásoknál (fõként a pihenõparkokban találkozhatunk alkalmi, de elõadásában nem
amatõr produkciókkal), azonban a megszokottnál sokkal formálisabb keretek
között, színházakban elõadnak operadarabokat.

A kínai cirkusz
Stílusában és mutatványaiban nagyon
különbözik a nyugati cirkusztól, mivel a
kínai opera elemeire és hagyományain
alapul. Nem szerepeltet élõ állatokat,
mûsoruk teljes egészében a különféle akrobatikus produkciókból áll össze, amelyeket legendásan ügyes mûvészek mutatnak be. Elsõsorban a fizikai adottságokra épülnek koreográfiáik pl. extra
hajlékonyság, ruganyosság, egyensúlyozó
képesség. A tányérforgatás és az egymásra rakosgatott tárgyak (pl. székek) tetején kézállás bemutatása szinte alapfeladat a kínai cirkuszi artistáknál. A mutatványok eredete az utcai színjátszás, a jelenetek vallási ünnepekhez, áldozati szertartásokhoz, esetleg a mindennapi élet
történéseihez kapcsolódnak. Az akrobatikának nagyon nagy múltja van Kínában,
bár az elsõ állami cirkusztársulatot csak
1950-ben hozták létre. Ma már külön
erre szakosodott iskolákban oktatják a
leendõ artistákat.
Egy kínai cirkusz elõadása tehát leginkább egy akrobata show mûsornak felel
meg, melyben selyemszalagon repülõ
mûvészeket, rudakkal ugrókat és azon
mászókat, speciális ugrókötelezõket és
akrobatikus kerékpározókat is láthatunk,
melyek stílusában már egy kicsit igazodott a nyugati világ cirkuszmûvészeti
„elvárásaihoz”.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonainknak, a barátoknak,
ismerõsöknek, hogy édesanyám, nagyanyánk, anyósom

Czimmermann Ferencné
Manci néni temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak.
Részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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Az ikrek éve
A 2008-as esztendõ különleges Perkáta életében, ennek az az
oka, hogy négy ikerpár született a faluban. Örvendetes, hogy
mindannyian egészségesek és gyönyörûek. December 18-án kis
ünnepség volt tiszteletükre a polgármesteri hivatalban.
Szeretettel gratulálunk a családoknak! Mellékeljük a róluk készült fotót, hogy mindenki velünk örülhessen.

Ajándék dobozban
A karácsony elõtti idõszakban meghirdetett „cipõsdoboz akcióra” nagyon sok felajánlást kaptunk. Az utolsó napokban már
szinte lépni sem lehetett a tanácsadóban a sok doboztól, zsáktól. Az ajándékokból 125 perkátai gyerek részesülhetett. Köszönjük mindenkinek, aki támogatta akciónkat! Külön köszön-

jük XUE AIYU-nak, a kínai bolt tulajdonosának a több zsáknyi
ruhát, a „Perkátáért” Közalapítványnak a sok-sok édességet.
Köszönjük a segítõ pedagógusok munkáját!
Védõnõk

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz– és
Csatornamû Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

Nézze meg, nem fagyott-e
el a vízmérõje!
Télen a vízmérõk és a használaton kívüli vízvezetékek elfagyhatnak. A vízmérõn, a vezetéken, illetve a szerelvényeken a fagy
okozta károk enyhülési idõszakban válnak
láthatóvá.
Elsõsorban hosszabb, és erõsen fagyos
idõszakot követõen tapasztaljuk, hogy mire
fogyasztóink észreveszik a fagy okozta károkat, addigra rengeteg víz elfolyik!
Az elfagyott mérõ cseréjét és a mérõn keresztül elfolyt víz díját a jogszabályok szerint a fogyasztónak kell megfizetnie.
Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
– a vízmérõhely, használaton kívüli belsõ
hálózat fagy elleni védelmét oldják meg, ha
ez eddig elmaradt, és szükséges,
– ellenõrizzék aknában lévõ, vagy hasonló
idõjárási körülményeknek kitett vízmérõjüket,
– nézzék meg az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanuk és a vízzel ellátott építési (üres)
telkük vízhálózatának állapotát.
Ha a mérõ elfagyott, és eddig nem tették
meg, zárják el a mérõ elõtti csapot!

Ha az ellenõrzés során a vízmérõnél elfolyást, sérülést észlelnek, keressék ügyfélszolgálatunkat Sárbogárdon és környékén a 25/508-190-es telefonszámon.
Az ellenõrzéssel elkerülheti,
vagy csökkentheti esetleges kárát!
FEJÉRVÍZ ZRt.
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