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Beszámoló a 2012. március 27-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. március 27-i képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (So-
mogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Szilasy László, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Zöldellõ
Perkáta címmel pályázatot nyújtott be. A projekt megvalósítási
helyszínének pontos címe, helyrajzi száma:
Perkáta, belterület:
– Dózsa György u. 13., HRSZ: 1105.
– Engels Frigyes u., HRSZ: 34.
– Fürst Sándor utca, HRSZ: 1255.
– Park utca, HRSZ: 1103/1.
– Szabadság tér, HRSZ: 584.
A pályázati konstrukció száma: KDOP-4.1.1/F-11.
A projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslé-
si táblával) megegyezõen; bruttó 33 318 379 forint.
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható (elszá-
molható költségét) a pályázattal összefüggõen: bruttó
33 318 379 forint.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész
számszerû összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pá-
lyázattal összefüggõen:

Önkormányzati önrész forrása: rövid lejáratú hitelkeret
terhére
A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás
igényelt összegét a pályázattal megegyezõen;
Igényelt támogatás összege: 29 986 541 Ft.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta a polgármesteri hivatal 63/2003. (VI. 30.) számú Alapító Ok-
irata 9. pontjának módosítását az alábbiak szerint:
9./ A polgármesteri hivatal alaptevékenysége:
TEÁOR’08 alapján: 8411 Általános közigazgatás
Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, vala-
mint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladat rend szerinti alaptevékenysége
Szakfeladatok
841114-1 Országgyûlési képviselõválasztásokhoz kapcsolódó

tevékenységek
841115-1 Önkormányzati képviselõválasztásokhoz

kapcsolódó tevékenységek
841116-1 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati

választásokhoz
Kapcsolódó tevékenységek

841117-1 Európai parlamenti képviselõválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek

841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841126-1 Önkormányzatok és társulások általános
végrehajtó igazgatási tevékenység

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés
841173-1 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység)

szakfeladat

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással „a
Képvise1õ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályza-
táról” szóló 11/2007. (IV. 04.) számú önkormányzati rendeleté-
nek 3. számú függelékét az alábbiak szerint módosította:
Az önkormányzat szakfeladatainak rendje:
370000-1 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése
382101-1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000-1 Lakó- és nem lakóépület építése
421100-1 Út, autópálya építése
421300-1 Híd, alagút építése
422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmû építése
429900-1 Egyéb m.n.s. építés
430000-1 Speciális szaképítés
581400-1 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
602000-1 Televízió mûsor összeállítása, szolgáltatása
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000-1 Állategészségügyi ellátás
811000-1 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000-1 Zöldterület-kezelés
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés
841191-1 Nemzeti ünnepek programjai
841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402-1 Közvilágítás
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi

társulások elszámolásai
851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
854314-1 Szociális ösztöndíjak
862101-1 Háziorvosi alapellátás
862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301-1 Fogorvosi alapellátás
862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás
869041-1 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás
869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás
880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex

támogatása
881011-1 Idõsek nappali ellátása
882111-1 Aktív korúak ellátása
882112-1 Idõskorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
882116-1 Ápolási díj méltányossági jogon
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119-1 Óvodáztatási támogatás
882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889967-1 Mozgáskorlátozottak gépjármû-szerzési és

átalakítási támogatása
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889969-1 Egyéb speciális ellátások
890441-1 Rövid idõtartamú

közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítõ

támogatásra jogosultak
hosszabb idõtartamú
közfoglalkoztatása

960302-1 Köztemetõ-fenntartás és
mûködtetés
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással enge-
délyezte a Perkátai Természetvédõ
Egyesület részére az egyesület nevében
szereplõ Perkátai kifejezés használatát.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete engedélyezte, hogy
az egyesület székhelyeként bejegyeztet-
heti a 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15.
szám alatti címet. Az egyesület igénybe
veheti a Perkáta–Nagykarácsony Általá-
nos Mûvelõdési Központ – József Attila
Könyvtár és Mûvészetoktatási Intéz-
ményegység helyiségeit szívességi, ingye-
nes használat céljából.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással hoz-
zájárult, hogy Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzata részt vegyen alapító tag-
ként a Perkátai Természetvédõ Egyesü-
let létrehozásában, illetve az egyesület
munkájában.

FELHÍVÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

az ebek évenkénti
kötelezõ veszettség

elleni OLTÁSA

2012. május 24-én (csütörtökön)
13 órától 18 óráig,

2012. május 25-én (pénteken)
13 órától 18 óráig,

lesz a KÖZSÉGHÁZA udvarán.

Az oltás díja a felvezetés helyén, az ol-
tás napján ebenként 2.800 Ft. (+ fé-
regtelenítési díj 100 Ft/10 kg)
Kérjük, hogy a sorszámozott egészség-
ügyi kis könyvet szíveskedjenek ma-
gukkal hozni. Új kiskönyv ára: 500 Ft.

Polgármesteri hivatal

A Perkátai Sportegyesület hírei
2012. április 26-án a Perkátai Sportegyesület megtartotta éves rendes közgyûlését,
mely egyben vezetõségválasztó közgyûlés is volt, mivel az elnök, az elnökség és a bi-
zottsági tagok 4 éves mandátuma lejárt.
Elõször Pavlicsek Nándor elnök számolt be a közgyûlésnek a 2011. évrõl. A tavalyi év
sok sikert, de több gondot is hozott az egyesület életében. A legnagyobb veszteség a
futballt érte. A Bozsik-program átalakult. Eddig Perkáta volt a központ, de 2011-ben
Mezõfalvára helyezték át, ami komoly anyagi veszteséget is jelentett számunkra. Ta-
valy két pályázatot is megnyertünk. Az eszközvásárlásra benyújtott pályázattal
350.000 Ft-ot, a TAO-s pályázattal 1.900.000 Ft-ot nyert az SE. Az önkormányzattól
kapott egyesületi támogatás 2.500.000 Ft volt, mely a sportház infrastrukturális fenn-
tartását és a mûködési költségeket fedezte. A rendezvényekre 3.700.000 Ft-ot biztosí-
tott egyesületünknek az önkormányzat, melybõl a kiemelt települési rendezvényeket
és az országos virtusdöntõt finanszíroztuk. Az egyesület saját bevétele 750.000 Ft volt.
A sportegyesület labdarúgói folyamatosan részt vettek a bajnokságokon.
A lovas szakosztály Orbán Brigitta vezetésével megszervezte és megrendezte a már
régi hagyománnyal bíró díjugrató versenyét, továbbá folyamatosan versenyeztek tag-
jaink, melyekrõl állandó tudósítások olvashatóak a Perkátai Hírekben.
A harcmûvészeti szakosztály Pavlicsek Zsolt irányításával a tornateremben tartotta
edzéseit, melyek õsztõl a tornaterem felújítása miatt szüneteltek, idén õsztõl folytat-
ják a munkát egy újabb kiváló küzdõsport-generáció kinevelése érdekében.
A 2010-ben megalakult virtuscsapat eredményesen szerepelt az országos elõdöntõ-
ben és a tavaly nyáron Perkátán megrendezett országos döntõn is, melyet Vátkai
Zoltán fogott össze.
Évek óta mûködik a fitnesz szakosztály Bogó Anikó vezetésével, melyben folyamato-
san mozognak az érdeklõdõ lányok, asszonyok.
Már több éves mûködést tudhat maga mögött hagyományõrzõ szakosztályunk is
Pavlicsek Nándor szervezõmunkájának eredményeként, akik a legtöbb perkátai ren-
dezvényen bemutatókat, kedvcsináló foglalkozásokat tartottak.
Zárásként az elnök megköszönte mindenkinek az elvégzett egyesületi munkáját, kü-
lön megköszönte Klein Attilának 10 év edzõi munkáját, mivel Attila elköszön egyesü-
letünktõl, szakmai elõrelépésként máshol folytatja edzõi pályafutását.
Miután a közgyûlés elfogadta az elnök beszámolóját, az új vezetõség megválasztására
került sor. Az elnök egyhangú szavazás eredményeként ismét Pavlicsek Nándor lett.
Az új elnökség tagjai lettek az elnökön kívül: Pavlicsek Zsolt (a harcmûvészeti szak-
osztály vezetõ edzõje), Orbán Brigitta (a lovas szakosztály vezetõje), Janóczki Julian-
na (a labdarúgó szakosztály képviseletében), Bogó Anikó (a fitnesz szakosztály irá-
nyítója), Vátkai Zoltán (a virtus szakosztály csapatkapitánya) és Somogyi Balázs
polgármester úr (sport koordinátorként).
Az ellenõrzõ bizottság a következõ négy évben: Kovácsné Bogó Erika, Szabó Bianka,
Fórizs Attila összetételû lesz. Az etikai bizottságba a közgyûlés Csobánczi Gyõzõt,
Kovács Ferencet és Gálosi Attilát választotta meg.
Pavlicsek Nándor elnök a saját és a megválasztott egyesületi tisztségviselõk nevében
megköszönte a bizalmat. Az idei év programjaként megerõsítette, hogy a szakosztály-
okban folyik a sportmunka. Zajlik a labdarúgó-bajnokság, lovasaink is állandóan ver-
senyeznek, a küzdõsportolók szeptembertõl kezdik újra az edzéseket. A virtuscsapat
is kezdi felkészülését a nyári versenyeire, sõt õsztõl suli-virtust terveznek az iskolások-
nak. A hagyományõrzõ szakosztály ismét elõadókat hív, szakköröket és foglalkozáso-
kat szervez a magyar történelemmel, hagyományokkal és a magyar nyelvvel
kapcsolatban. A kondicionáló tornára is rendszeresen járnak az érdeklõdõk.

Rendezvényeink Perkátán

Június végén lovas verseny, majd július végén virtus országos elõdöntõ. A hagyomány-
õrzõ szakosztály minden rendezvényen részt szeretne venni.
Idén 2.500.000 Ft önkormányzati támogatást kaptunk, melynek nagy része a sportház
fenntartására, karbantartásra megy el. A szakosztályok bevételeikkel saját maguk
gazdálkodhatnak.
Az elnök elmondta, hogy az SE minden rendezvénybõl ki fogja venni a részét, amely
az embereket megmozgatja, összehozza. Legfontosabb szellemi célként a gyerekek
nevelését, továbbá minden perkátai ember magyarságtudatának és összefogásra való
hajlandóságának erõsítését tûzte ki. Ebben példaadó szerepet szán az egyesület aktív
tagságának.
Egyesületünk várja a sportolni vágyó perkátaiakat, és szívesen segít újabb sportágak
indításában is!

PZS
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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:
E-mail: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu

Telefon: 25/522-350

Az ÁMK-ban történt – április
2012. április 16-18-dika között megtörtént a leendõ elsõ osztá-
lyosok beiratkozása. A 2012-2013-as tanévre 31 elsõs kisdiák
kezdi meg iskolai tanulmányait. Az osztályok tanítói: Ger-
gelyné Németh Tímea tanítónõ, az 1.a osztályt fogja tanítani;
Siposné Nagy Krisztina és Gyöngyösi Edit tanítónõk pedig az 1.
b osztály diákjait fogják tanítani.
Köszönöm valamennyi leendõ elsõ kisdiákunk szüleinek, hogy
bizalmukkal megtisztelték iskolánkat, pedagógusainkat, hogy
rájuk bízzák gyermekeik oktatását, nevelését!
Április 3-án versmondó versenyt rendeztek két dunaújvárosi is-
kolában is. A Vasvári Pál Általános Iskolában az 1., 2. és a 3. év-
folyamok diákjai számára, a Móricz Zsigmond Általános Isko-
lában pedig a 4. évfolyam számára. Völcsei Adrienn, 1.b osztá-
lyos tanulónk a Vasváriban rendezett versenyen különdíjat
kapott, gratulálok a szép eredményért.
Április 12-én szülõi értekezleten tájékoztattuk a leendõ elsõ-
osztályos diákok szüleit az iskolakezdésrõl. E napon a sajátos
nevelési igényû gyermekek számára rendeztek versmondó ver-
senyt a Móra Ferenc Általános Iskolában. Supatek Patrícia és
Kovács Balázs tanulók.
Április 21-én Acsai Dzsenifer Szentendrén vett részt az Orszá-
gos Szépíró Verseny-en.
Április 24-én iskolánk lánycsapata jutott el a megyei futballdön-
tõre, ahol másodikak lettek. Az eseményrõl részletesebben
Benke tanár úr cikkében olvashatnak.
Április 25-én Adonyban a „Böbe baba” Bálint Ágnes levelezõs
meseverseny utolsó fordulóján vettek részt a 2. osztályok és a
4.a osztály tanulói közül 4-4 fõ.
Április 25-tõl elkezdõdött a leendõ elsõsök számára az iskola
elõkészítõ foglalkozások, melyek öt szerdán keresztül segít az
iskolai beilleszkedésben. Valamennyi diáknak gratulálok az áp-
rilisi hónapban elért eredményeikhez, s köszönöm a felkészítõ

pedagógusoknak a több-
let szakmai munkát,
mellyel diákjaikat segí-
tették sikereik elérésé-
ben!
Áprilisban elkezdhet-
tük, az immár hagyomá-
nyossá váló virágosítást
az iskola elõtti parkban.
Köszönöm az önkor-
mányzat alkalmazásá-
ban álló dolgozóknak,
hogy a parkosításban
hatékonyan segítenek
bennünket, külön kö-
szönöm Erdõs Károly-
nak a nagyfokú odafi-
gyelést, melynek követ-

keztében az iskola környéke méltó az oktatási, nevelési tevé-
kenység végzéséhez!

Kiemelendõnek tartom diákjaink munkáját, melyet a park szé-
pítésére fordítottak. Köszönöm!

Szilasy László igazgató
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Tudunk mi szépen is írni!
Iskolánk fejlesztõcsoportjainak SNI tanulói az idei tanévben
bebizonyították ezt. A Sajátos Nevelési Igényû Tehetségeket
Segítõ Tanács országos szépíró versenyt szervezett, melyre is-
kolánk SNI-s tanulói is beneveztek. Rajtuk kívül az egész or-
szágból mintegy 4000 gyermek vett részt a vetélkedõn.

A diákok négy fordulóban mérették meg magukat, ahonnan
mindig a legszebben író gyermek jutott tovább. Az iskolai verse-
nyünk után régiós vetélkedõ döntötte el, ki bizonyíthatja tehet-
ségét a megyei versenyen. Szépíró verseny Fejér megyei döntõ-
jére 2012. március 30-án 14 órakor került sor. Helyszíne Székes-
fehérváron, az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakis-
kola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
volt. A megyei fordulóba bejutott tanulóink: I. kategóriában
Acsai Dzsenifer, II. kategóriában Acsai Cintia, Almási Sándor,
Kundakker József, III. kategóriában Kovács Balázs, Horváth
Renáta, Supatek Patrícia voltak. A nagy izgalmak ellenére min-
denki nagyon szépen helytállt. Az I. kategóriában induló Acsai
Dzsenifer megnyerte a megyei döntõt, elsõ helyezésével beju-
tott az országos döntõbe. Iskolánkat itt képviselte.

A 2012. április 21-én Szent-
endrén a Móricz Zsigmond
gimnáziumban megrende-
zésre került nagyszabású or-
szágos döntõn az ország
minden részérõl érkezõ
SNI-s gyermekek mérték
össze szépírásukat, köztük
Dzsenifer is. Az egész napos
rendezvényt többek között
Hoffmann Rózsa nyitotta
meg. A verseny korcsopor-
tonként zajlott. Majd az or-
szág minden részérõl meg-
hívott tehetségcsoportok

bemutatóit tekinthettük meg. Dzsenifer az országos vetélke-
dõn is tisztességesen helyt állt, izgult és a nap végére kicsit el is
fáradt. Emléklapot és ajándékcsomagot kapott ajándékul. Min-
den résztvevõ tanulónkra büszkék vagyunk. Bebizonyították,
ha akarnak, tudnak õk szépen is írni.

Jákliné Perei Erika gyógypedagógus

Sikereink megyei versmondó
versenyen

Az SNI felsõs tanulók részére kiírt megyei vers- és prózamondó
és éneklési versenyre iskolánkból négy tanuló jutott el. A Duna-
újvárosban a rekordszámú résztvevõvel megrendezett döntõn
az alábbi sikereket érték el tanulóink. Versmondásban az 5-6.
évfolyamosok között 2. lett Kovács Balázs 5.a osztályos tanu-
lónk, míg a 7.-8.évfolyamosok versmondói közül Supatek Patrí-
cia ért el 2. helyezést. Jól szerepelt Horváth Renáta (6.a.),aki 4.

lett, valamint Latinovics József (6.a.), aki 6. lett kategóriájában.
Szóló ének kategóriában is Kovács Balázs és Supatek Patrícia
szerzett újabb ezüstérmeket iskolánknak. Gratulálunk a sikere-
sen versenyzõknek! A csapat felkészítõ és kísérõ pedagógusa
Pavlicsek Zsolt tanár úr volt. Köszönet Szabó Edina tanárnõ-
nek is, aki az énekes felkészülésben segítette a versenyzõket!

Szilasy László igazgató

Óvjuk környezetünket!

2012. április 14-én került megrendezésre a KEOP
6.1.0/A/11-2011-0085 „Környezettudatos Hunyadisok” kódjelû
és címû európai uniós pályázat 2. rendezvénye. A projekten be-
lül a tanulók megismerkedtek a túlnépesedés és a klímaváltozás
káros hatásaival, valamint a Földet érintõ problémákkal. A le-
vetített filmen keresztül képet kaptak arról, hogy az emberek
milyen mértékben pusztítják a Földet, mennyire kihasználják
kincseit. Az elõadáson megoldásokat kerestünk arra, hogy mi-
lyen egyszerû módszerekkel tudjuk védeni környezetünket
okos és mértéktartó felhasználással. Az iskola tanulói megis-
merkedtek az „ökológiai lábnyom” fogalmával, valamint min-
denki kiszámolta sajátját, és megtudták, hogy õk mekkora
„nyomot” hagynak a világban. Megtudták, ha figyelnek arra,
hogy környezettudatosan éljenek, akkor az ökológiai lábnyo-
muk is csökkenni fog, így ezáltal már õk is tettek valamit Föl-
dünk védelméért. Fontos, hogy felelõsséggel legyünk környeze-
tünk iránt, szeressük, tiszteljük mindazt, amit ez a Föld nyújtani
tud nekünk.

Gyöngyösi Edit tanítónõ

Versmondó verseny

2012. március 29-én került megrendezésre a könyvtárban az
alsó tagozat számára a versmondó verseny, melyet Denke
Antalné és Gyöngyösi Edit szervezett meg.
Mielõtt a verseny kezdetét vette volna, Fülöp Irénke tanárnõ
elmondta saját versét Itt a tavasz címmel, valamint Csilla óvó
nénitõl meghallgattuk a Három nyulak címû mesét.
A versenyen 26 tanuló vett részt, akik neves magyar költõink
szép verseit adták elõ. Sok szülõ és pedagógus izgulta végig
gyermekeik szereplését.
Ezután elkezdõdött a verseny, ahol az 1-2., valamint a 3-4. évfo-
lyam külön mérhette össze versmondását.
A zsûrinek nem volt könnyû dolga a döntéshozatalban.
Végül a következõ eredmények születtek:
1. évfolyam:

1. helyezett: Völcsei Adrienn 1. b osztály, 2. helyezett: Pintér
Róbert 1. b osztály, 3. helyezett: Acsádi Zoé 1. a osztály.
2. évfolyam:

1. helyezett: Rónás Patrik 2. b osztály, 2. helyezett: Vagyóczki
Fanni 2. b osztály, 3. helyezett: Mocsai Mirtill 2. a osztály.
3. évfolyam: 1. helyezett: Dócs Bence 3. b osztály, 2. helyezett:
Pavlicsek Jázmin, 3. a osztály, 3. helyezett: Kovács Esztella 3. a
osztály.
4. évfolyam:

1. helyezett: Kisgyörgy Adrienn 4. b osztály, 2. helyezett:
Vasinka Dávid 4. b osztály, 3. helyezett: Viczkó Szabolcs 4. a
osztály.
Az eredmény kihirdetése elõtt a gyerekek emléklapot kaptak és
a húsvét közeledtével egy nyuszis hûtõmágnest, melyet Jutka
néni és Edit néni készített.
A díjakat a zsûri elnöke, Fülöp Irénke osztotta ki.

Gyöngyösi Edit tanítónõ
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Sport

Volt már jobb…

Idén is Adonyban rendezték a mezei futóverseny körzeti diák-
olimpiai döntõjét. A legkisebb lányok (II. korcsoport) egy kilo-
métert futottak. Kovács Gréta remekül küzdött, és harmadik-
ként ért célba. Ekkor még reménykedtünk, hogy lesz több, és
még fényesebb egyéni érem is, ám ezúttal ennyivel kellett beér-
ni… A csapat szintén bronzérmes lett, melyben Grétán kívül
Hethési Kitti, Áldott Napsugár, Gyõrik Adrienn és Supatek Vi-
vien szerepelt. Ez a korosztály a fiúknál (Mohai Dávid, Mészá-
ros Dominik, Nikolicza Gábor, Tomor Roland és Jákli Zsolt)
már másfél kilométert teljesített, ám csapatunk lemaradt a do-
bogóról. Dominik egyéniben is negyedikként ért célba. Szintén
negyedik helyezett lett Kis Andrea, Tóth Zsuzsanna, Foltán
Viktória, Varga Veronika és Horváth Cintia összeállításban a
III. korcsoportos lány csapatunk, akik szintén ennyit teljesítet-
tek. Már kétezer méter futottak a fiúk: Kulcsár Bence, Lestár
Henrik, Fülöp Zalán, Papp Árpád és Tercsák Bence csapatban
bronzérmet nyert. Ugyancsak két kilométer várt a legnagyobb
(IV. korcsoport) lányokra. A Németh Apollónia, Fórizs
Antonella, Szabó Bernadett, Bolvári Dorina és Kovács Henri-
ett alkotta együttes második helyezett lett, míg a fiúk az ötszáz
méterrel hosszabb távon szintén. Itt Simon Attila egyéni
negyedik helyezése után ezüstérmet is átvehetett Szûcs Flórián,
Somogyi Dávid, Oláh Barnabás és Szûcs Martin társaságában.

Összességében nem vallottunk szégyent, de ennél sokkal jobb
eredményeket értünk el korábban.

A vége nem sikerült

Folytatta remek õszi szereplését a Hunyadi iskola IV. korcso-
portos labdarúgócsapata. A tavaszi fordulóban mindkét mér-
kõzését megnyerte az együttes, és veretlenül, nagy fölénnyel
biztosította helyét a körzeti döntõben. A csoportgyõzelembõl
Németh György, Szûcs Martin, Csicsó Alex, Szûcs Flórián,
Gálosi Attila, Kulcsár Bence Oláh Barnabás, Badi Kristóf,
Galkó László, Simon Attila, Szabó Milán, Kovács Attila és
Csicsó Márk vette ki a részét.

A finálét is a Perkáta SE sporttelepén rendeztük, melyen a két
csoport elõ két helyezettje keresztbe játszott, a vesztesek a
bronzéremért, a gyõztesek a végsõ gyõzelemért játszhattak. A
hunyadis fiúk a Nagyvenyim ellen meggyõzõ játékkal biztosítot-
ták helyüket a döntõben, ám már ekkor is rengeteg helyzet ki-
maradt. A Mezõfalvának meg kellett szenvednie az Adony el-
len, de végül kicsikarta a gyõzelmet. Elõször a bronzéremért
csatáztak, melyet egy nagy kapushiba döntött el. Sajnos a dön-
tõben már az elsõ percekben hátrányba került csapatunk: egy
távoli szabadrúgással szerzett vezetést az ellenfél. Ezután be-
csülettel küzdöttek fiaink, de a gólszerzés ezen a találkozón
nem ment. Pedig ziccerekben nem volt hiány, csak nem találtuk
el a kaput. A mérkõzés hajrájában pedig a kitámadó

együttesünket sikeresen kontrázta le az ellenfél, és egy
megpattanó lövés ismét a kapunkban kötött ki.
A Mezõfalva jobb helyzetkihasználása révén megérdemelten
szerezte meg az aranyérmet. Azonban dicséret illeti az ezüstér-
mes csapatot is, melyben Németh György, Szûcs Martin, Csicsó
Alex, Szûcs Flórián, Gálosi Attila, Kulcsár Bence Oláh Barna-
bás, Badi Kristóf, Galkó László, Simon Attila, Mészáros Máté,
Szabó Milán, Kovács Attila és Csicsó Márk szerepelt.
Sajnos egész éves veretlenségét épp a döntõben szenvedte el fo-
cicsapatunk, de ilyen a sport…
Diákolimpia, IV. korcsoport – labdarúgás, tavaszi forduló
Pusztaszabolcs–Perkáta 0-2 (0-1) Góllövõ: Szabó Milán, Badi
Kristóf
Perkáta–Adony 1-0 (0-0) Góllövõ: Simon Attila
Pusztaszabolcs–Adony 0-3 (0-1)
A csoport végeredménye:
1. Perkáta 13 pont (12-1)
2. Adony 4 (4-4)
3. Pusztaszabolcs 4 (1-10)
4. Ercsi (betegség miatt visszalépett!)

Teljes siker Pusztaszabolcson

Az õsszel csak egy, tavasszal már két góllal bizonyult jobbnak a
Hunyadi iskola lány labdarúgócsapata a Pusztaszabolcs együt-
tesénél. A vendéglátók ellen az elsõ félidõben még érzõdött a
bizonytalanság, de a második játékrész elején gyorsan eldöntöt-
ték a találkozót a perkátai lányok. Elõbb Romanoczki Kármen
szép lövése a jobb alsó sarokba vágódott, majd Szabó Betti
közelrõl biztosította be a gyõzelmet.

A Foltán Viktória, Fórizs Antonella, Fegyverneki Csenge,
Láng Orsolya, Szabó Bernadett, Romanoczki Kármen, Kovács
Henriett, Bolvári Dorina és Mészáros Viktória összeállítású
csapat a megyei döntõbe jutott!
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A diákolimpiai mérkõzés után bemutatkoztak a legkisebb lány
focistáink is. Az edzõmérkõzésen is perkátai siker született:
Hethési Kitti, Fórizs Sztella, Nagy Alexandra, Kovács Gréta,
Áldott Napsugár és Rafael Laura (õ volt a góllövõnk) tehát gyõ-
zelemmel debütált. Az „éles” mérkõzést követõen a nagyobbak
még egyszer pályára léptek, melyen Kármen ismét eredményes
volt, így ezt a találkozót is megnyerte csapatunk.

Diákolimpia, IV. korcsoport –
lány labdarúgás

Tavaszi forduló (Pusztaszabolcs)
Pusztaszabolcs–Perkáta 0-2 (0-0)
II. korcsoport, edzõmérkõzés:
Pusztaszabolcs–Perkáta 0-1 (0-0) (góllövõ: Rafael Laura)
II. korcsoport, edzõmérkõzés:
Pusztaszabolcs–Perkáta 0-1 (0-0) (góllövõ: Romanoczki Kár-
men)

Újra az utolsó perc döntött

Idén is Ercsi rendezte a IV. korcsoportos lányok megyei döntõ-
jét labdarúgásban. A hat csapatot két csoportba sorsolták, ahol
a mieink a székesfehérvári Tóvárossal és a Mórral kerültek egy
ágra. Sajnos, nagyon gyenge két mérkõzést produkált csapa-
tunk. A legnagyobb helyzeteket is elrontottuk, érthetetlen gó-
lokat kaptunk, buta megoldásokat választottunk. Csak a sze-
rencsének, na meg a büntetõt értékesítõ Fórizs Antonellának,
és az azt hárító Foltán Viktóriának köszönhettük, hogy
folytathattuk a küzdelmet az éremért.
Az új eséllyel éltek is a lányok, mert a keresztjátékban legyõzték
a másik csoport elsõ helyén végzõ Nádasdladányt (ez a csapat
simán, 3-1-re verte Ercsit!). A ladányiak elleni találkozó Szabó
Bernadett jutalomjátéka volt, mert pazar három góllal jutatta
együttesünket a döntõbe. Ahogy az várható volt, másik ágon a
hazaiak már nem botlottak, így a fináléban ezúttal is az Ercsivel
találkoztunk. Ezen a mérkõzésen nagyon fegyelmezetten, jól
játszott csapatunk, és már úgy látszott, hogy készülhettünk az
újabb büntetõpárbajra. Csakhogy az utolsó percben egy rosszul
elvégzett kirúgás után bevette kapunkat az ellenfelünk, így õk
jutottak az országos döntõbe…
Sajnálhatjuk, hogy ismét egy kiegyenlített mérkõzésen elbuk-
tuk a döntõt, de az az igazság, hogy a csoportmérkõzéseken
nyújtott teljesítmény alapján örülhetünk az újabb ezüstérem-
nek. A megyei második helyezett csapatban Foltán Viktória,

Fegyverneki Csenge, Láng Orsolya, Bolvári Dorina, Mészáros
Viktória, Kovács Henriett, Szabó Bernadett és Fórizs An-
tonella szerepelt.

Diákolimpia, IV korcsoport – labdarúgás

Megyei döntõ, Ercsi, 2012. április 24.
Csoportmérkõzések:
Mór–Perkáta 2-0 (1-0)
Perkáta–Tóváros (Székesfehérvár) 0-0 – büntetõkkel: 1-0 (gól-
lövõ: Fórizs Antonella)
Mór–Tóváros 2-0
A csoport végeredménye: 1. Mór, 2. Perkáta, 3. Tóváros.
Keresztjáték:
Perkáta – Nádasdladány 3-1 (2-0) (góllövõ: Szabó Bernadett 3)
Ercsi–Mór 3-0 (2-0)
Helyosztó mérkõzések:
V. helyért:
Rákóczi (Székesfehérvár)–Tóváros 3-0 (1-0)
III. helyért:
Nádasdladány–Mór 3-0 (1-0)
Döntõ:
Ercsi–Perkáta 1-0 (0-0)
Végeredmény: 1. Ercsi, 2. Perkáta, 3. Nádasdladány, 4. Mór, 5.
Rákóczi (Székesfehérvár), Tóváros (Székesfehérvár).

Benke Zoltán tanár

Szerkesztõségi közlemény
Kedves Olvasóink!
E havi számunk már bõven a tavasz jegyében készült, sõt már a forróság is megmutatta fonnyasztó erejét. Virágot bontottak a
fák és ismét ezer színben és illatban pompáznak virágos kertjeink. Beszámolunk az április végéig lezajlott rendezvényeinkrõl.
Igazán tájékozatlannak vagy finnyásnak (esetleg rosszindulatúnak) kell lennie annak, aki szerint nincs elég rendezvény
Perkátán. Pezseg a kulturális élet a mûvelõdési házban, kiállítás kiállítást ér, különféle alkalmi és rendszeres programokra vár-
ják a látogatókat, zenélni, mozogni, mulatni lehet, zajlanak a rendszeres klub rendezvények és civil szervezeti események.
Gyermekeink is számtalan tanórán kívüli foglalkozáson bõvíthetik tudásukat, az egyházközség kitárja kapuit az érdeklõdõk
elõtt a liturgikus ünnepein és minden vasárnap. A sportolás is jó lehetõség szervezetten vagy spontán módon a kastélykertben.
Aki mégsem találná meg a neki kedves szabadidõ-eltöltési formát, ne fanyalogjon, szervezze meg saját csapatát, kérje az ÁMK
mûvelõdésszervezõi segítségét!
Továbbra is várjuk kéréseiket, témajavaslataikat, közérdekû híradásaikat, tudósításaikat falunkban megrendezett
eseményekrõl!
A Perkátai Hírek havi megjelenése a továbbiakban is rugalmas, követi a helyi rendezvényeinkrõl és nemzeti ünnepeinkrõl való beha-
rangozók vagy beszámolók logikáját.
Ötleteiket is várjuk e-mail címünkön: ujperkataihirek@gmail.com vagy a szerkesztõség tagjainak eljuttatott anyagokkal vagy
a Faluüzemeltetési irodába leadott írásokkal.

Következõ lapzártánk idõpontja: 2012. május 28.
Tisztelettel: a szerkesztõség
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PERKÁTÁRÓL INDULT...
Riport perkátai származású emberekrõl 2.

Pavlicsek Zsolt rovata
Rovatomban folytatom a perkátai kötõdésû emberek bemutatását, akik az élet valamely
fontos szeletében – hivatásukban, szakmájukban, sportban, tudományban, mûvészetben –
kiemelkedõt, példaértékût alkottak, hoztak létre, értek el. Nem titkolt célunk, hogy ezzel
Perkáta jó hírnevét öregbítsük és példaként állítsuk mindenki elé, hogy akarattal, szorga-
lommal, kitartással, tehetséggel Perkátáról elindulva is lehet pozitív ismertséget és
elismertséget szerezni. A bemutatások sorrendjét az élet alakítja, a sorrend nem rangsor /hi-
szen nem is lehet összehasonlítani õket / csupán annyit jelent, hogy kit, mikor sikerült elérni
és interjút készíteni vele.

Mostani riportalanyom már jól megérde-
melt nyugdíjas éveit élvezi. A Perkátai
Hírek e havi vendége Pesei Ferenc agrár-
mérnök.
Mit kell tudnunk a gyermekévekrõl és az
iskolai idõszakról?
Perkátán születtem 1941. április 5-én. Az
általános iskolát itt végeztem el 1955-
ben. Földmûves családból származom,
így természetesen vonzott a mezõgazda-
sági irányú továbbtanulás. A nyolcadik
osztály elvégzése után Tatán a Mezõ-
gazdasági Technikumban tanultam to-
vább. 1956-ban átkerültem a Székesfe-
hérvári Mezõgazdasági Technikumba,
ahol 1959-ben sikeres érettségi vizsgát
tettem.
Ezután következett az egyetem?
Nem, ekkor dolgozni kezdtem. Ezekben
az idõkben kezdõdött a mezõgazdaság
átalakítása-átszervezése. Egymás után
alakultak az I. II. és III. típusú üzemek
(TSZ-csék, azaz termelõszövetkezeti cso-
portok) a már meglévõ Állami Gazda-
ságok mellé. Az üzemek felszereltsége
azonban nagyon kezdetleges volt, ezért
továbbra is a gépi munkák zömét a Gép-
állomások végezték, természetesen ellen-
szolgáltatás fejében. Itt azonban szíve-
sen alkalmaztak mezõgazdasági techni-
kusokat. Így kerültem több iskolatár-
sammal együtt 1959. július 1-jén a pusz-
taszabolcsi, majd különbözõ átszervezé-
sek után a sárbogárdi és a mezõfalvai
gépállomásra. A gépállomáson eltöltött
évek után azonban úgy gondoltam, hogy
még továbbtanulok, ezért jelentkeztem
az ország egyik legjobb agrárfelsõfokú
intézményébe, Gödöllõre, az Agrártudo-
mányi Egyetemre 1961-ben.
Hogyan teltek az egyetemi évei?
Az egyetemi évek alatt sok új ismerettel
gazdagodtam, kiváló (európai szintû)
tanárok oktattak bennünket, mint pl. dr.
Kolbai Károly növénytermesztés, dr.
Horváth János mikrobiológia, dr. Szép
István anatómia professzorok. Rájuk
különösen jó szívvel emlékezem vissza,
gondolom manapság már csak a hozzám
hasonló öreg agrárosok tudják, kik is
voltak õk. Az elméleti oktatás mellett a
gyakorlati oktatásra is nagy súlyt fektet-
tek. A nyári gyakorlatokra is szívesen
emlékezem vissza, mert az országban

több helyen volt tangazdaság, ahol a
nyári gyakorlatokat töltöttük. Sõt, amire
abban az idõben kevés lehetõség nyílt,
külföldre is kiutazhattunk szakmai ta-
pasztalatszerzésre.
Személy szerint 1964 nyarán Bulgáriában
töltöttem egy hónapot kertészeti gyakor-
laton.
Az egyetemet 1965-ben fejeztem be, si-
keres államvizsgám után mezõgazdasági
mérnökként álltam munkába. Természe-
tesen a kezdetet csakis szülõfalumban
tudtam elképzelni. Így amikor a perkátai
Kossuth Szövetkezet vezetõi megkeres-
tek és hívtak, hogy vállaljam el az agronó-
musi feladatokat, hát nem kellett gondol-
koznom a válaszon. Ebben az idõszakban
országszerte sok helyen több csoport-
üzem is alakult, de az egyesülések után
1965-ben Perkátán már csak két szövet-
kezet mûködött (a Kossuth és a Magyar-
Kínai Barátság).
Meddig dolgozott Perkátán és mire em-
lékszik vissza szívesen?
1965. július 1-jétõl 1975 év végéig dolgoz-
tam a Kossuthban, elõbb Kaszás Ferenc,
majd 1967-tõl P. Horváth János elnö-
kökkel. A szövetkezetünk a kezdeti ne-
hézségek után jól mûködött és szinte
minden tekintetben hatékonyabb volt,
mint a másik szövetkezet. Ez köszönhetõ
volt az akkor még jól mûködõ háztáji
ágazatoknak és a részesmûvelés beveze-
tésének. A politika azonban közbeszólt
további terveinkbe és ha nehezen is, de
1975-ben megtörtént a két szövetkezet
egyesítése-összevonása. Az így létrejött
egységes szövetkezetbe kerültem, mint
ágazatvezetõ.
Úgy tudom, nem igazán tetszett Önnek
az új struktúra?
Igaz, ami igaz, számomra az újonnan ki-
alakult légkör és a gazdasági eredmé-
nyek sem voltak megfelelõek, jóval elma-
radtak a régi kis szövetkezet teljesít-
ményeitõl. Ezek után jutottam arra az
elhatározásra, hogy elhagyom Perkátát
és máshol más munkahelyet keresek.
Van Önben személyes sértettség, máig
ható tüske, amit így több mint 35 év távla-
tában megosztana velünk?
A rossz emlékek és sértettségek így há-
rom évtized múltán már elhalványulnak,
de azt nehezen tudom elfelejteni, amikor

1975-ben a járási pártbizottság ránk
erõltette téesz-egyesítést. Ha ezt meg
tudtuk volna akadályozni, szerintem
még ma is Perkátán laknék családom-
mal.
Hová került, hol találta meg új életét?
Már évekkel korábban, Érden vásárol-
tunk egy telket, és amikor váltani kény-
szerültem, ott építkezni kezdtünk. A ház
felépült és 1979-ben beköltöztünk.
Itt érdemes megállnunk, hiszen eddig
még nem esett szó családjáról, pedig bi-
zonyára nem egyedül építkezett és költö-
zött be az új házba?
1965-ben nõsültem, így már 47 éves há-
zasok vagyunk. Feleségem Kiss Piroska
tanárnõ, aki az itthon töltött éveinkben
tanított Perkátán. Két gyermekünk szü-
letett egy fiú és egy lány. A lányomék
részérõl egy fiú unokánk is van, aki jelen-
leg 4 éves. Az állattenyésztést fiam hobbi
szinten folytatja (Kõszegi Gyuri bácsi
„tanítványa”), már hosszú évek óta ga-
lambtenyésztéssel foglalatoskodik. Csa-
ládi életem hála Istennek békés és ki-
egyensúlyozott.
Milyen hivatás felé vitte az élet Érden?
Mivel ez a település Budapest agglome-
rációjához tartozik, így a fõvárosban az
Országos Takarmányozási és Állatte-
nyésztési Felügyelõségen kezdtem dol-
gozni. E szervezetnek minden megyében
volt kirendeltsége, mi ezekkel tartottuk a
kapcsolatot. Munkaköröm szûkebb te-
rülete a rét-legelõ telepítések és azok
szaktanácsadása volt. Különös tekintet-
tel az akkor divatos „villanypásztor”
telepítések bevezetése a nagyüzemekben.
A késõbbiek folyamán az Országos
Mezõgazdasági Termelõ Szövetkezetek,
ezen belül Pest Megyei Szövetségekhez
kerültem. Szövetkezeti munkámból kifo-
lyólag ez a terület közelebb állt hozzám,
hiszen jól ismertem az itt dolgozók
problémáit. Munkám zömét az érdek-
védelem tette ki. Igyekeztünk kedvezõbb
feltételeket teremteni a termelõk szá-
mára a különbözõ szerzõdésekkel kap-
csolatban. Feladatom volt továbbá még a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által kiadott rendeletterveze-
tek véleményezése, esetleges javas-
lattétel ezzel kapcsolatban. Részt vet-
tünk a kiírt pályázatok (pl. ültetvények
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telepítése) elbírálásában is. E fenti mun-
kákból kifolyólag megismertem szinte az
ország minden megyéjét. Sok ismerõsre,
barátra tettem szert. Munkám során
több ízben külföldön is járhattam, kü-
lönbözõ tanulmányutak keretében. A fel-
sorolt pár munkahely tette ki munkás-
éveim számát, 2000-ben vonultam nyug-
díjba, de még heti két alkalommal to-
vábbi tíz évig visszajártam dolgozni.
Mely külföld szakmai vagy magánéleti él-
ményét osztaná meg szívesen az olvasók-
kal?
Mit tapasztalt külföldön, miben mások az
emberek a szerencsésebb történelmi fej-
lõdésû vidékeken?
Külföldön, fõként a nyugati országokban
a mezõgazdaságban dolgozó emberek
sokkal jobban megbíztak egymásban,
ezért sokkal jobban tudtak egységesen
fellépni a beszerzésekben és az értéke-
sítésekben. Nálunk sajnos ez nem mû-
ködik, az irigység és bizalmatlanság oly
fokú, hogy pár forintos plusz haszon re-
ményében a termelõk hajlandóak kiját-
szani egymást és a felvásárlókkal meg-
egyezni.
Hogyan emlékszik vissza a
Perkátán megélt gyermekkorra
és milyenek a mostani benyo-
másai jelenlegi hazalátogatásai
kapcsán Perkátáról, a perkátai-
akról?
Így 70 év felett, sok szép emlé-
kem van gyermekkoromról,
különösen az iskolai évekrõl.
Szüleim szeretettel neveltek
bennünket öcsémmel együtt,
édesanyám háztartásbeli volt,
sokat foglalkozott velünk, na-
gyon sokat köszönhetek nekik.
Akkoriban több volt a gyerek,
sok barátom volt, sokat spor-
toltunk és sok idõt a friss leve-
gõn töltöttünk. A nyári szüne-
tekben mi gyerekek is kivettük
a részünket a munkából. Igaz, akkor még
nem volt TV, számítógép, mobiltelefon,
ami mostani gyerekeknek sajnos szinte
már természetes, így az együtt játszás
mára már elfeledett tevékenység.

Iskolába én még a „régi” Kastélyba jár-
tam, ahol hosszú padok és a cserépkályha
melege fogadott bennünket. Nagy tiszte-
lettel emlékszem vissza tanáraimra, töb-
bek között: Györkös Jánosra, Marton
Olivérre, Mészáros Imrére, Dorogi Lász-
lóra, aki VIII-os osztályfõnökünk volt és
csak pár évvel volt idõsebb nálunk.

Megítélésem szerint az 50-es 60-as évek-
ben sokkal nagyobb élet volt a faluban.
Vasárnaponként meccs a kastélykertben,
búcsú sok résztvevõvel, mozi, cukrászda,
faluszínház… Emlékezetes vasárnap esti
bálok a Kultúrban, ahol ekkor még a
Perkátán élõ 5-6 „cigánybanda” valame-
lyike húzta a talpalávalót. Nem tudom,
ma vajon egy is létezik közülük? Mint a
fentiekbõl is kitûnik, szerettem itt élni, de
életem második felében a sors máshova
sodort. A falu vezetõivel is jó kapcsolatot

tartottam, akkor is és most is, nem vagyok
egyik párt tagja sem (bár ezt néha a sze-
memre vetették).
A Perkátán eltöltött évek a család számá-
ra is szép emlékekkel teli idõszak volt.
Milyen gyakran látogat haza Perkátára?
Szüleim sajnos már nem élnek, így
öcsémmel és rokonaimmal tartom a kap-
csolatot. Idõnként hazajövünk perkátai
levegõt szívni. Az idõ múlásával engem is

elért a kíváncsiság, hogy az õsök után ku-
tassak. Ezért felkerestem a plébánia-
hivatalt és az ott rendelkezésemre álló
okmányokból sikerült megtudnom, hogy
õseim már 1750-tõl éltek e vidéken (Pesei
néven). Az 1950-es években elterjedtebb
név volt ez a faluban és a módosabb gaz-
dák közé tartoztak. Azonban PERKÁTA,
a falu szeretete mindenkiben élénken to-
vább él.
Az elmesélt életpálya alapján ki tudna
emelni olyan sikert, amire a legbüsz-
kébb?
Pályám során több kitüntetésben, elis-
merésben részesültem, legbüszkébb a
2001-ben kapott Szövetkezeti Emlék-
éremre vagyok.
Mivel foglalkozik szívesen szabadidejé-
ben, hobbiként?
Fõként kertészkedem, abban is leg-
inkább a szõlészkedés–borászkodás ér-
dekel aktívan. No persze legfõbb öröm
számomra, amikor családommal és uno-
kámmal lehetek.
Mi minden okozott és okoz az Ön számá-
ra boldogságot?

Szakmailag nagyon büszke vagyok, hogy
részt munkámmal hozzájárulhattam
mezõgazdasági termelés megújításához,
a termésátlagok nagymértékû emelke-
déséhez, új fajták kipróbálásában és a
vegyszeres növényvédelem ésszerû beve-
zetéséhez, mellyel segítettük a nagy-
üzemek fejlõdését.
Mit csinálna esetleg másképp, ha újra
kezdhetné? Más irányokat venne-e fel?

A mai termelési viszonyok és
mozgásterek teljesen mások,
mint pályám nagy részében
volt. A gabonatermelésrõl min-
dig is az volt a véleményem,
hogy kis parcellákon nem lehet
gazdaságosan termelni. A
gépek kihasználása és az érté-
kesítéssel való bíbelõdés nem
hatékony kicsiben. A kertészet
területén viszont az öntözés
költségei és technológiai hiá-
nyai miatt nehéz a nagybani
hatékony termelés.
Összefoglalná a jövõre vonat-
kozó terveit, elérendõ céljait?
Ebben a korban az embernek
már nem lehetnek olyan na-

gyon nagy, megvalósításra váró tervei.
Szeretnék egészségben és boldogságban
élni családommal, ameddig az élet ura
engedi.
Milyen tanácsokat, útmutatást adna a
mai ifjaknak egy hasonlóan eredményes,
sikeres életpálya felépítéséhez?
Mindenképpen javasolom a mai fiata-
loknak az idegen nyelvek hatékony el-
sajátítását, mivel a mai világban köny-
nyen a földgolyó másik felén találhatja
magát az ember a boldogulása érdeké-
ben. A mi idõnkben még sokkal zártabb
volt a világ, nem is éreztünk akkora fon-
tosságát a nyelvtudásnak, mert ezt a mi
idõnkben nem hangsúlyozták ennyire.
Riportalanyom válaszaiból kiderült, hogy
ízig-vérig áthatja az anyaföld iránti szerete-
te és a mezõgazdaság iránti elkötelezettsége.
Sajnálhatjuk, hogy nem tudta mindvégig
perkátaiként szolgálni a magyar vidéket.
Köszönöm, hogy megosztotta élettörténetét
olvasóinkkal! Nyugdíjas éveire kívánunk
még hosszú boldog idõszakot Pesei Ferenc-
nek!
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A mûvelõdési ház
hírei

Április hónapban több a tavaszhoz, természethez kapcsolódó
programunk volt a mûvelõdési házban.
Április 11-én a költészet napja alkalmából szervezett irodalmi
délutánunkon vendégünk volt Tompa Zsófia költõ, a Perkátai
Irodalmi Kör tagjai és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola né-
hány tanulója.
Tompa Zsófia doktori kutatási területe az erdélyi magyar iro-
dalom, különös tekintettel a két világháború közötti erdélyi ma-
gyar lírára (ezen belül egy
székelyudvarhelyi költõ, Tompa
László életmûvére).
A Babits Kutatócsoport tagja-
ként Babits Mihály levelezésé-
nek kritikai kiadásában vesz
részt, s évek óta foglalkozik
Beney Zsuzsa költészetével és
esszéíró munkásságával.
Az irodalmi délutánon Beney
Zsuzsa munkásságáról igazán
megindító gondolatokat hallhat-
tunk Zsófiától.

Az irodalmi délutánon részt
vettek a Perkátai Irodalmi
Kör és a Nyugdíjasok Baráti
Köre tagjai is. Az irodalmi
kör tagjai saját verseikkel
mutatkoztak be, helyi szoká-
sainkat, a természetet köze-
lebb hozva. Fülöp Irén,
Pavlicsek Zsolt, Kapócs Mi-
hály és Kovács Mihályné saját
verseit hozták el nekünk,
Gergácz Mária versét Zám

Jánosné elõadásában hallhattuk. Kõszegi Györgyné, Glász
Gabriella, Pavlicsek Jázmin Zsanna, Supatek Patrícia, Mészá-
ros Viktória és Mészáros Nóra pedig verseket szavaltak az iro-
dalmi délutánon.
Lászlóné Editnek és a Perkátai Irodalmi Kör tagjainak köszö-
nöm a szervezésen nyújtott segítséget.
Április 14-én 15 órakor egy fotókiállítás nyílt meg, a perkátai
élõvilág bemutatására vállalkozott Papp Péter és Faragó János.

A megnyitón Vigh György bemutatta a két fiatalembert és az õ
munkájukat. A kiállítást sokan megtekintették.

Április 17-én a „Csak Hölgyeknek” elõadássorozatunk máso-
dik állomására érkeztünk. Bogóné Plasek Krisztina védõnõ tar-
tott elõadást „A nõ egészsége a család egészsége” címmel, majd
Somogyi Csilla kozmetikustól hallhatunk a tavaszi arcápolás
házi praktikáiról.

Az elõadássorozat természetesen folytatódik, a következõ állo-
más szeptemberben lesz.

A könyvtárban „6 lépés a világhálón” címmel egy internet fel-
használói tanfolyamon vehettek részt az érdeklõdõk. Szeptem-
berben folytatjuk az internettel való ismerkedést, szeretettel
várjuk az érdeklõdõket!

A testvértelepülési kiállításról bõvebben olvashatnak az újság
hátoldalán.

Ajánlom szíves figyelmébe Fülöp Irén tanárnõ tavaszi versét!

Bogó Anikó
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KÍNA KINCSEI 41.

Suiseki – a kõ mûvészete
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

A suiseki õsi, kínai eredetû mûvészet, mely a jellemzõ ázsiai fi-
lozófiák (buddhizmus, sintoizmus) népszerûsége alapján vált
népszerûvé az idõk folyamán. Lényege, hogy a természetben
megtalálható hegyek, hegyformák, természeti képzõdmények
kicsinyített másait készítik el mini tájépítéssel (amely szó sze-
rinti fordításban sui-víz, seki-kõ). Kialakulásában fontos szere-
pet játszott a buddhista filozófia természetközelisége. Az egy-
szerû dolgok fölötti öröm, a tudás mûvészi megjelenítése a lát-
szólag mindennapos eseményeket is a mûvészi szépség magas-
ságába tudja emelni. A suiseki egyfajta filozófiai út a természet
szépségének megértéséhez, segít felismerni a jelenségek lénye-
gét. Állandó ihletõ forrásai a természeti képzõdmények, for-
mák, színek, a természetbõl áradó hangulat változatossága. Az
alkotás folyamán a készítõ átéli a megnyugvás békésségét, mai
szóhasználattal a rekreációs foglalkozásban rejlõ regeneráló pi-
henés élményét. A kompozíció belsõ értelme a gondosan meg-
válogatott eszközzel fejezhetõ ki. Az egyszerûség itt nem fantá-
ziátlanságot takar, hanem egy mély belsõ tartalmat hordoz,
egyfajta mûvészi sejtetést, a rejtett összefüggések kifejezését.
Kerüli a szabályosságot, a szimmetriát, mint természetellenes,
mesterséges létformát.
Ázsia legtöbb népénél valaha tisztelet övezett bizonyos köveket
és sziklaképzõdményeket, a szellemek, istenek vagy a természe-
ti erõk A természethez való visszatérés régen és manapság is
sok ember életeszményévé vált. A természet tudatos megta-
pasztalása során olyan élményeket szerezhetünk, amelyeket
akár suiseki készítéssel is kifejezhetünk. Az ázsiai mesterek al-
kotásai kultúrtörténetük különleges részét képezik. A Zen-ta-
nítás nyomán a kínai filozófia a XIV-XV. századra kiemelkedõ
jelentõséget kapott, és a japán esztétikát is erõteljesen befolyá-
solta. E filozófiai kivetülését csodaszép kertekben, teaszertar-
tásokban, vagy éppen a kõépítészetben csodálhatjuk meg. A
mûvészet folyamatosan formálódott, és évszázadokon keresz-
tül ki volt téve más mûvészetek, kulturális és szellemi irányza-
tok hatásának is, ami azt eredményezte, hogy rendkívül sokféle
stilisztikai irányzata fejlõdött ki. Ezeknek az országonként vál-
tozó irányzatoknak a rendszerezése nagyon bonyolult feladat.
Pl. Japánban forma-, felszín-, lelõhely- és a kõ színe szerint cso-
portosítják a köveket. A kövek bemutatása történhet önállóan,
vagy bonsai kiállításon (a követ kiegészítõként alkalmazva). A
suisekit mindig valamilyen alapra helyezve mutatják be. Ez le-
het lapos, lyuk nélküli tálba helyezett víz-, homok, vagy
kavicságyazat, kisebb állvány, alacsony asztal, de sok esetben
speciális fa alátéteket alakítanak ki egy bizonyos kõ számára. A

japán felfogás szerint, a kõnek meg kell maradnia olyannak,
amilyenné a természet erõi formálták.
A kínai mesterek a természetben található köveket feldarabol-
ják, majd válogatás után összeillesztéssel alakítanak ki perspek-
tivikus, idealizált, miniatûrtájakat.
Európában az utóbbi 20 évben jött divatba, elsõsorban a
bonsait kedvelõk körében, de már önállóan is kezd teret hódíta-
ni a „kõ mûvészete”.

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai polgármesteri hi-
vatalban tartja minden hétfõn 16 órától. Szerzõdéseket a hét minden napján köt (szombaton és vasár-
nap is). Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.

Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, szél-
jegyes tulajdoni lapot telefonon nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulaj-
doni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri egyben
ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társas-
ház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél segítséget tudjon
nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd 06 30 639 2893

SZÁNTÓ-
FÖLDET

BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!

06 (30) 232 5337
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Idén is méltó módon élhettük meg hitünk legnagyobb ünnepét, húsvét
örömét!
Az új evangelizáció évében haladva egyre koncentráltabban készülünk a
hit évére!
„Megkeresni az embert ott, ahol van, és megajándékozni õt a hit
örömével.”
Isten elutasítása az emberek részérõl a mai társadalom legnagyobb hibá-
ja. Keresztényként akkor tudunk az elvallástalanodás és a terjedõ szek-
ták kihívásaira válaszolni, ha kinyújtjuk egymás felé kezünket, elmélyít-
jük a közös Istenbe vetett hitünket és együtt haladunk az egységhez veze-
tõ úton. A szóbeli igehirdetés akkor lehet hiteles, ha azok, akik az evan-
géliumot hirdetik, jó testvéri kapcsolatukkal is tanúsítják szavaik hiteles-
ségét. Ezért Egyházunk mindig nagy gondot fordított arra is, hogy a hit-
nek legyenek látható jelei.
Elembertelenedett korunkban, amikor nagyon sok ember szenved má-
sok vagy saját maga önzõ életvitele miatt, rendkívül nagy meggyõzõ ereje
van a testvéri szeretet megtapasztalásának. Jézus is az ilyen tanúságtétel-
re kérte követõit: A ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy
jótetteiteket látva dicsõítsék mennyei Atyátokat (Mt 5,16)! Jézus tisztában
volt azzal is, hogy küldötteinek elutasításban, ellenséges megnyilvánulás-
ban, sõt üldözésben lesz része az evangélium miatt. Ezért küldte õket
úgy, mint bárányokat a farkasok közé (Lk 10, 3). Jézus küldöttségében jár-
ni sohasem volt sikertörténet, miként ma sem. A legújabb módszer sze-
rint Jézus ügyének ellenségei, a keresztény értékek elutasítói, a krisztus-
követõk hibáit és bûneit a média segítségével felnagyítják, hogy így te-
gyék hiteltelenné – az egyes ember gyengeségének ürügyén – az egész
egyház mûködését. De e támadások miatt nem ijedünk meg, és nem
esünk kétségbe. Jézus jövendölése bátorít bennünket: Ha (tehát) engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak (Jn 15, 20). A keresztényellenes táma-
dások légkörében is ki kell tartanunk az igazság hirdetésében, nem sza-
bad hagynunk, hogy a botrányok elhomályosítsák a valódi keresztény hi-
tet. A mai világ nehezen képes befogadni az egyház transzcendentális
üzenetét. A nyugati világban ma valójában a hit válságának vagyunk ta-
núi, ezért a hitbeli megújulástól függ a jövõnk. Egységre, összefogásra
van szükség, nemzeti és hitbéli szinten egyaránt!
Az adóbevallásoknál kérjük a felajánlható 1 %-kal támogassák a perkátai
Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma: 1909 8409-1-07). Egyház-
községünknek fontos forrása az alapítványi támogatás, mert a felajánlott
összegeket templomunk felújítására fordítjuk. A másik felajánlható 1 %-kal
pedig kérjük, a Magyar Katolikus Egyházat támogassák! Felajánlásaikat
elõre is köszönjük!
2012-ben az egyházi hozzájárulások összege az alábbi: dolgozó felnõtt-
nek 3500 Ft/év, nem aktív felnõttnek (nyugdíjas, munkanélküli) 2500
Ft/év. Természetesen lehet önkéntes vállalással ezeknél magasabb
összegekkel is támogatni helyi egyházunkat, mely adományokat hálásan
fogadunk. A befizetést segítõ sárga csekkek eljuttatását megkezdtük
minden postaládába. Ha június végéig valaki nem kapja meg, kérje a plé-
bánián vagy a templomban. Támogatásukat elõre is köszönjük!
Május a Szûzanya hónapja, a szokásos hétköznapi litániákkal. Május el-
sején Szent József, a munkás ünnepe volt. Május 6-án vasárnap templo-
munkban az édesanyákat, nagymamákat köszöntötték a hittanos gyer-
mekek. Május 17-én áldozócsütörtök: egyházmegyei közös szentségimá-
dás lesz, mely templomunkban 18 órakor kezdõdik. Május 20-án Urunk
Mennybemenetelét ünnepeljük. Május 27-28. napjain pünkösd vasár-
napja és hétfõje lesz, reggel 8 órai szentmisékkel. Június 3-án, Szenthá-
romság vasárnapján ünnepélyes elsõáldozást tartunk templomunkban.
Június 10-én Úrnapja, a reggeli szentmise után körmenettel.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Lovas hírek

Április hónapban megkezdõdtek a szabadtéri lovas-
versenyek. A Perkáta SE versenyzõi sorra ringbe száll-
nak. Díjugratásban Gubicza Anett már starthoz állt
mind a három lovával, akikkel végigversenyezte a téli
szezont is, így most nekik át kell állniuk, hiszen más lo-
vaglást igényelt a fedeles verseny. A többi díjugratónk
– Pavlicsek Lilla, Rosta Renáta, Takács Róbert,
Tokodi Nikolett, Orbán Brigitta – még a felkészülési
idõszakban vannak lovaikkal. A gyermekversenyzõink
közül Kukucska Fanni is bemutatkozott, aki az ügyes-
ségi versenyszám könnyû, és nehéz kategóriákban in-
dult, ami azt jelenti, hogy õ is elkezdte az ugrást, 60
cm-en, és szépen teljesítette élete elsõ ügyességi-ugró
pályáját. A másik gyermekversenyzõnk, Horváth Fan-
ni, az idei évben kezdi a versengést díjugrató verseny-
szám kezdõ kategóriában, melyben 70 cm-es magassá-
gú akadályok vannak. Fogathajtóink – Horváth Árpád,
ifj. Horváth Árpád - is keményen gyakorolnak a 3 na-
pos megmérettetésekre. Az elsõ versenyük, ha minden
jól megy, május hónapban lesz. Dózsa Tamás és Makai
Gábor is leigazolt tagjai az egyesületünknek, de
elõreláthatólag nem indulnak a nyári fogathajtó
bajnokságban.
Sikeres versenyidényt kívánok a Perkáta SE lovasai-
nak!
Április 21. – Budapest, Nemzeti Lovarda, Tattersall:
díjugrató-verseny

Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110 cm-es” kategó-
ria (78 induló): 7 hibapont, 62. hely.
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/2 „110 cm-es” kategória
(78 induló): Anett feladta a versenyt.
Április 22. – Budapest, Nemzeti Lovarda, Tattersall:
díjugrató-verseny

Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kate-
gória (64 induló): 10 hibapont, 52. hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120 cm-es” kate-
gória (54 induló): 4 hibapont, 25. hely.
Április 29. – Dömsöd: gyermekverseny

Kukucska Fanni – Frida, ügyességi stílus, könnyû kate-
gória 12 éves korig (16 induló): hibátlan, 6.8 stíluspont,
7. hely.
Kukucska Fanni – Frida, ügyességi nyílt, könnyû kate-
gória 18 éves korig (28 induló): hibátlan, 10. hely.
Kukucska Fanni – Frida, ügyességi stílus, nehéz kate-
gória 14 éves korig (6 induló): 6.4 stíluspont, 1 verõhi-
báért 0.5 pont levonás, 4. hely.

Orbán Brigitta
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A Perkátai Irodalmi Kör munkáiból

Horváth Dóra:
Szeretni vagy nem szeretni

Kint zuhog az esõ, szürke felhõk borítják
az eget. Nagymama ablakában két kerek
gyerekbuksi bámul ki a kertbe. Egy kisfiú
és egy kislány. A kislánynak barna, fonott
copfocskái vannak, s elõl két metszõfoga
hiányzik. Angyali mosollyal csacsog a kis-
fiúnak. Õ idõsebbnek tûnik a kislánynál,
némán, komolyan és szomorúan bámul
kifelé. Borzas, barna haja a szélrózsa
minden irányába áll és barna szemeit az
egyik bokorra szegezi. Pajtása arcát látva
a lányka abbahagyja a fecsegést a nyu-
lacskáiról és a cicájáról.
– Mért vagy szomorú?
– A szüleim elválnak.
– Az mit jelent?
– Azt, hogy nem lesz apukám. Vagyis lesz,
de nem lakik majd otthon.
A kislány együtt érzõen szusszant.
– És mit csinálsz most?
– Nem tudom.
– Menj világgá!
– Nem lehet.
– Miért?
– Mert szeretem õket.
– Ó…
A kislány a masnit piszkálja a copfjai vé-
gén, a kisfiú pedig a homlokát ráncolja.
Hirtelen felkiált:
– De én nem akarok többé szeretni!
– Miért?
– Mert fáj.
– Úgy, mint amikor elesem a biciklimmel
és megütöm magam?
– Nem. Belül fáj.
– De hogyan?
– Mint amikor fáj a hasad, és nagyon do-
bog a szíved. És fekszel az ágyadon ha-
son, de nem múlik el. A szíved meg úgy
dobog, mintha sokat futottál volna.
A kislány elsápad, és aprócska kezeit tör-
deli.
– Én sem akarok szeretni. És utálok futni.
– A nagymama szerint muszáj szeretni,
mert az csodálatos dolog.
– Mi a csodálatos a fájdalomban?
A kisfiú vállat von, és kedveskedve meg-
húzogatja a kislány copfjait.
– A nagymama azt is mondta, hogy sze-
retni a legszebb és legfájdalmasabb do-

log. Aki szeret, annak nem kell más. A
szeretet megszépít, jobbá tesz. Ha sze-
retsz, ember vagy.
– De hát Mirci is szeret engem! És õ egy
cica!
A kisfiú most elgondolkozik.
– Igen, õ is szeret. De csak azért, mert
enni és inni adsz neki. Gondozod. Ha va-
laki igazán szeret, azt nem ételért és ita-
lért teszi, hanem mert te vagy te. Egyedi
és megfoghatatlan.
A kislány kuncog.
– Ezt is a nagymamád mondta?
– Nem. Ez tapasztalat.
– Értem.
Hallgatnak. Nézik, ahogy a cseppecskék
verik az üveget. Nagymama kedvenc ró-
zsabokra meg-megrázkódik a szélben.
Végül megtörik a csend.
– Azt hiszem, attól, hogy anyukád és apu-
kád elválik, még szeretnek téged. De…
ha úgy adódna, hogy nem, én szeretlek –
mondja a kislány.
Ránéz a kisfiú borzas hajára, és megsi-
mogatja.
– Jó! Akkor feleségül veszlek!
És megfogja a kislány kezét.
– Jó! De mi nem válunk el.
– Jó. Soha. Szeretjük egymást örökké.
– Rendben.
Áll a két gyermek az ablakban, s egymás
kezét fogják. Álmokat kergetnek, gyö-
nyörû gyermekálmokat, melyek talán
nem teljesülnek. De most még minden
szép. A kislány menyasszony, a kisfiú võ-
legény.
Az esõ eláll, napfény ragyogja be a kis
kertet és a szobát.

Az alábbi novella szerzõje egy ifjú hölgy, aki már gyermekkora óta próbálgatja „tollát”,
de komolyabban gimnazista éveiben kezdett el írni. Perkátai lány, a szemünk elõtt nõtt
fel, 2 éve érettségizett a Kodály Zoltán Gimnáziumban. Jelenleg felsõfokú szakképzé-
sen ifjúságsegítõnek tanul. Figyeli a világot, és ami megérinti értelmét vagy érzelmeit,
azt papírra veti. Komoly tervei vannak az irodalmi életben. Fogadják szeretettel Hor-
váth Dóra bemutatkozó írását!

Pavlicsek Zsolt irodalmi szerkesztõ

Itt a tavasz
Végre megérkezett a tavasz!
Már nagyon vártam!
Csicsergõ madarak és a virágok illata!
Jó kedvre derít a fénylõ Nap sugara!

Csodálatos ilyenkor a természet!
Zöldellõ fû, a méhek zsongása,
A fákon kipattanó rügyek varázsa!

Jó ilyenkor kimenni a szabadba!
Szívni a friss levegõ illatát,
S nézni a tevékenykedõ kezek sorát!

Megmetszik a szõlõt és a fákat,
Hogy gazdag termést hozzanak nekünk
a nyárra!
Ibolyákat szedni és szép tavaszi virágokat!
Kerékpározni és sétálni nagyokat!

Gyönyörködni, hogy hirtelen kinyílik
a virág!
A hosszú tél után felébred az egész világ!
Színek kavalkádja fogad minket,
amerre járunk.

Piros, kék, fehér és sárga, a színek
sokféle csodája!

Szép ez a Föld, ahol élünk!

Vigyázzunk rá, hogy még sokáig
benne gyönyörködjünk!

Fülöp Irénke verse
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Cukorbetegen az óvodában –
Egy óvodai sikertörténet

Óriási próbatétel a szülõnek gyermeke óvodába íratása, hiszen
a féltett gyermekünkért napközben már egy másik ember felel.
Aggódással teli napok, hetek, hónapok következnek. Hatvá-
nyozottan igaz ez, ha a gyermek valamilyen krónikus beteg-
ségben szenved. Országszerte felháborodást váltott ki egy
veszprémi cukorbeteg kisfiú története, akit nem vettek fel
óvodába, mert az óvónõk nem értenek a diabéteszhez, így nem
vállalják a gyermekért a felelõsséget. A veszprémi gyermek éle-
te megoldódott az óta. Most pedig egy ezzel épp ellentétes elõ-
jelû történet következik. Kornél otthonra talált a Perkátai Szi-
várvány Óvoda Cica csoportjában.

Ez a cikk személyes beszámoló és egyben köszönetnyilvánítás
is. Köszönet az óvodának, az óvodapedagógusoknak, elsõsor-
ban Rita néninek és Ági néninek, a dadusoknak, elsõsorban
Kriszti néninek, akik vállalták egy cukorbeteg gyermek gondo-
zásával járó többletfeladatot, mert azt gondolták, hogy ennek a
gyermeknek is az óvodai közösségben van a helye.
Négy és fél éves kisfiunknál 16 hónapos korában diagnosztizál-
ták az 1-es típusú cukorbetegséget. A megmásíthatatlan tényt
felfogni nagyon nehéz volt, és akkor azt hittük, hogy megbékél-
ni vele soha nem is fogunk. A túlélést és a jövõ megtervezését
azonban azonnal el kellett kezdenünk. Négy nap után hazajöt-
tünk a kórházból, és a fenekestül felfordult életünkben próbál-
tunk eligazodni. Vércukrot mértünk, szénhidrátot számoltunk
és inzulint adtunk napjában kétszer. Az egész család mellettünk
állt, a kisfiunk korát meghazudtoló módon tûrte a megpróbál-
tatásokat.
Mikor Kornél 3 éves lett, szerettük volna, hogy õ is óvodába jár-
hasson, mint a többi gyermek. Tudtuk, hogy nemcsak a sok
mozgás, de a közösségbe járás is létfontosságú a cukorbeteg
gyerekeknek, márpedig ezt csak az óvoda tudja számukra bizto-
sítani.
A vezetõ óvónõ Kovács Tiborné, Panni néni már a beiratkozás-
nál nagyon megértõ és készséges volt hozzánk, természetes
volt, hogy a Kornél is járhat óvodába, betegsége miatt nem
fogják eltanácsolni.

2010 szeptemberében kicsit szorongva, de annál nagyobb lelke-
sedéssel kezdtük meg óvodai életünket. Az óvó nénik nagy türe-
lemmel, kicsit aggódva hallgatták a Kornélhoz tartozó „haszná-
lati utasítást”, de vállalták a felelõsséget, a nagyobb odafigye-
léssel járó terhet, és a nem kevés plusz feladatot, a vércukormé-
rést, inzulinbeadást, szénhidrátszámolást.
Kornél lassan két éve jár óvodába, és elmondhatom, hogy ennél
jobb helyen és kezekben nem is lehetne. Az óvónõk és dadusok
a kezdetektõl nagy szeretettel és odaadással foglalkoznak vele.
Mindig, minden programon részt vehet, semmibõl nem hagyják
ki betegsége miatt, ugyanúgy éli ovis életét, mint minden más
hasonló korú kisgyermek.
Örökké hálásak leszünk Nagy Rita és Mosonyiné Bitó Ágnes
óvónõknek, hogy vállalták a Kornél ovis gondozását cukorbete-
gen is. Köszönjük azt a hatalmas szeretetet, odaadást és türel-
met, amivel biztosítják a Kornél békés lelki fejlõdését, biztosít-
ják a mindennapi zökkenõmentes, élményekkel teli ovis életét.

Siposné Nagy Krisztina
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STYX TEMETKEZÉSI KFT.
20 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

Megújult a régi ovi
udvara

Az óvónõk azzal a tervvel álltak elénk, hogy mi lenne, ha egy ki-
csit színesebbé tennénk a régi óvoda udvarát. Ezzel egyet értve
fordultunk az óvoda vezetõjéhez, Kovács Tiborné Pannika né-
nihez, aki támogatott minket mindezek megvalósításában.
A terv az volt, hogy a mászókákat, játékokat kicsit helyre pofoz-
zuk, felújítsuk, az udvarba növényeket ültessünk, színesebbé te-
gyük azt. Ötletünk volt sok, segítséget kellett kérnünk a megva-
lósításhoz. Felkerestük hát a helyi vállalkozókat, megkérdezve,
hogy mivel tudnának hozzájárulni a tervünk megvalósításához.
Fõként növényeket, festékeket, anyagi támogatásokat kértünk
és kaptunk is. Õk azok, akik nélkül nem tudtuk volna az ötlete-
inket véghezvinni, köszönjük nekik:
Bogó Ferenc, Horváth Árpád, Forrás MSZ, Tóth Ferenc, Végh
Gyula, Tercsák Lajos, Lászlóné Éva néni, Kusler Dávid, Varga
Lászlóné Ildi, Balázs Gyula, Szarka Péter, Denke Gergely, Mol-
nár Bt., Zám Anikó, László Norbertné, Csóti Bertold és mind
azon szülõknek, ismerõsöknek, akik növényekkel támogattak
minket hatalmas köszönet!
A kivitelezésben, a kétkezi munkában is szükség volt segítségre,
hogy mihamarabb elkészüljünk az udvarban történõ munkák-
kal. Itt szeretnénk megköszönni azoknak a szülõknek a munká-
ját, akik ástak, növényt ültettek, udvari játékokat festettek:
Szarka Istvánné Cili néni, Baráthné Rácz Renáta, Baráth Ró-
bert, Somogyiné Klics Diána, Somogyi János, Albertné Veres
Nikoletta, Albert István, Oláh-Rác Linda, Ráczné Erika, Ko-
vács Mónika, Szabó Ferenc, Petz Henrik, Németh József, Ko-
vács Gyöngyvér, Vágó József, Herbert Szandra, Kiss József, az
önkormányzat dolgozói és csoportvezetõjük Erdõs Károly. A

festés munkálatait Mészáros László vezetésével oldottuk meg,
így összes mászókánk új színben díszeleghet a régi és új óvoda
udvarán egyaránt.
Három vállalkozó szellemû apuka, Albert István, Baráth Kár-
oly és Somogyi János farönkbõl készítettek autókat, ezzel nö-
velve a játékparkot az udvaron. Készült egy új homokozó is, de a
régi homokozókba is került tiszta, friss homok. A csúszda köré
került folyami homok, hogy a gyerekek ne a kemény talajra
érkezzenek.
Készült még az udvarban egy térkövezett terület, melynek kivi-
telezését és alapanyagait az önkormányzat és az ÁMK finanszí-
rozta, elkészítését kiváltképp köszönjük Fórizs Attilának és
Szarka Gábornak. Jó lehetõséget nyújt az óvodai ünnepségek,
tornafoglalkozások megtartására. A nap végén Lengyel Zsuzsa
kedveskedett nekünk pogácsával, üdítõvel, köszönjük neki!
Bízunk benne, hogy gyermekeink örömmel veszik majd birtok-
ba a megszépült udvart és játékokat!

Albertné Veres Nikoletta SZMK-vezetõ
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Testvértelepülési kiállítás és sportnapTestvértelepülési kiállítás és sportnap
2012. április 28-án a Gyõry-kastélyban megnyílt a testvértelepü-
lési kiállítás, mely egy hónapig lesz megtekinthetõ.
A kiállítást dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormány-
zat fõjegyzõje nyitotta meg. A fõjegyzõ úr ismertette a megyei
kapcsolatokat, és beszélt bõvebben a lengyel kapcsolatról.
Perkáta testvértelepülési kapcsolatai is bemutatásra kerülnek,
Saint-Maximin-i kapcsolatot Ébl István, a kínai kapcsolatot Ba-
kos Imre, a kisbácsi kapcsolatot Siba Árpádné mutatta be.

Ébl István Saint-
Maximin díszpolgá-
ra elmondta, hogy a
kapcsolatfelvétel
1981-ben történt,
amikor cserediákok
a Fejér Megyei Út-
törõ Szövetség szer-
vezésében 13 diák,
köztük Ébl Andrea,
a perkátai általános
iskola diákja tanul-
mányi eredménye és úttörõ munkája alapján kiutazhatott a
franciaországi Saint Maximin-i kisvárosba. Ekkor lehetõség
nyílt a személyes találkozásra a Saint Maximin-i polgármester-
rel, amely azt eredményezte, hogy 1991-ben hivatalosan is aláír-
ták a testvértelepülési szerzõdést.

Bakos Imre, a Magyar–Kínai Barátság MSZ Zrt. nyugalmazott
ügyvezetõje egészen az 1960-as évtõl bemutatta a kapcsolat ki-
emelkedõ eseményeit. 1961-ben lett Perkátának Magyar–Kínai
Barátság TSZ-e, az elõ kiutazásra 1983-ban került sor, és ettõl
az évtõl már több látogatás is történt Huaxiangba. A kínai kap-
csolatot bemutató anyag, zömében Bakos Imre saját tulajdona,
az elmúlt 30 év fotóanyaga is teljes egészében megtekinthetõ.

Siba Árpádné, a Perkáta–Kisbács Baráti Egyesület elnöke a
kapcsolat létrejöttét ismertette, és az elsõ közös csíksomlyói bú-
csúról beszélt. Az egyesület tagjai saját tárgyi emlékeiket állí-
tották ki, és az erdélyi látogatások alkalmával készített fotókat
is láthatjuk a tablókon.
A megnyitón a Kálvária együttes mutatkozott be nagyszerû ze-
nei produkciójával.
Újra megnyitottuk a helytörténeti kiállítást is, a falumúzeum
tárgyait tematizáltuk, a belsõ felújítást Ujfalusi Pál helyi vállal-
kozó és képviselõ úr vállalta magára.
A kiállítótermek berendezésében, a felújításban nyújtott segít-
séget szeretném megköszönni Siba Árpádnénak és a Perkáta–
Kisbács Baráti Egyesületnek, Ébl Istvánnak, Somogyi Balázs
polgármester úrnak, Bakos Imrének és Klics Mihálynak, Ujfa-
lusi Pálnak és a mûvelõdési ház összes dolgozójának.

A megnyitóval egy idõben a sportpályán már elkezdõdött a
sportnapi program, a focikupa és a fõzõverseny. A fõzõverse-
nyen 7 csapat indult, nagyon jó hangulatban telt ez a nap, estébe
nyúlóan piknikeztek a csapatok a kastélykertben.
Délután az „egy perc és nyersz” játék nagy népszerûségnek ör-
vendett, az iskolai szülõi munkaközösség elnöke, Szabó Lász-
lóné vezette le a versenyt.
A kerékpáros ügyességi versenyen 4 kategóriában indulhattak a
versenyzõk. Az ügyességi versenyt a Perkátai Régiséggyûjtõ
Egylet szervezte és Hegedûs Gabriella tanárnõ vezette le.

Bogó Anikó
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