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A költészet napja Perkátán
Jókai Annával
Április 11-én igazi irodalmi hírességgel
ünnepelhettük meg a költészet napját.
Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas magyar írónõ volt irodalmi délutánunk vendége. Az író–olvasó találkozó
nyílt, ingyenesen látogatható esemény
volt a könyvtárban. Sajnálhatja, aki nem
vette a fáradtságot, nem szánta rá az idõt,
mert igen tartalmas útravalót kaptunk az
írónõtõl.
A 81. évében lévõ Jókai Anna dinamizmusa, tenni akarása és fizikai teherbírása
alapján évtizedeket letagadhatna életkorából. Szellemi frissessége szinkronban
van kondíciójával, saját bevallása szerint
„van még dolgom a Földön”.

Pavlicsek Zsolt

TAVASZ
(részlet)
Vidám évszak csalogat,
Lángsugara nyalogat,
Melegítve simogat,
Olvadást nem halogat.
Lágyan lengve ellibbenõ,
Termékeny kis buja szellõ,
Égen úszó durc-morc felhõ
Vetéseknek nagyon kellõ!
Újuló, hûs levegõ
Madárkáknak lomberdõ,
Szellemünket éltetõ
Szívünket is perzselõ.
Fákon frissen rügyet bontó,
Méhecskéktõl sûrûn zsongó,
Színes szirmot körbe dongó,
Szerelem-port bõven ontó.

Életrajzát olvashatja a kedves olvasó sok
forrásból, ezért inkább lényeges gondolataiból és személyes beszélgetésünkbõl teszek közkinccsé részleteket.
Egész lényébõl sugárzik a szeretet, az elfogadás és a jó átadásának szenvedélyes
elkötelezettsége. Közvetlen, barátságos,
allûröktõl mentes, igaz EMBER jött közénk, bizonyára a gondviselés szándékából – nem valamiféle véletlen folytán tudott éppen ezen a jeles napon hozzánk
eljönni, minket tanítani és lelkesíteni.
Engem leginkább mélységes hite, a családok és a magyarság iránti elkötelezettsége érintett meg. Istenhívõként különösen
nagy örömmel hallgattam szavait a hitrõl,
szeretetrõl, az ember halhatatlan lelkérõl
és az örök élet boldogságáért való küzdés
fontosságáról. Nagyon megfogott a magyarságért való aggódása, nemzeti jövõnk féltése. Nem állt be a politika elsõ
vonalába, de szellemi hátteret szívesen
ad azoknak, akik ezen ügyekért harcolnak, és elveit következetesen hirdeti minden lehetséges fórumon.
„Regényei, elbeszélései, drámái, esszéi
mindig azt az életet kutatják és mutatják
be, amelyet bármelyikünk él vagy élhet,
de amelyet az író ismertet fel, élettapasztalatot bõvítve és gazdagítva. Józan tárgyilagossága, a hagyományokból bõven
merítõ realizmusa idõvel „spirituális rea-

lizmussá” alakult át. Azt az embert láttatja velünk, aki személyiségében, kapcsolataiban is esendõ, aki nem mindig képes
helyesen cselekedni, aki olykor gonosz is,
de aki mégis ember, s azért jobbá, bölcsebbé tehetõ, ha a regény világában nem
is, a létezésben, a mûvészet varázsa által
bizonyosan.” Írják munkásságáról a szakértõ ítészek.
Folytatás a 2-3. oldalon.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a 2012-ben Perkátára
született gyermekek emlékparkjának avatására!
A szülõk segítségével szeretnénk elültetni
az önkormányzat által biztosított fákat.

A park avatá
avatáss idõpontja:
idõpontja: 2013. május
május 11., 9 óra.
óra.
Az új óvoda elõtti kis téren kerül kialakításra
a 2012-es emlékpark.
Szeretettel várjuk a kedves szülõket, érdeklõdõket!
Ujfalusi Pál képviselõ
Somogyi Balázs polgármester
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A költészet napja Perkátán Jókai Annával
„Nyelv nélkül nem létezik az író. Áldom a
Teremtést, hogy nyelvet adott az emberiségnek, számomra éppen azt a nyelvet,
amivel halok is majd, de ami nem hal velem. Anyanyelvemet magas fokon mûvelve, használva tudom gondolataimat is
magas szinten kifejezni. Ebben az értékválságos világban az is nagyon fontos,
hogy amit írunk, annak szellemi hátterét
szóban is meg tudjuk világítani. Mindig
szeretem hatékonyan megszólítani az
embereket. Elõadásaimat a vetéshez hasonlítom. Van egy adott magkészletem, s
ezt én elszóróm a jó földbe. Ha az elszórt
mag csak tíz embernél kizöldül, akkor
már nem volt hiábavaló. De ha csak
egyetlenegy ember életén tudok valamit
segíteni, irányt mutatni, akkor is érdemes
volt.” – mesélte az írónõ.

szint felett a kettõ együtt nem megy, s úgy
éreztem, az írás az igazi pályám.
Hogyan alakult személyes hite, hiszen minden szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaiból
kiderül mély elkötelezettsége, istenkeresõ
hitelessége?
Családomból nem hoztam a szokásos vallásosságnál mélyebb hitet. Hitemet fõként felnõttként kaptam, hiszen a hinni
tudás kegyelem. Kiküzdött hitnek is nevezik az ilyen saját isten-élményeket, a
megélt tapasztalatok esszenciájaként létrejövõ koherens világképet. Isten-tudó
ember vagyok. Pillanatnyi kételyem sincs
afelõl, hogy ha a fizikai test elmúlik, utána a tartalom, a lélek egy nagyobb vándorútra indul. Számomra nagyon fontos,
hogy amit írok, mondok, az a tetteimben
is tükrözõdjön. Aki engem ismer, tudja,

történjen a sok rossz, a sok alig felfogható
gonoszság… De az embernek szabad
akarata van, s ez a szabad akarat elviszi,
elviheti a gonosz irányába is. Nem az
Isten, az ember a felelõs!
Elõadásaim állandó fõ témája az emberés a családféltés. Az ember fejlõdésének
jelenlegi fokán nagyon fontos a család. Ez
nem jelenti azt, hogy családban élni problémamentes. Nagyon-nagyon nehéz családban is élni. Rengeteg önzéssel kell
megküzdenünk, le kell csiszolni dolgainkat, ráadásul úgy, hogy ne megalkuvás legyen. Az nem igazi családi élet, ha egy
uralkodik, a többi pedig szenved a terror
alatt. Az a családi élet, ahol kölcsönös
szeretetbõl tudnak egymáshoz alkalmazkodni az emberek.”
„Féltem a családot, féltem az emberisé-

hogy Isten nem valamiféle kapaszkodó,
pótlék az életemben. Sikeresnek mondhatom magam, hisz egy egész ország szeret, sikerem nem tiszavirág tündöklésû,
egészséges vagyok, boldog családi életben volt és van részem (annak ellenére,
hogy férjem néhány hete hunyt el) gyerekeim, unokáim vannak, nem nyomorgok… Mindezzel együtt semmit nem
érne az életem, ha úgy tudnám csak elképzelni, hogy mindez nyom nélkül elporlad, semmibe tûnik, mint egyesek szerint az isten nélküli élet.
„Isten-tudásom óriási felelõsséget is ró
rám és mindenkire, aki hasonló mélységben érzi át a problémákat. Nem szabad
azt gondolni, hogy majd az Isten irgalma
átsegít, mint ahogyan azt sem, hogy akármit csinálok, mindegy, úgyis megsemmisülök. Felelõs vagyok mindenért, amit
ebben az életemben teszek, mert beleivódik a sorsomba. Még a rossz gondolatainkkal is szembesülnünk kell, halálunk
után. Jó úgy élni, hogy az ember tudja,
hogy ami történik vele, nem ok nélkül
van. Isten nem egy kockajátékos – ahogy
Einstein is mondta –, aki csak úgy kedvére dob egyet, s lesz, ami lesz… Cselekedeteinkkel, magatartásunkkal, lelki, erkölcsi erõnkkel befolyásolhatjuk azt, ami
szükségszerûen ér. Isten lényegét sokan
azért támadják, mert hagyta, hogy meg-

get, mert népességünk rohamosan fogy.
Számítások szerint 2050-re jelentõsen lecsökken a magyarság, mert elhitették a
magyarokkal, hogy az abortusz teljesen
magánügy, hogy mindenkinek övé a teste, és azt csinál vele, amit akar… Ez nem
így van, mert nem õ hozta létre sem a testét, sem a lelkét! S az pedig egyenesen
globális ügy, hogy a Teremtés terve ne
fagyjon be, mert mi lesz, ha egyszer az
egész emberiség megbolondul, és nem
akar több gyereket szülni? Akkor katasztrófa sem kell, magától pusztul el a
Föld! A globalitásnak további nagy veszélye a felelõtlen fogyasztás. Öregedõ civilizációban élünk, de mintha az öregedés pusztító dühvel párosulna, oly elszántan pusztítjuk magunk körül a természetet. Amit most globalizációnak neveznek,
az egy luciferi globalizáció, paródiája az
igazinak. Hisz semmilyen szûrõ nincs a
kis nemzetek határán, bejöhet minden
mocsok. Vörösmarty, és minden nagy
elõdöm elmondta: Lesz még egyszer ünnep a világon! Lesz egy igazi globalizáció
majd sok-sok ezer év múlva, amikor bölcsesség és szeretet bolygója leszünk, s az
egész Föld egyesülni fog ebben a tudatban, vagy széttöredezik, és kiveti magából a Teremtés.

Gyakori kérdés, hogy az író mennyire építkezik személyes életébõl?
„Nem szeretem, mikor egy prózából az
író személye kilóg, ha nyomon követhetõ,
hogy róla szól. Nálam nem így mûködik.
Mindenben van valami önmagamból,
hisz Modern Kõmíves Kelemenek vagyunk, ám nem az élettársunkat keverjük
malterba, hanem saját magunkat. A saját
vérünk kell ahhoz, hogy az építmény fölálljon.
Ez minden könyvben más arányú, hol
gondolatvilágában érhetõ tetten, hol
egy-két fizikai mozzanatban, hol jellemben. Azt nem mondhatnám, hogy bármelyik könyvemben önmagamat írtam volna
meg. Kölcsönadtam egyes tulajdonságaimat.”
„A bennünk élõ örök gyermek visszavágyik az anyai biztonságba, a szeretet ölébe. Az író egyik legfontosabb dolga, hogy
ezt felmutassa, s hogy segítsen másoknak
egy kicsit elfelejteni a mindannyiunkat
gyakran megkeményítõ önzést. S tudván
tudom, végsõ óráinkban, utolsó pillanatainkban nem marad más, csupán az a
szeretet, amelyet kaptunk, s amelyet adnunk adatott.” – vallja Jókai Anna.
Pedagóguslétét hogyan és miért cserélte fel
az írói élettel?
Egy ideig küzdöttem azzal a kettõsséggel,
ellentmondással, hogy míg az író megfigyel, végignéz mindent, aztán átszûri
szubjektumán és utána alkot belõle mindenkinek szólót, addig a pedagógus beavatkozó hivatás, azaz szükséges korrigálnia, közbelépnie, nem maradhat a
megfigyelõ szerepében. A kettõ majdhogynem kizárja egymást, de legalábbis
nagyon nagy megalkuvásokra, önmeghasításra készteti az embert. A praktikus ok
pedig az idõhiány volt, hiszen a tanításhoz is teljes idõ-elkötelezettség társul,
míg a prózát (regényeket) író embernek
is teljes idõ és feladat-elkötelezettségre
van szüksége, gyakran hónapokig, évekig
érlelve a témát, a mondanivalót. Egy

Folytatás a következõ oldalon.

2013. április PERKÁTAI HÍREK
Az elõbbiben hiszek. Minden idegszálammal ezt szeretném szolgálni, hogy bekövetkezzék ez a mindent átfogó szeretet
és bölcsesség. Íróként kötelességem a sötétet is felrajzolni. Két síkon gondolkodom: mi lesz az emberiséggel, ha rossz
irányba halad, és mi lesz, ha a jót választja. Mert semmi más nem fog történni,
mint az, amit most megalapozunk. Ami a
jövõben történik, az mindig a jelen következménye.”
Az írónõ többször is hangsúlyozta, hogy õ
nem költõ, nem versei jellemzik munkásságát, nem errõl híres. A 2002. év adventjén írt Ima Magyarországért c. verse mégis egy hatalmas ívet befutott alkotása lett.
„Szokatlan dolog a pályámon, hogy verset írtam. Egy nagy közösség kérésére tettem. Azóta Kocsár Miklós megzenésítette, lett belõle egy csodálatosan szép oratórium. Versem belenõtt az ország szívébe. Még a változatos másképp gondolkodó emberek is találtak benne valamit.
Majzik Mária dombormûvébe belevésték
a vers sorait. Ott áll a Magyar Szentek
Templomában. Úgy érzem, ennél nagyobb kegyelmet író nem kaphat Istentõl.” – nyilatkozta.
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Irodalmi délutánunk végén Jókai Anna
saját maga mondta el nekünk mélységes
hitvallását a haza iránt érzett féltésérõl,
szeretetérõl. Az ima-vers elõadása után
percekig alig jutottunk szóhoz a meghatottságtól vagy megrendüléstõl.
Érdeklõdés-felkeltésül idézem a vers záró sorait:
„Öregisten, Nagyisten / mit akarjunk s
mit nem: / törvényed vezessen / hogy e kis
nép oda ne vessze / át ne lyukadjon helyünkön a térkép / ki ne radírozzon a világi lét végképp / serkentsd fel szolgád a
Magyarok Istenét / kend meg könnyektõl
elhomálylott szemét / küldd le a magasból újra e véres-veres földre / tartsd köztünk szellemét most és mindörökre. / (A
születés elõtt túl hosszú volt az Ádvent/
hiszen az életünk hovatovább ráment – /
mielõtt nem késõ, Te mondd ki az
Áment.)
Irodalmi programjaink az olvasás megszerettetése érdekében mûködõ „56 ok,
amiért érdemes olvasni Perkátán” elnevezésû TÁMOP- 3.2.4. A -11/1-2012-0040
számú irodalmi pályázat keretében valósulnak meg.
Pavlicsek Zsolt

ÍRÓ–OLVASÓ
TALÁLKOZÓ
A KÖNYVTÁRBAN
Újabb élõ klasszikus fogadta el meghívásunkat!

Kányádi Sándor
idõs kora ellenére is szívesen találkozik gyermekkel–felnõttel. Minden reményünk szerint nem jön közbe betegség, vagy egyéb halaszthatatlan ügy
Sándor bácsinak és könyvtárunkban
üdvözölhetjük a

május 14-én, kedden,
15 órakor kezdõdõ
irodalmi délutánon.
A részvétel díjtalan kicsinyeknek és
nagyoknak egyaránt, mindenkit szeretettel várunk!

A könyvtáros ajánlja
A könyvtárunk állományában megtalálható könyvekrõl már lehet tájékozódni az elektronikus katalógusban is.
Az elérés útja: www.sziren.com–továbblépés a SZIRÉN honlapra–online katalógus–könyvtárcsoport kiválasztása: Nyilvános
könyvtárak–Adott könyvtárban keres: Perkáta: József Attila Könyvtár
(Lehet keresni cím, szerzõ, tárgyszó, megjelenési év és megjelenési hely szerint is.)
A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0040 kódszámú, könyvtári pályázat segítségével hamarosan elkészül a könyvtár saját honlapja,
amelyen egy linkkel, a nap 24 órájában könnyen elérhetõ lesz az online katalógus.

Adomány könyvekkel gazdagodott könyvtárunk állománya
Marton Erzsébet, Marton Ilona, Bakos Imre és felesége, Bakos Imréné, valamint Pápai Tibor könyveket adományozott könyvtárunknak, amiért köszönetünket szeretnénk kifejezni magunk és minden olvasónk nevében is! E könyveket az érdeklõdõk az olvasóteremben megtekinthetik, és kikölcsönözhetik.

Jókai Anna ajánlott mûvei
Somogyi Balázs polgármester úr könyvtárunknak ajándékozta Jókai Annától a Napok címû regényt (2012. évi kiadás). Köszönjük olvasóink nevében is!
A Napok címû nagyregény a Kossuth- és Príma Primissima-díjas írónõ életmûkiadásának fontos állomása. A mû teljes, eredeti szövege csak a 2001-es kiadásban
volt elõször olvasható. A regény 1928-tól 1971-ig kíséri nyomon egy jobb sorsra érdemes értelmiségi férfi és családja mindennapi létét – születéstõl a halál pillanatáig.
Oláh Viktor, a fõhõs nem hibátlan jellem: néha vétkes, néha áldozat – élete széthullik, de a végsõ felismerésben mégis felragyog a kozmikus Nap, a kiküzdött világosság.
Jókai Anna új életmû-sorozatából, az Elbeszéltem címû két kötetét (2007. évi kiadás) ajánlom, amely az írónõ eddig megjelent valamennyi novelláját és kisregényét
tartalmazza.
Minden egyes írás izgalmas, pergõ olvasmány: élményt adó, szórakoztató, és egyben
elgondolkodtató is.
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna
Elsõként született, hiteles szépirodalmi alkotás a mai, romániai magyarság mindennapjairól. S arról, hogyan, milyen tartással lehet mégis elviselni a sokszor elviselhetetlent. A regényt az erdélyi magyarok küzdelme, ezen belül Sudár Anna személyes
üdvtörténete iránt érdeklõdõ olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Lászlóné Szabó Edit könyvtáros
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Polgármesteri beszámoló
Két ülés közti események:
2013. február 21.–2013. március 27.
2013. február 25./március 27., Budapest
A KEOP 5.5.0 pályázati kiírásban (4 perkátai középület energetikai felújítása, iskola, régi óvoda, hivatal, rendelõ) 2 hiánypótlási körben két hiánypótlás történt meg. A várható eredményhirdetés 2013. április végén történik meg.
2013. február 26., 2013. március 11., Perkáta, óvoda
Több megbeszélésen keresztül történt meg a 4/2012 BM rendelethez kapcsolódó pályázat keretében a régi óvoda részleges
felújítására nyert pályázat elõkészítése a 3 csoportnyi óvodás
ideiglenes elhelyezésével kapcsolatban. Március 11-én szülõi
értekezletet hívott össze az óvodai intézményegység-vezetõ,
Kovács Tiborné, amelyen részt vettünk Bogó Anikó ÁMK igazgatóval. Az átköltözés március 18-án történt meg, amelyben köszönetet mondunk a szülõknek és Horváth Juditnak. A 3 csoport elhelyezése az új óvodában, a szociális intézményben és a
kastélyban történt meg. A fûtési nehézségek miatt felmerült a
kastélyos csoport újbóli áthelyezése, de végül egyeztetve a
pedagógusokkal, a csoport helyben maradt.
2013. február 28., Székesfehérvár
A testületi ülésen felmerült kérdés után egyeztetés történt a
Magyar Közút Nzrt. Megyei igazgatóságával, ahol a perkátai
belterületi korlátozás lehetséges módjairól egyeztettem Hajnal
János osztályvezetõ úrral és Molnár István igazgató úrral.
2013. március 1., Perkáta
A 2007-es évben Leader-pályázaton, az önkormányzat által
nyert (lovasakadályok és hangosítás) pályázat végellenõrzése
zajlott, amivel a pályázat fenntartási idõszaka sikeresen lezárult.
2013. március 6., Adony
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás a tanácsi határozatnak
köszönhetõen elfogadta a 2013. évi költségvetését, egyben döntött a létszámarányos költségvetésrõl is a társulási költségek
kapcsán. Ekkor elvi döntéssel a képviselõ-testületek elé került a
társulási megállapodások módosítása, amelyet a perkátai
képviselõ-testület március 27-én tárgyal.
2013. március 7., 2013. március 18.,
2013. március 25., Perkáta
A közbeszerzési döntés után a City Comfort Kft.-vel, mint a régi
óvoda felújítása kivitelezési közbeszerzési pályázat kihirdetett
nyertesével, aláírásra került a kivitelezési szerzõdés. Március
18-ától történt meg a terület átadása, majd 25-én kezdõdhetett
meg a tényleges kivitelezés.
2013. március 7., Dunaújváros
A dunaújvárosi városházán került sor a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról szóló járási konzultáció, amelyen Perkátát képviseltem. A megye fejlesztési koncepciója a 2014-2020 EU-s költségvetési idõszak tervezési folyamatának része, annak társadalmasítási folyamata. A fórumhoz
kapcsolódó részletes kérdõív kitöltése is megtörtént 2013.
március 14-ig.
2013. március 7., Perkáta
Az ÁMK mb. igazgatója, Bogó Anikó összehívta a civil fórumot, amelyen tucatnyi perkátai szervezet mutatta be az elõzõ
évi tevékenységét és a 2013. évi programtervét. Tájékoztatást
kaptak a civilek a jelenleg futó civil szervezeti pályázatokról és
az önkormányzati támogatásokról is.
2013. március 14-16., Perkáta
A rendkívüli idõjárási események miatt védekezési intézkedések elrendelésére volt szükség. Március 15-én közel 12 órán keresztül kb. 60 fõt láttunk el melegedõhelyként a kastélyban és
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szociális intézményben. A településen az intézmények és polgárõrség tagjai kiemelt munkát végeztek. Március 16-án vállalkozó megbízásával lehetett csak megtisztítani a körforgói
perkátai bekötõ utat.
2013. március 18., Perkáta
Perkátán a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó rendezvény zajlott, aminek keretében 16 órakor a Faluházban a perkátai iskolások adtak mûsort és mondott ünnepi beszédet Szilasy László,
a Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Iskola igazgatója. Az
ünnepség elõtt került felavatásra a Szabadság téri Petõfi-szobor, melyet Laki Ferenc képviselõ ajánlott fel. A mûsor után pedig a civil szervezetek, intézmények koszorúztak a Kossuth-szobornál.
2013. március 20., Székesfehérvár
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülést tartott, amelyen képviseltem Perkáta Nagyközség Önkormányzatát. A tanácsülésen a tavalyi évi zárszámadás és idei
költségvetés elfogadása után élénk vita zajlott az idei évben alkalmazott díjakról is. A társulás 2011 végén elfogadott közbeszerzése után (amelyet 7 cég, köztünk a nálunk eddig is szolgáltató Vertikál Zrt. konzorciumban nyert meg) jelentõs árnövekedésnek kellett volna érvénybe lépnie. Mivel az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadásra került és abban központi (tehát nem települési önkormányzati) ármegállapítás szerepel,
ezért ahogy a lakosság is tájékoztató levélben megkapta, a Vertikál Zrt. a tavalyi évben alkalmazott díjakat az infláció mértékében növelte a 2013. év I. negyedévi számlájában.
2013. március 21., Perkáta
A 2013. március 14-16. között hóhelyzet miatti védekezési munkálatok miatt önkormányzatunk vis maior pályázatot nyújtott
be a Belügyminisztériumhoz. Ennek ellenõrzése történt meg.
Somogyi Balázs polgármester

Beszámoló a 2013. március 27-i
képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2013. március 27-i képviselõ-testületi ülésén 4 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Kovács Ferenc,) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
A képviselõ-testület egyetértett a Társulási Megállapodás elõterjesztés szerinti módosításával, miszerint a Társulási Megállapodás III. fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint kerüljön
módosításra:
1. Tagsági jogviszony megszûnése:
– a társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó napjával, valamint a társulás valamennyi
tagjának minõsített többséggel hozott hozzájárulásával év közben, a kiválásról szóló bejelentés idõpontját követõ harmadik
hónap utolsó napjával lehet.
– a társulásból való kiválásról szóló – minõsített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat képviselõtestülete három hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás
tagjaival közölni.
– figyelemmel a megállapodás I/8. pontjában leírtakra, a társulás tagjainak több mint a fele minõsített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra
határidõben nem tett eleget.
1. A képviselõ-testület felhatalmazta polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

2013. április PERKÁTAI HÍREK

KÖZÜGYEK

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló
törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a
Perkátai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak
szerint fogadta el.
1. A költségvetési szerv megnevezése: Perkátai Polgármesteri
Hivatal. Székhelye és címe: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
2. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító
szerve: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. Székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat
mûködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzõ feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremûködik
az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történõ együttmûködésének összehangolásában.
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban
számára meghatározott feladatokat.
Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámoltatási feladatok ellátásáról.
Az alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat
(TEÁOR 08) szerint:
8411 Általános igazgatás
Szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Az alaptevékenység szakfeladatrendje:
Szakfeladatok
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyûlési képviselõválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselõválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselõválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés
841173 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység) szakfeladat
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
842421 Közterület rendjének fenntartása
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
5. A költségvetési szerv törzsszáma: 361822
6. A költségvetési szerv gazdálkodási formája: Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv, amely bankszámlával
rendelkezik.
Számlavezetõ: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11736037-15361820
Adószám: 15361820-2-07
9. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje: A jegyzõ
kinevezése az Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztvise-
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lõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelõen történik.
A jegyzõt – pályázat alapján határozatlan idõre – Perkáta Nagyközség polgármestere nevezi ki.
Az egyéb munkáltatói jogokat – a jegyzõ tekintetében – Perkáta
Nagyközség polgármestere gyakorolja.
10. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: a polgármesteri hivatal dolgozói tekintetében a kinevezési és egyéb munkáltatói jogokat a jegyzõ
gyakorolja.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
– Köztisztviselõk, akiknek jogviszonyára „a közszolgálati tisztviselõkrõl” szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseiben
foglaltak az irányadók.
– Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.
– A Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak, akiknek
jogviszonyára a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény rendelkezésiben foglaltak az irányadók.”
– Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
11. A költségvetési szerv illetékességi területe: Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.
12. A költségvetési szerv alapfeladatának ellátását szolgáló
pénzeszköz és vagyon: a polgármesteri hivatal alapfeladatainak
ellátását a Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete által évente jóváhagyott költségvetés biztosítja.
13. A vagyonnal való gazdálkodás rendje:
A polgármesteri hivatal köteles a rá bízott vagyonnal, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint eljárni.
14. Vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határa a szerv
kiadásaiban: nincs.
15. Jogi személyiségû szervezet egységeinek adatai: nincs.
Somogyi Balázs polgármester, dr. Lakos László jegyzõ

Záradék: jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzéssel lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti
a 63/2003. (VI. 30.) számú képviselõ-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról, valamint
az azt módosító 194/2007. (X. 26.), 131/2008. (IX. 3.), 48/2009.
(V. 27.), 63/2009. (VI. 24.), 101/2011. (IX. 14.), 114/2011. (X.
10.), 122/2011. (X. 26.), 7/2012. (II. 22.), 14/2012. (III. 27.) számú határozatok.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Magyar
Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásának módosítását az alábbiak szerint kezdeményezte:
Számlavezetõ pénzintézet neve: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11736037-15727189
E-mail cím: hivatal@perkata.hu
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi
Vízi Társulat (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.) közötti
megállapodást a térségi vízgazdálkodási feladatok egységes és
biztonságos ellátása érdekében. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással folyószámlahitel (hitelfajta) igénybevételét rendelte el.
A hitel célja: likvid hitel
A hitel összege: 7.000.000 Ft
A hitel futamideje: 2013. április 1.–2013. december 31.
Hitelfedezet:
Az önkormányzat képviselõ-testülete kötelezettséget vállal:
Folytatás a következõ oldalon.
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* a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
* a futamidõ alatti idõszak költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja
* Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi
költségvetési bevételét, annak hitel fedezetéül történõ engedményezését.
A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10.
§. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzõdést az önkormányzat képviseletében a bankkal megkösse.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megtárgyalta Perkáta Nagyközség vízkárelhárítási védelmi tervének
elkészítésére vonatkozó árajánlatokat, és úgy határozott, hogy
az AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Zára u. 6.) bízza meg a terv elkészítésével410.000 Ft+áfa
vállalási áron.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
24/2013. (II. 20.) számú határozatát az alábbiak szerint módosította:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
Fórizs Antalt (szül.: Perkáta, 1940. 07. 01., an.: Csányi Mária) a
Perkáta, Bocskai István utcában elhelyezkedõ – Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezõ – 673 hrsz.-ú
(922 m2) építési telek vevõjéül jelöli ki.
Az 673 hrsz.-ú építési telek vételárát 1000 Ft/m2+áfa értékben
határozza meg.
A képviselõ-testület mentesíti a vevõt a beépítési kötelezettség
alól, ugyanakkor kötelezi a vevõt, hogy a fenti ingatlant a 672
hrsz-ú ingatlannal vonja egybe. A két ingatlan egybevonására
kijelölt határidõ 2013. december 31-e. Az egybevonás elmulasztása esetén az önkormányzat visszavásárlási jogával élhet.
Az adásvételi szerzõdésben rögzíteni kell a vevõ hozzájárulását
az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ (189 hrsz, 192
hrsz) telkeket Csere József (szül.: Dunaújváros, 1964. 08. 24.,
an.: Kliszki Julianna) részére 25 Ft/m2 áron értékesíti.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással László
,,A nagy szavak nem érnek semmit
Elszállnak, mint az õszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívbõl fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.”

Id. Ujfalusi Pál
és Hegedüs Margit
50. házassági évfordulója alkalmából sok
boldogságot és jó egészséget kíván fiuk,
Pál, lányuk, Margit, vejük, István, menyük Krisztina, unokáik: Ramóna, Nikolett, Balázs, Dániel, Titanilla, Ádám.
Unokamenyeik, Dézi és Betti. Unokavejeik, József és Dávid. Dédunokáik, Dániel és Zsigmond.
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Norbert (szül.: Dunaújváros, 1977. 05. 29., an.: Kasza Zsuzsanna) 2431 Perkáta, Kossuth L. u. 36. szám alatti lakos részére az
alábbi területet értékesítette 35.000 Ft vételáron.
Helyrajzi szám
2234

Ingatlan területe
2233 m
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Mûvelési ág Tulajdoni hányad
Szántó

4/8-ad rész

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Király
Szilárd (szül.: Dunaújváros, 1975. 08. 11., an.: Kõszegi Mária)
Perkáta Damjanich J. u. 48. szám alatti lakos részére az alábbi
területet értékesítette 50.000 Ft vételáron.
Helyrajzi szám
2653

Ingatlan területe
3151 m
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Mûvelési ág Tulajdoni hányad
Szántó

4/8-ad rész

Szelektív hulladékgyûjtéssel
kapcsolatos információk
Egyeztetést történt a Dészolg Kft.-vel, amely Perkátán végzi a
hulladékgyûjtési szolgáltatást. A kb. 1 hónappal ezelõtt a lakossághoz érkezett tájékoztató levél szerint – amelyben a 2013. évi
szolgáltatási díj inflációval növelt összegét említi a Vertikál Zrt.
– a kedvezményeket nem tudja érvényesíteni a cég.
Viszont ez nem érinti az idén bevezetett szelektív hulladékgyûjtést, amely zavartalanul folytatódik. A mûanyag/PET palack és
a papírhulladék gyûjtése már több alkalommal megtörtént, de
holnap, azaz április 18-án lesz a zöldhulladék – hivatalosan 2. –
gyûjtése. A tájékoztatás szerint a gallyakat kötegelve, 65 cm-es
hosszban kell kitenni, míg a zsákban összegyûjtött zöldhulladékot (fû, falevél, gaz) pedig a begyûjtõk számára is láthatóan
(nyitott zsákban vagy áttetszõ zsákban) szükséges kihelyezni. A
szolgáltató kérése, hogy a zsákban kihelyezett zöldhulladékhoz
másfajta hulladékot ne keverjenek. A zöldhulladék gyûjtése is
csütörtöki napon valósul meg, de nem egy körben a „rendes”
hulladék gyûjtésével, tehát míg a kukákat várhatóan délelõtt
viszik el, a zöldhulladékot pedig délután egy másik körben.
Amennyiben a szelektív gyûjtésben kérdésük, problémájuk lenne (eltûnik a kihelyezett hulladék, nem a tájékoztató szerint
történik a begyûjtés stb.), kérjük jelezzék az önkormányzat
(0625/505-570, hivatal@perkata.hu) vagy faluüzemeltetés
(0625/507-512, faluuzemeltetes@perkata.hu) számára!
Somogyi Balázs

Elek Mihály
90 éves
2013. március 23-án töltötte be 90.
életévét Elek Mihály úr, aki Perkáta elmúlt majd egy évszázadát átélte. Március 25-én Csobánczi Mihályné anyakönyvvezetõvel köszöntöttük ebbõl a jelentõs alkalomból. Feleségével szeretettel fogadtak minket és elmondták, hogy húsvét hétvégéjén fogja õt köszönteni a család,
amely a gyermekekkel, unokákkal, dédunokákkal együtt több mint 20 fõnyi családot
tesz ki. Mihály bácsi, aki a Szõlõhegyen született és töltötte élete nagy részét, sok emléket mesélt el Perkáta ezen részérõl. Élõ tanúja a ma már csak néhány család által lakott, de régen népes Szõlõhegynek és Parragnak is. Meséltek a II. világháború borzalmairól is, a 2011 októberében újraszentelt templom melletti sírban nyugvó Perkátán
hõsi halált halt személyekrõl. Végezetül elmondta, hogy nemrég beszéltek a vele egyidõs és nemrég köszöntött Viczkó Istvánnal.
Jó egészséget és családjában eltöltött boldog éveket kívánunk Elek Mihálynak!
Somogyi Balázs
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A polgárõrség hírei
A polgárõrség 2013. március 14-17-én a
kialakult hó helyzet kezelésében vett
részt. A forgalom irányításában, az emberek melegedõn történõ elhelyezésében, az elakadt gépjármûvek mentésében
vett részt. A három napban 24 órás ügyeletet biztosítottak segítve, ezzel a rendõrség és a faluüzemeltetés munkáját.
A Pénzügyõr Egyesület Vadásztársasággal közösen egy szemét szedést szerveztek, ahol elsõsorban Perkáta külterületeit tisztították meg a szeméttõl, hulladékoktól. A jövõben a Természetvédõ
Egyesülettel közösen is terveznek, hasonló akciókat.
Az Egyesület 10 éves évfordulóját májusban fogja tartani, amirõl a következõ lapszámban olvashatnak!
Bogó Anikó

Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület
Közhasznúsági jelentés 2012. évrõl
A Perkátai Polgárõrség 2004. február 24
óta közhasznú szervezetként van bejegyezve a Fejér Megyei Bíróságon PK. 63.
648/2003/6 nyilvántartási számon.
Közhasznú tevékenységünket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelõen végezzük. Perkáta Nagyközség közigazgatási területén a közbiztonság erõsítése,
elsõsorban a bûnmegelõzési feladatok
szervezése és ellátása útján. Segítjük és
támogatjuk a rendõrség munkáját,
együttmûködünk a polgárõrtörvénynek
megfelelõen minden olyan szervezettel,
amelyet a jogszabály elõ ír.
A helyi önkormányzattal közösen ifjúságvédelemmel és családvédelemmel
kapcsolatos feladatokat is ellátunk.
Tevékenységünket a rendes és pártoló tagok tagdíj befizetéseibõl és magánszemélyek, nem magánszemélyek támogatásaiból fedezzük.
A polgárõrség bevétele
2012. évben:
2.589 eFt
Tagok befizetései:
81 eFt

Perkátai önkormányzat
támogatása:
1.800 eFt
Támogatás nem
magánszemélyektõl
515 eFt
Magánszemélyek támogatása
13 eFt
NAV 1%-os támogatás
58 eFt
Bankkamatok
122 eFt
A polgárõrség kiadásai
2012. évben
1.513 eFt
Személygépkocsi üzemanyag
költsége
551 eFt
Személygépkocsi karbantartási
költsége
437 eFt
Posta, telefon költség
89 eFt
Nyomtatvány, irodaszer költsége 28 eFt

Rendezvények költsége:
69 eFt
Szolgáltatások költsége
20 eFt
Bankköltség
35 eFt
Munka- és védõruházat költsége192 eFt
Jármûvek biztosítási díja
49 eFt
Fizetett tagdíjak
2 eFt
Egyéb költségek
41 eFt
Gazdálkodásunk kizárólag a közhasznúsági tevékenység céljainak megvalósítása
érdekében történik.
Tisztelt Perkátai Adózók!
Kérjük, támogassa és segítse munkánkat
adója 1 %-ának felajánlásával!
Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület. Adószám: 18494857-1-07

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Olvasóink!
A várva várt igazi tavasz jegyében – túl a márciusi hófúvásokon, a belvizeken és árvizeken, túl a nemzeti ünnepen és húsvét szent
ünnepén – ismét közzé tesszük a Perkátán történtekrõl megírtakat. Annyi programlehetõség van településünkön, hogy valóban
csak az nem találja meg a neki valót, aki nem is akarja. Ne hivatkozzunk arra, hogy nem tudtunk egy programról, ha nem is keressük, ha nem is akarjuk meglátni a honlapon, az újságban, vagy a hirdetõ táblákon faluszerte olvasható plakátokon.
Aki nem talál érdeklõdési körének megfelelõ programot, hozzon létre egy – hasonlóan gondolkodókból verbuvált – közösséget. Szívesen hírt adunk minden új kezdeményezésrõl!
Várjuk írásaikat, hirdetéseiket, kéréseiket, közérdekû híradásaikat, tudósításaikat a perkátai eseményekrõl!
Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési Iroda valamint a szerkesztõség tagjai.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2013. május 15.
Szerkesztõség
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Perkáta-Nagykarácsony-Aba
Általános Mûvelõdési Központ hírei
József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Ház hírei
2013. március 18-án tartottuk meg Per- játszó csoportok vezetõinek, a polgárõrSzivárvány Óvoda
kátán a március 15-én elhalasztott ün- ségnek és köszönöm a Rozmaring Éneknepségünket.
karnak, hogy a rossz idõ ellenére is felléphírei
Három különbözõ helyszínen ünnepelhettünk, emlékezhettünk meg az 184849-es eseményekrõl.
15.30 perckor a Szabadság téren Petõfi
Sándor portréja – Laki Ferenc felajánlásaként – került felavatásra, az ünnepségen Somogyi Balázs polgármester úr
mondott beszédet, melyben kiváló irodalmi, történelmi és mûvészettörténeti
összefüggésekre hívta fel az ünneplõk figyelmét, majd Pámer Ottó plébános atya
felszentelte a szobrot. Az avatón részt
vett a szobor készítõje, Kelemen Anna is.
A Faluházban Szilasy László igazgató úr
ünnepi beszédét követõen a Pletykáta és
a Röpike Színjátszó csoportok Móra Ferenc: Kuckó király címû elbeszélésének
színpadi változatát adták elõ az ünneplõknek.

A Kossuth-szobornál a Rozmaring Énekkar katonadalokat énekelt.
A következõ intézmények, civil szervezetek helyeztek el koszorút: Perkáta Nagyközség Önkormányzat, Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Iskola, Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõdési Központ, Római Katolikus Egyházközség, KARITÁSZ, Kisboldogaszszony Alapítvány, Perkátai Nyugdíjasok
Baráti Köre, Perkáta–Kisbács Baráti
Egyesület, Függetlenek Perkátáért Egyesület, Polgári Összefogás Perkátáért
Egyesület, Perkátáért Közalapítvány és
az Iskolai Szülõi Munkaközösség.
Az ünnepség szervezésében, biztosításában nyújtott segítséget köszönöm a szín-

tek a rendezvényen!
Március végén húsvéti „vásárt” tartottunk a mûvelõdési házban, április 27-én a
testvérvárosok világnapja és a magyar
sport napja alkalmából egy egész napos
szabadtéri programot szerveztünk.
Április hónapban több rendezvényünk
volt, melyekrõl a pályázati beszámolóknál olvashatnak részletesebben.
Perkáta abban a szerencsés helyzetben
van, hogy az Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése (TÁMOP2.1.2) pályázatban részt vehet.
2013. április 30-án indul egy angol gyenge
haladó csoport, ahol 56 órás tanfolyamon
vehetnek részt a jelentkezõk. Az órák
mûvelõdési házban minden héten kedden és csütörtökön, 17:00–19:15-ig lesznek.

A március hónap izgalommal, várakozással telt el az óvodában. Volt fényképezés,
március 15-ei ünnepély, séta a Kossuth-szoborhoz és sok változatos játék.
Minden gyermeket, felnõttet legjobban
izgalomba hozott „A társult formában
mûködtetett kötelezõ önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése
4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján
megnyert sikeres óvoda felújítási pályázat. Március 11-én rendkívüli megbeszélést tartottunk a régi óvodába járó gyerekek szüleinek, melyen jelen volt Somogyi
Balázs polgármester és Bogó Anikó
ÁMK igazgató. A polgármester tájékoztatta a szülõket a pályázattal kapcsolatos
tudnivalókról. A szülõk támogatásukkal
biztosítottak bennünket. A költözésre
március 19-20-án került sor. A mûvelõdési házba a nagycsoportos gyerekek kerültek, a Pillangó csoportba járó gyerekek a Kistérségi Szociális Központ épületében lettek elhelyezve. A legkisebbek az
új óvoda aulájában kaptak helyet. A felnõttek sokkal jobban aggódtak, mint a
gyerekek. Az elsõ pillanattól kezdve magukénak érezték új otthonukat. Nap,
mint nap látjuk, megcsodáljuk, hogyan
szépül meg intézményünk. Köszönöm az
önkormányzat vezetõinek, a Forrás Szövetkezet vezetõjének és munkatársainak,
a régi óvodába járó szülõknek és mindazoknak az embereknek, akik munkájukkal segítették a költözködést.
Március 14-én meghívást kaptam a Perkátai Természetvédelmi Egyesület gyûlésére. Kérték segítségünket terveik, elképzeléseik megvalósításához. Ezért
gondoltam, hogy a környezetvédelmet a
3-7 éves gyermekek szemszögébõl bemutatom, hogy az óvodában mit teszünk a
környezetünk megóvása érdekében.

Az óvodai élet mindennapjaiban a
környezeti neveléssel kapcsolatos
tevékenységek megvalósítása

2013. június 6-án ECDL vizsgafelkészítõ
tanfolyam indul a mûvelõdési házban, a
tanfolyamra jelentkezés feltételeit a
perkata.hu-n olvashatja.

Táplálkozás: Kiiktattuk az étrendünkbõl
a fehér kenyeret, helyette rozskenyeret,
barna kenyeret, korpás kiflit, magvas termékeket biztosítunk óvodásainknak. A
szülõk gyakran ajánlanak fel saját kertben termelt idénygyümölcsöket, zöldségeket számunkra, amit napközben fogyasztanak el a gyerekek. Ügyelünk arra,
hogy csak vegyszermentes étkezési alapanyagok kerüljenek feldolgozásra.

2013. április PERKÁTAI HÍREK
Tisztálkodás: Nagy figyelmet fordítunk a
tudatos víztakarékosságra nevelésre. A
gyerekek közül ezért „csapfelelõst” választunk, mely feladatot örömmel vállalják.
Mozgás: Úszásoktatás az Iváncsai Tanuszodába. Testnevelés foglalkozás, mindennapos testnevelés, gyógytorna. Az
udvar adta lehetõségek, mozgásfejlesztõ
eszközök kihasználása. Évente négy alkalommal sportnapot szervezünk óvodásainknak.
A falu lehetõségeinek kihasználása (játszótér, kastélykert, futballpálya).
Sok óvodás vesz rész sikeresen a Bozsikprogram edzésein.
Levegõzés: Óvodánkban, a szabadban
történõ egészséges mozgáshoz, játékhoz
megfelelõ hely és idõ áll rendelkezésre a
gyermekek számára. A kint tartózkodás
ideje alatt udvari árnyékoló, illetve az
ivási lehetõség biztosított.
Naposság: A munkára nevelés egyik fontos tevékenysége a korcsoportnak megfelelõen az egymásról való gondoskodás:
terítés, rendrakás, tevékenységekhez
használt eszközök kiosztása, összeszedése, esetenként helyre vitele, öltõzõ, mosdó rendjének megõrzése, ellenõrzése.
Növényápolás: Az óvoda udvarának gondozása, ápolása (fû, levelek gereblyézése,
virágoskert gondozása). A csoportszobák
díszítéséhez, kiállításokhoz termések
gyûjtése (csuhéj, vesszõ, nád, szalma, virágok, levelek stb.). Faültetés csoportonként, a csoport fáinak gondozása, óvása,
védelme.
Állatgondozás: Téli madáretetés, madárvédelem folyamatosan. Séták alkalmával
állatok, madarak életének, természetes
élõhelyének megfigyelése.
Hulladékgyûjtés: A felhasználható hulladékot hasznosítjuk a foglalkozások során, a faluban mûködõ szelektív hulladékgyûjtõ megismertetése és fontosságának tudatosítása a gyerekekkel.
Kirándulások: Évente kirándulások a
nagyobb gyerekekkel távolabbi helyekre.
Sétákat heti rendszerességgel a külsõ világ tevékeny megismeréséhez kapcsolódóan.
Játék: Az udvari játékok környezetbarát
anyagból készülnek, az életkori sajátosságok figyelembe vételével.
Hagyományok: Hagyományainkban a
modern világgal ötvözõdve tovább él népünk kulturális gyökere, s a mai gyerekek
is megismerhetik szépségét és értékeit.
Fontos, hogy lakóhelyünk hagyományai
szerint tervezzük meg feladatainkat.
Április 8-9-10-én megtörtént az új gyerekek beíratása az óvodába. Izgalommal és
szeretettel várjuk a gyerekeket. Jelenlegi
létszámunk 140 fõ. 36 fõ kezdi meg szeptemberben az elsõ osztályt.
Április 16-án került sor a csoportképek
készítésére.
Április 18-án a fogorvosnõ látogatott
óvodánkban, aki fogászati szûrõvizsgálatot végzett.
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Természetesen minden résztvevõ ajándékban részesült. A harapnivalót, rágcsálnivalót és a frissítõ italt jóízûen, kipirult arccal fogyasztották el a gyerekek.
Bízom benne, hogy maradandó élményben volt részük.
Április 18-án a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságon szervezett konferencián
vettünk részt, ahol bemutatásra került az
„Ovi-zsaru” prevenciós programhoz készített oktatófilm és klip is. A megyében
Ercsiben, Perkátán és Székesfehérváron
volt elõször kísérleti jelleggel ez a program. Továbbra is részt kívánunk benne
venni.
A Cicás csoport április 22-én Camponában a Tropicariumot nézte meg, majd
a játszóházban folytatták a napot. A Nyuszis csoport hajóval ment a Szúnyog-szigetre. A reggelit a gyerekek az óvodában
fogyasztották el, persze most nem kellett
senkit bíztatni. Ez ebédet és az uzsonnát
hideg élelemként magukkal vitték.
„Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes
olvasni”
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 címû
pályázat megvalósítása folyamatosan történt. Március és április hónapban „A tavasz hírnöke”, „A nyuszi és a varázsecset”, a „Húsvét”, a „Víz”, „Ébred a természet – növények tavasszal”, a „Gólya”,
„A baromfiudvar”, „Környezetvédelem”
címû projektek feldolgozása valósult
meg. A gyerekek örömmel látogatnak el
a már ismerõs könyvtárba, ahol a könyvtár vezetõje Lászlóné Editke szeretettel
és nagy segítõkészséggel támogatja munkánkat. A témák közel állnak a gyerekekhez, elgondolkodtatják õket, az eszközök
használata inspiráló hatással van rájuk.
Ezért munkánk eredményes, elérjük a kitûzött célokat.
A sûrû program ellenére májusban még
több program várja a hozzánk járó gyerekeket és szüleiket.
Kovács Tiborné óvodavezetõ

Pályázataink
Nagy öröm volt számunkra, hogy ismét
pozitív elbírálásban részesült a „MiCSODA Kultúra!”
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0287 számú
pályázat. A projektek megvalósítása során intézményünk eszközállománya jelentõsen bõvült. A gyerekek nagyon élvezték a munkákat. Megtekintették a helyi vízházat, a szelektív hulladék udvart és
különbözõ kísérleteket végeztek. Köszönjük Sipos Gyulának és Csere Istvánnak a kedves fogadtatást és tartalmas tájékoztatást.
A pályázat kapcsán meghívtuk a pusztaszabolcsi Manóvár és Zsiráf óvoda óvodásait tánc- és bábversenyre. Óvodánkból a Cica csoportba járó gyerekek a táncversenyen, a Pillangó csoportos gyerekek
a bábversenyen képviselték intézményünket. A program a mûvelõdési házban zajlott igen jó hangulatban. Majd
zsûri bírálta a legügyesebb csoportokat.

Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz”, ,,Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes olvasni”
címû pályázat – mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg
38 779 761 forint 100 %-os támogatással
– foglalkozásait bemutató cikkek

Folytatás a következõ oldalon.
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Az egyházi év néprajza
gyermekszemmel

2013. március 20-án egy nagyszerû elõadáson vehettek részt az érdeklõdõk.
Szakkörünk vendége volt dr. Lukács
László néprajzkutató. Elõadónk elkalauzolt bennünket a Fejér megyei húsvéti
néphagyományok gazdag világába. A
régi képek és azok emlékei révén tettünk
egy utazást a múltba, a húsvéti ünnepkör
kezdetétõl, virágvasárnaptól a nagyhéten
át, egészen a fehérvasárnapig.
Az elõadás végén a fiúk régi, szép húsvéti
locsolóverseket kaptak.
Tartalmas, emlékezetes marad mindenki
számára e szép elõadás.
Dr. Lukács László könyvtárunknak ajándékozta az alábbi, Szent István Király
Múzeum kiadványait:
Lukács László: Sárfõtõl Mezõföldig –
Táj- és népkutatás Fejér megyében
Lukács László: Néprajzi látásmód az ezredfordulón
Lukács László: Tárgyak, életformák,
népszokások
2013. április 30-án, 14.30 órai kezdettel a
szakkör vendége lesz Fülöp Irén magyar
nyelv és irodalom szakos pedagógus. Elõadásának témája: A pünkösdi ünnepkör.
Minden érdeklõdõt, felnõttet és gyermeket egyaránt várunk!
Toldi Róza Hajnal és
Lászlóné Szabó Edit szakkörvezetõk

„Pöttyös Panni a könyvtárban”
A Kis Olvasókör meghívására, 2013.
március 21-én körünkben tisztelhettük
Tóth Ferencné pedagógust, tanítónõt.
A foglalkozás témája: Szepes Mária:
Pöttyös Panni sorozatának bemutatása
volt.
Az elsõ és második osztályos gyerekek
egy interaktív könyvtári foglalkozáson
vettek részt. A Pöttyös Panni sorozatból
olyan történeteket ismerhettek meg a
gyerekek, amelyet õk maguk is átéltek, illetve közel áll a hétköznapi életükhöz.
Kérdésekre válaszoltak, véleményt is
mondhattak. Mozgásos játékban is részük volt. A foglalkozás végén Pöttyös
Panni puzzle játékokkal versenyeztek
csapatokban.
Foglalkozásvezetõként örülök, hogy az
elõadónk megismertette a gyerekekkel
Szepes Mária örökéletû, népszerû sorozatát. Nagy volt az érdeklõdés. A tanulók
örömmel vettek részt a foglalkozáson.
Lászlóné Szabó Edit foglalkozásvezetõ
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lõket a nevelés nehezebb szakaszait, feladatait megkönnyítendõ, s a gyerekeket
szeretetre, kedvességre nevelik. Arra,
hogy saját testüket óvják, megbecsüljék
szüleiket, testvéreiket, életük körülményeit, lehetõségeiket és éljék meg elégedetten földi létük minden pillanatát.
A könyvajánló forrása a www.katinka.hu
honlap.
A cikket szerkesztette: Lászlóné Szabó Edit

Ünnepbe öltözött a lélek
E pályázat adott lehetõséget arra, hogy A
magyarság népmûvészete c. szakkör pedagógusai, Horváthné Horgos Judit és
Hegedûs Gabriella meghívja a könyvtárba dr. Barna Katinkát. Az elõadó, aki
Dunaújvárosból érkezett, több mint 10
éve tanítja a One Brain típusú kineziológiai ágazatot, valamint a gyerekekkel
kapcsolatos problémákra specializálódva
gyerekkineziológusként dolgozik egy
gyerekrendelõben.
2013. március 13-án valóban „Ünnepbe
öltözött a lélek”. Csodálatos elõadást tartott a húsvéti ünnepkörrõl, kitérve az eredetre, szokásokra és a lelki tényezõkre.
Dr. Barna Katinka könyvírással is foglalkozik. Két könyvét ajándékozta a könyvtárunk olvasóinak, amit már lehet kölcsönözni.

Anya meséi Napsugárnak
Anya meséi Napsugárnak interaktív
könyv, mely egyrészt tíz mesét tartalmaz,
másrészt tizenkét selyemre festett meditációs képet.
A mesék megnyugtató hatásúak, minden
akciót nélkülöznek. Kifejezetten arra
íródtak, hogy a világban rejlõ szépséget
és szeretetet megmutassák, a gyermekeket elalvás elõtt önmaga belsõ tájai felé
fordítsák, és biztonságot sugározzanak a
számára. Azért íródtak, hogy segítsék a
gyermek kapcsolatát megõrizni önmagával, hogy egész élete során lelke vezesse
és irányítsa õt önmaga és a világ javát
szolgáló legtisztább irányba.
A meséken kívül interaktív selyemképek
is találhatók a könyvben. A selyemre festett meseképek mellett megvonalazott
oldalak láthatók azzal a céllal, hogy ide
írja vagy diktálja a kisgyermek azokat a
lelkébõl áradó szavakat, mondatokat,
történeteket, amik a látvány alapján eszébe jutnak. Közben stresszei oldódnak,
észrevétlenül mesél magáról és rendezi
belsõ történeteit is.

Kortárs irodalom
Február hónap végén megismerkedtünk
egy kicsit közelebbrõl is a dráma
mûnemével. Márciusban ezen a vonalon
haladtunk tovább és a komédiával foglalkoztunk. Az elméleti óra után megnéztük
Szigligeti Ede Liliomfi címû darabját,
melynek segítségével a gyerekek az elmélethez konkrét példákat is tudtak kapcsolni a mû segítségével. A hónap második foglalkozásán az epikáról tanultunk.
A Ki kicsoda a magyar irodalomban? címû
kártyák segítségével felelevenítettük a
legfontosabb magyar íróinkat. Természetesen beszéltünk a kortárs magyar
szerzõkrõl is. Ezt követõen játékos feladatok segítségével átismételtük a már
tanult novellák és regények tartalmát,
megbeszéltük a szereplõket, helyszíneket. A gyerekek élvezték az órákat, melyek során felfrissíthették, kiegészíthették már meglévõ tudásukat.
Takács Dóra szakkörvezetõ

Napsugár és Holdacska
A Napsugár és Holdacska címû mesekönyv 24 szeretetteljes történet tartalmaz, nagyméretû színes és kisméretû fekete-fehér rajzokkal. Ezek a történetek
egy kisvárosban játszódnak. A szerzõ
gyerekeivel megélt esetei alapján íródtak. Történetek, amelyek életörömöt, derût hordoznak, reményt közvetítenek, és
erõt adnak a gyerekeknek és szüleiknek a
mindennapok tartalmas és szeretetteli
megéléséhez. Ötletekre inspirálják a szü-

Könyvtárba járunk
Felfedezõ kalandtúránk a könyvtárban
márciusban is folytatódott. A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõdési Központ „Ötvenhat ok, amiért
Perkátán érdemes olvasni”, TÁMOP3.2.4.A-11/1-2012-0040 számú pályázata
jóvoltából. Keresgéltünk az idõjárás tényezõirõl, a körülöttünk lévõ természetrõl. A természet és az idõjárás változásai
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nem ismeretlenek a gyerekek számára.
Az elõzetes ismereteket a könyvtárban
keresõ munkával kiegészítettük, rendszereztük. A csoportok a szakértõi mozaikos feldolgozás után szép tablókat készítettek az idõjárásról. 1992-ben az ENSZ
47. közgyûlésén március 22-ét a Víz Világnapjának nyilvánították és 1994. óta
világszerte próbálják felhívni a figyelmet
vízkészletünk fontosságára. Március 25-i
foglakozásunkat a gyerekekkel e téma
köré építettük fel. A jó hangulatú foglalkozásokon, hasznos ismeretekkel gazdagodott a gyerekek tudása.
Jákliné Perei Erika

Húsvéti népszokások
E hónap témája a húsvéti népszokások
volt. A gyerekek lelkesen és örömmel kutattak versek, mondókák és locsoló versek után. Az interneten utánanéztek,
hogy honnan ered ezen ünnepünk, miként kapcsolódik a keresztény ünnephez,
valamint azt is megtudták, hogy miért is
locsolják meg ilyenkor a fiúk a lányokat.
Kreatív része volt a szakkörnek a díszítés.
Örömmel rajzoltak és színeztek a gyerekek tojásmotívumokat.
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E pályázat keretében került sor 2013.
március 7-én, A tavasz hírnöke c. óvodás
foglalkozásra.
A gyerekek szívesen jöttek a foglalkozásra, örömmel vettek részt a tevékenységen.
Kitûzött célunkat megvalósítottuk:
– a hóvirág részeinek, jellemzõinek megnevezése;
– emlékezet fejlesztése a tavasszal nyíló
virágok színei, melyik nyílik elõbb;
– külsõ világ tevékeny megismertetése
matematikai tartalommal (kisebb-nagyobb, kevesebb-több), a bimbók, virágok megszámlálása;
– környezettudatosság, a környezet védelme kiemelt szerepet kapott a gyermekekkel való tevékenységünk során;
– mit jelent a „védett növény” kifejezés,
mit tehetünk védelme érdekében.
A könyvek nézegetése során, a gyerekek
kiválasztották a képek közül a tavasszal
nyíló virágokat, majd csoportosítottuk
színek szerint. Külön válogatták a hóvirágot ábrázoló képeket, megszámláltuk ki
gyûjtött többet. Megbeszéltük a hóvirág
tulajdonságait, jellemzõit. Kiemeltük a
természet védelmét, fontosságát. Egymás munkájának a megbecsülésére is felhívtuk a figyelmet.
A hóvirág kép elkészítése során fejlõdött
finommotorikai készségük, reproduktív
képzeletük. A kifejezõkészségük fejlõdött a versben elõforduló új szavak megismerésével. Az elkészült alkotásokat a
gyerekek jelével láttuk el, majd megtekintettük egymás munkáit.

11
szerû sematikus formákból, pár irányított
vonallal bálnát rajzoltak. Jelen mesehõseink többször jól szemléltetve újrarajzolták a tengerek óriását.
Az ügyesítõ mese végeztével az asztalra
elõkészített és méretre vágott lapra elõször megpróbált minden gyerek, a film
instrukciói után bálnát rajzolni. Akinek
jól sikerült, az már másolta is át a plexi
üveglapra üvegfestékkel. Ezután szivacsecset segítségével kitöltötték a teret kékre, hisz vizet képzeltünk köré. A különbözõ vastagságú ecsetekkel pedig a bálnát
színezték tetszés szerint a színes üvegfestékkel. Megfestették, illetve elkészítették
a saját bálnás „akváriumukat”, amit száradás után színes keretbe helyeztünk,
ezzel is növelve az esztétikusságot.
A gyerekek képességeiknek megfelelõen
differenciáltan vehettek részt a vizuális
tevékenységben. Volt, aki önállóan megrajzolta a kívánt motívumot, aki nem boldogult, átmásolta a kapott mintát és ezt
díszítette. A keretbe felnõtt segítségével
kerültek a meseszép alkotások.
Térlátásuk, formaérzékük, finommotorikájuk fejlõdött a tevékenység alatt. Matematikai halmazképzést is végeztünk a
megrajzolt formák nagyságát, színét figyelembe véve. A film jócskán igénybe
vette koncentrációs készségüket, illetve
ok-okozati összefüggések megláttatását
segítette elõ.

Gyöngyösi Edit, Szombat Katalin
szakkörvezetõk

Lászlóné Jóvári Lia és Mosonyi Györgyné
óvodapedagógusok

Rónás Ferencné és Kárász Ferencné
óvodapedagógusok

Óvodások könyvtári foglalkozásai
A könyvtárban az Új Széchenyi Terv keretében indult a TÁMOP-3.2.4.A-11/12012-0040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erõsítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében, „Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” címû pályázat,
mely az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 38 779 761 forint 100
%-os támogatással.

2013. március 14-én tartottuk a Nyuszi és
a varázsecset – Rajzolj nekem bálnát! c.
foglalkozást.
A projekt alkalmával újra megbizonyosodhattak a gyerekek, hogy nemcsak
könyveket, folyóiratokat olvashatunk itt
a könyvtárban, hanem vannak multimédiás eszközök is, mint tévé, számítógép,
DVD lejátszó stb. Azok használata is engedélyezett: kisebbeknek felnõtt felügyeletével, nagyobbak több önállóságot kaphatnak.
A gyerekek ezen alkalommal DVD-n
megnéztek egy epizódot a Nyuszi és a varázsecset címû lemezrõl. Az epizód címe
Rajzolj nekem bálnát! volt. Luise, a kedves kis nyúl barátjával, a kis katicával valóban rajzolni tanítják a gyerekeket. Egy-

2013. április 4-én tartottuk az Ébred a
természet: növények tavasszal c. óvodás
foglalkozást.
A könyvtári tevékenység jó hangulatban
zajlott. A gyerekek nyitottak voltak az új
dolgok iránt. Betartották a könyvtári viselkedési szabályokat. A képeskönyvek, a
növényhatározó és a diaképek segítségével még jobban elmélyíthették a már
megszerzett tudásukat, új ismeretekre tehettek szert az „Ébred a természet: növények tavasszal” témakörben. Lelkesen
vettek részt a különbözõ játékokban, élvezték a versengést. Ügyesen dolgoztak
együtt. Az együttes tevékenységek erõsítették a társas kapcsolataikat, próbálkozhattak a csapatmunkával.
A foglalkozás során megérezhették,
megérthették a természetvédelem, a növények gondozásának, ápolásának fontosságát. A mikrocsoportos foglalkoztatási forma segítségével még nagyobb
Folytatás a következõ oldalon.
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hangsúlyt kaphatott a differenciálás, az
egyéni képességeknek megfelelõ fejlesztés. Az ábrázolási tevékenység során fejlõdött kreativitásuk, esztétikai érzékük,
finommotorikájuk. A foglalkozás lehetõséget nyújtott a figyelem, emlékezet fejlesztésére, ok-okozati összefüggések feltárására. Fejlõdött beszédkészségük, beszédértésük, kommunikációs készségük,
bõvült szókincsük. A közös zenehallgatás
alkalmával fejlõdött zenei ízlésük, esztétikai fogékonyságuk.

Cseréné Marczal Zsuzsanna, Nagy Rita
óvodapedagógusok

E pályázat keretében került sor 2013. április 11-én A fehér gólya c. óvodás foglalkozásra. A gyerekek örömmel vettek
részt a tevékenységen.
Kitûzött célunkat megvalósítottuk:
Madarakat tartalmazó könyvek keresése
a könyvespolcokon.
A fellelt könyvekbõl fehér gólyát ábrázoló képek gyûjtése, válogatása.
Képek nézegetése a gólyafészkek elhelyezkedésérõl.
Gryllus Vilmos:„Kémény tetején” c. vers
bemutatása, lendületének, dinamikájának, játékosságának érzékeltetése.
A figyelem, az emlékezet és a képzelet
fejlesztése a vers mondogatása és a verset
követõ beszélgetés során.
Tájékozódás a gyurma felületén az alakítás során.

ami fejleszti a gyerekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát
Az elkészült alkotásokat a gyerekek jelével láttuk el, majd megtekintettük egymás munkáit.
Rónás Ferencné és Kárász Ferencné
óvodapedagógusok

2013. március 21-én tartottuk a Húsvét c.
óvodás foglalkozást.
A délelõtt folyamán kitûzött feladatainkat és céljainkat elértük. A gyerekek izgalommal és érdeklõdéssel vettek részt a
könyvtárban tartott kezdeményezésen.
Az asztalra kirakott eszközök már elõre
felkeltették a figyelmüket. Örömmel nézegették a színes szalvétákat, összehasonlították, nézegették egymásét. A kisebbek segítségre szorultak a minták kivágásánál, de a nagyobbak szívesen segítettek nekik.
Észrevették és megnevezték az alapszíneken túl a kiegészítõ színeket és az árnyalataikat.
A gyerekeknek oda kellett figyelniük a
megfelelõ mennyiségû ragasztó használatára és a megfelelõ ecsetfogásra.
A finommotorikai képességük fejlõdött a
szalvéta vágásával, fogásával, megmunkálásával.
Felfedezték a hungarocell tojás tulajdonságait, hogy milyen könnyû, és a felületének tapintását.
A mintáknak a tojáson való elrendezésével fejlõdött térlátásuk is.
Mindegyik munka képességeiknek, manuális fejlettségüknek megfelelõen sikeredett.
Kovács Tiborné és Gyõrikné Kargl Mária
óvodapedagógusok

E pályázat keretében került sor 2013.
március 26-án, A víz c. óvodás foglalkozásra.

Az ujjak mozgásának finomodása, a
szem-kéz koordináció fejlesztése, a sodrással és a fészek kialakításával.
Egymás munkájának megbecsülése, véleményezése.
Az állatok iránti felelõsségtudat kialakítása. Természetvédelem fontosságának
tudatosítása.
A zenei nevelés célja a közös éneklés, a
közös játék örömének megéreztetése,
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A délelõtt folyamán kitûzött feladatainkat és céljainkat elértük. A gyerekek izgalommal és érdeklõdéssel vettek részt a
könyvtárban tartott kezdeményezésen.
A folyóiratok, lexikonok búvárkodása
közben felismerték a folyókat, állóvizeket. Felhívtuk a figyelmet a környezet- és
természetvédelem fontosságára, a környezettudatos magatartás jelentõségére.
Tudatosult bennük a víz fontossága az
élõlények számára, a vízzel való takarékosság beépül a mindennapjaikba.
Gondolkodás, a vizuális percepció fejlesztése a vizek hosszúságának, szélességének felismerése kapcsán. A természet
iránti pozitív szemlélet alakítása. Értelmi
képességek fejlesztése számfogalommal,
a téri relációk ismerete, a halmazállapotok tulajdonságai, fogalomismeret bõvítése.
A víz a világirodalomban: versek, dalok,
mesék felidézése a tevékenység közben.
Az ábrázolása könnyedén ment. Munkáikban tér, szín, forma gazdagon jelent
meg.
Kovács Tiborné és Gyõrikné Kargl Mária
óvodapedagógusok

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071
kódjelû, „A jövõ a jelenben rejtõzik”
címû pályázat – mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg
29 656 974 forint 100 %-os támogatással
– foglalkozásait bemutató cikkek
A jövõ a jelenben rejtõzik pályázatba a
gyerekek által elkészített tárgyakból egy
kiállítást rendeztünk be, a kiállítás május
17-ig lesz megtekinthetõ a mûvelõdési
házban. A szakkörök a tanév végéig tartanak, amikor a projekt zárásaként egy
gálán vehetnek részt, amelyet a szakkörös diákok és a foglalkozásvezetõk szerveznek.
Néhány fotó a kiállításról:
Bogó Anikó szakmai vezetõ
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nésített, színpadra írt musical változatát
próbáljuk a perkátai gyerekeknek átadni,
megtanítani, egységbe foglalni. Célunk,
hogy a felsõs tanulók rendszeresen vegyenek részt foglalkozásainkon. A feldolgozott téma és a megszerzett ismeretanyag épüljön be tudáskincsükbe. Értsék
és élvezzék a feldolgozandó témákat.
Tudjanak együtt dolgozni, uralkodjon jó
légkör, jó hangulat, mely alapfeltétele a
közös munkának, a közös elõadásnak. A
projekt végére bemutató elõadást terveztünk, melyet az iskola tanulói is megtekinthetnek, és talán mások is kedvet lelnek majd a késõbbiekben egy közös dalolásra.
Szabó Edina és Gergelyné Németh Tímea
szakkörvezetõk

Perkáta értékei, kulturális kincsei

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0287 kódjelû,
„MiCSODA KULTÚRA” címû pályázat
– mely az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 29 295 406 forint 100 %-os támogatással – foglalkozásait bemutató cikkek

Márciusi kezdettel új szakköri foglalkozást indítottunk, „Perkáta értékei, kulturális kincsei, helyi identitástudat kialakítását célzó foglalkozás” néven, melynek
célja Perkáta hagyományainak, kultúrájának megismertetése a gyerekekkel. Ennek keretein belül foglalkozunk történelemmel, vallással, hagyományokkal, táncokkal, énekekkel. Igyekszünk minél érdekesebbé tenni ezeket az órákat, így
több vendéget is meghívtunk, akik beszélhetnek gyermekkorukról, az iskoláról, a háborús idõszakról.
A foglalkozások eredményeként célunk
olyan emberek nevelése, akik a természetes és társadalmi környezet szépségeire
nyitottak, ezeket meg akarják ismerni,
meg akarják tapasztalni, ezeket tudják
értékelni, ennek logikus következményeként a helyi hagyományok fenntartói és
ápolói lesznek, óvják Perkáta kulturális
értékeit. Bízunk benne, hogy fejlõdik a
gyerekek szemléletmódja is és kialakul
bennük a kultúra iránti elkötelezettség.
Szöllõsiné Móker Ágnes, Takács Dóra

Kézmûves-manuális készséget
fejlesztõ szakkör

„Musical és valóság”
Ez a címe a 2013 márciusában indított
szakkörünknek, melynek vezetõi: Szabó
Edina (ének-zene, szolfézs és zenetanár)
és Gergelyné Németh Tímea (alsó tagozatos tanítónõ). Mivel mindketten zenekedvelõk vagyunk, ezért választottuk a
zenének ezt a válfaját, amely a perkátai
gyerekekhez eddig nem igazán került közel.
A musical, mint színpadi mûfaj, a színházmûvészeten belül a zenés színház modernebb darabjait foglalja magába, olyan
színházmûvészeti ág, amely egyesíti magában a zene, a tánc és a színházi dramatikus elemeket. Kifejezetten szabad mûfaj, az alkotók által formálható, nincsenek megdönthetetlen formai vagy mûfaji
szabályai. Ezen belül mi a gyerekekhez
közel álló írónõ Janikovszky Éva: Ha én
felnõtt volnék címû regényének megze-

A népi mûveltség lelki, szellemi készlet –
hagyomány ma már megtanulható –
könyv, dokumentum, zenei felvételek
stb. A hozzá kapcsolódó tárgyak elkészítése azonban egyre nehezebb a mai ember számára. A felnõttek idõhiány miatt?
Megszokásból? Inkább megveszik, mint
elkészítik használati vagy dísztárgyaikat,
s erre szoktatják a gyermekeiket is.
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Célunk, hogy a 8-9 éves korosztályt megismertessük a népi kismesterségekkel és
az általuk készített használati és dísztárgyakkal. Foglalkozásainkat hetente egy
alkalommal csütörtökönként két órában
tartjuk. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek szívesen jönnek, jó
hangulatban telnek a munkadélutánok.
Arra törekszünk, hogy a résztvevõk maguk akarják elkészíteni az ünnepekhez
vagy játékukhoz kapcsolódó eszközöket.
Fontosnak tartjuk a gyermekek belsõ világának gazdagítását, a szép iránti vonzódásának és alkotókedvének megteremtését. Úgy gondoljuk, hogy az így nevelõdõ
gyermek érettsége korának megfelelõ és
természetes lesz.
Szakkörvezetõk: Farkasné Csernus
Marianna, Szabóné Baricza Csilla
Bogó Anikó ÁMK igazgató

Kedves Perkátaiak,
Környezetszeretõk!
Következõ megmozdulásunk, melyre mindenkit szívesen hívunk, várunk május 11-én, a
madarak és fák világnapján lesz. Ez alkalomból 9 órakor az új óvodánál gyülekezünk és közösen megemlékezve a világnapra fát ültetünk.
Májusban még egy programunk lesz, 18-án 8
órakor kerékpárra pattanunk és átkerekezünk
Agárdra, bárkinek teljesíthetõ a táv. Szívesen
látunk mindenkit, aki eltöltene egy délelõttöt
régi motorok, kerékpárok és kedves emberek
társaságában a Velencei-tó partján. A
Csiróban tanösvényt kialakítását képzeltük el,
az ösvény kiváló lehet a helyi gazdag
Flóra-Fauna bemutatására. Ehhez segítséget
nyújt Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda. A kezdõ lépéseket a megvalósításához már április közepén megtettük. Soron
következõ gyûlésünket május 24-én, 17 órakor tartjuk a kastélyban, amire minden kedves
érdeklõdõt szeretettel várunk!
Ha állatkínzást tapasztal, vagy tudomása van
róla, akkor bejelentheti a FEMA Állatmentõ
Egyesületnek!
Elérhetõségeik:
e-mail: fema.allatmentok@gmail.com,
telefon: 06 30 843 4346
Ujfalusi Ramóna Természetvédõ Egyesület
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Iskola
Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350

Áprilisi események
2013. április 8-9-én megtörtént a leendõ
elsõ osztályos tanulók beiratkozása.
2013/2014-es tanévben 36 elsõs kisdiák
kezdi meg általános iskolai tanulmányait.
Az osztályok tanítói: 1.a osztály Denke
Antalné; az 1.b osztály Horváthné Fischer Katalin és Csilla tanítónõk lesznek.
Köszönöm valamennyi leendõ elsõs kisdiákunk szüleinek, hogy iskolánkat, pedagógusainkat tisztelték meg bizalmukkal, hogy ránk bízták gyermekeik oktatását, nevelését!
Elkezdõdött a leendõ elsõs gyermekek
felkészítése az iskolára.
2013. április 9-én az alsó tagozat versmondó versenyt rendezett, melynek helyezettjei a következõk:
1. osztály: 1. Aszlajov Dóra, 2. Karf Bence, 3. Cséza Milán.
2. osztály: 1. Pintér Róbert, 2. Völcsei
Adrienn, 3. Kátai Anna.
3. osztály: 1. Hethési Noémi, 2. Áldott
Bence, 3. Gyõrik András.
4. osztály: 1. Dócs Bence, 2. Polányi Nóra, 3. Áldott Napsugár.
Gratulálunk a szép eredményért!

2013. április 11-én Dunaújvárosban megrendezett versmondó versenyen õk képviselték iskolánkat a költészet napja alkalmából. Pintér Norbert 2. helyezést ért
el.
Április hónap során a Perkátáért Közalapítvány segítségének köszönhetõen újra
virágosítani tudtuk az iskola elõtti parkot.
2013. április 18-án a sajátos nevelési igényû gyermekek számára rendeztek versés prózamondó versenyt, melyen Almási
Sándor 2. helyezést ért el.
A diákönkormányzat szervezésében
ugyanezen a napon kerékpárversenyen
mérhették össze ügyességüket. Április
25-én görkorcsolya versenyt szervezett
szintén a diákönkormányzat.

2013. április 23-án Pusztaszabolcson szerepeltek diákjaink énekversenyen, ahol
Viczkó Szabolcs 2. helyezést ért el.
2013. április 24-én kíséretében alsós diákjaink egy kisebb csapata Adonyba vett
részt a „Bálint Ágnes” irodalmi vetélkedõn.
2013. április 29-én a felsõ tagozat is megrendezte versmondó versenyét, melynek
eredménye a következõ:
5-6. évfolyam: 1. Handl Tibor, 2. Szabó
Ákos, 3. Cserna Péter.
7-8. évfolyam: 1. Mészáros Nóra, 2. Tóth
Zsuzsanna, 3. Varga Anita.
Szilasy László igazgató

Sport
Ezüstérem Baracsról
Megkezdõdött a diákolimpia tavaszi sorozata. Elõször a II. korcsoportos
(2002-2003-as születésûek) labdarúgócsapat lépett pályára Adonyban. Nem a
legjobb elõjelekkel vártuk a folytatást,
mert az õszi csapathoz képest több helyen kényszerûségbõl változtatni kellett.
A keret fele elõször szerepelt labdarúgó
együttesünkben. A frissítés azonban jól
sikerült, mert minden mérkõzésüket
megnyerték a fiúk. Elõször a Pusztaszabolcsot verték Szabó Valentin 3 és Vámosi Róbert 2 góljával. Az Adony ellen is
eredményes volt két játékosunk: Valentin ezúttal négyszer talált a hálóba, Robi
pedig szintén duplázott. Ezen a mérkõzésen Fülöp Tamás is gólt szerzett. Az õszi
vereség után sikerült visszavágni a Besnyõnek, Robi most is kétszer volt eredményes és Valentin is jegyzett egy találatot. Ez a gyõzelem azt jelentette, hogy
elsõ helyen jutott együttesünk a körzeti
döntõbe. A góllövõkön kívül Fegyverneki Szabolcs, Németh Adolf, Gergely
Gábor, Kiszl Csaba és Meixner Dávid
szerepelt a csoportgyõztes együttesben.
A körzeti döntõt Baracson rendezték,
ahol Áldott Napsugárral egészült ki a csapat. Már a Mezõfalva elleni elõdöntõben
lehetett látni, hogy ezúttal nem megy
annyira jól a játék a gyerekeknek. Nem
könnyen, de sikerült kiharcolni a döntõbe jutást. Az ellenfél háromszor is vezetett, ám Szabó Valentin öt, és Vámosi
Róbert egy gólja elég volt a gyõzelemhez.
A döntõben a házigazdákkal találkozott
az együttesünk, de semmi esély nem volt
az arany megszerzésére. Szinte semmi
nem sikerült a mieinknek, és pillanatok
alatt ötször talált be az ellenfél. A második játékrészre összeszedték ugyan magukat tanulóink, de a hátrányból nem
sikerült faragni. Ekkor Vámosi Robi kétszer volt eredményes. A második helyezés megszerzése azonban így is várakozáson felüli eredmény!

Tavaszi forduló, Pusztaszabolcs
Eredmények: Hunyadi Mátyás Ált.
Isk.–Pusztaszabolcs 5-2 (4-1), –Adony
7-2 (2-2), –Besnyõ 3-1 (0-0)
A csoport végeredménye: 1. Perkáta 15
pont, 2. Besnyõ 13, 3. Pusztaszabolcs 7, 4.
Adony 0.
Körzeti döntõ, Baracs
Elõdöntõ: Mezõfalva–Hunyadi Mátyás
Ált. Isk. 3-6 (2-2)
Döntõ: Baracs–Hunyadi Mátyás Ált. Isk
7-2 (5-0)
Körzeti bajnok a lánycsapat
Miután õsszel háromgólos elõnyt szerzett együttesünk (3-0), a tavaszi pusztaszabolcsi visszavágóra nyugodtan készülhetett lány labdarúgócsapatunk. A nyugalom nem tartott sokáig, hiszen az elsõ
félidõ végén egy szerencsétlen góllal vezetést szerzett ellenfelünk. A hazai remény is rövid életû volt, mert Mészáros
Viktória közelrõl egyenlített. A döntetlen eredmény pedig azt jelentette, hogy
lányaink készülhetnek a megyei döntõre.
A körzeti bajnoki címet nyert együttest
Foltán Viktória, Áldott Napsugár, Fegyverneki Csenge, Fórizs Antonella, Bolvári Dorina, Héber Fanni, Láng Orsolya,
Mészáros Viktória, Mezei Cintia és Kovács Gréta alkotta.
A döntõ mellett két barátságos mérkõzést játszott a két csapat, melyen perkátai
részrõl Hethési Kitti, Rafael Laura és
Fórizs Sztella is pályára lépett. Ezeken a
találkozókat megnyerték lányaink.
IV. korcsoportos körzeti döntõ
Pusztaszabolcs–Hunyadi Mátyás iskola
1-1 (1-0)
Gólszerzõ: Mészáros Viktória.
Barátságos mérkõzésen:
Pusztaszabolcs–Hunyadi Mátyás iskola
0-4 (0-4)
Gólszerzõ: Áldott Napsugár 3, Kovács
Gréta.
Pusztaszabolcs–Hunyadi Mátyás iskola
0-1 (0-0)
Gólszerzõ: Foltán Viktória.
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Huszonkilenc versenyzõ,
huszonnégy érem
Kovács Gréta bajnoki címet szerzett
Már hagyomány, hogy Adony rendezi a
diákolimpia mezei futóbajnokságát.
Március 12-én is benépesedett a Kastélypark. A perkátai Hunyadi Mátyás iskola
tanulói ezúttal is minden korosztályban
rajthoz álltak. A legkisebbek (II. korcsoport: 2002-ben és késõbb születettek) Áldott Napsugár, Pusztai Dorina, László
Lilla és Beck Szonja, illetve Vámosi Róbert, Tomor András, Kis József, Csavajda
György és Áldott Bence összeállításban
szerepeltek. A lányok ötödik, a fiúk hetedik helyen végeztek.
A III. korcsoportban (2000-2001-es születésûek) már érmeknek is örülhettünk:
Kovács Gréta remek teljesítménnyel, utcahosszal lett elsõ, és dicséretes Lestár
Henrik harmadik, valamint Supatek Vivien ötödik helyezése is. Valamennyien
tagjai voltak a bronzérmes csapatnak is,
melyet még Peresztegi Viktória, Horváth
Szilvia és Somogyi Laura, valamint Mészáros Dominik, Südi Tamás, Mohai Dávid és Szócska Márk alkotott.
A IV. korcsoportban (1998-1999-ben
születettek) a fiúknál is egyéni sikereket
könyvelhettünk el: Simon Attila második, Galkó László harmadik helyen ért
célba. A csapat is harmadik helyezést ért
el Oláh Barnabással, Somogyi Dáviddal
és Lestár Richárddal kiegészülve. A lányok szintén bronzérmesek lettek: Bolvári Dorina, Foltán Viktória, Mészáros
Viktória, Varga Veronika és Tóth Zsuzsanna révén. Diákjaink tehát remekül
helytálltak: a huszonkilenc versenyzõ,
huszonnégy éremmel tért haza.
Benke Zoltán tanár
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Iskolalátogatás
A Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Mûvelõdési Központ „A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP-3.2.3/A-11/12012-0071 pályázat keretén belül március
22-én lehetõségünk nyílt meglátogatni
Székesfehérváron az Arany János Általános Iskola Szakiskola és EGYMI tanmûhelyeit. A látogatásra a gyerekeken kívül
az érdeklõdõ szülõk is elkísértek bennünket. Az iskolában nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Megnéztük a faipari
tanulók tanmûhelyeit, láttuk a gyerekeket munka közben. Beszélgettünk a varrónõnek tanuló diákokkal. A kõmûvesek
mûhelyébe is betekinthettünk. A virágkötõk munkáit is megcsodáltuk, nagyon
szép dolgokat láthattunk. A konyhai elõkészítõk forró friss pogácsával és meleg
teával vártak bennünket. Az informatikai
osztályok jól felszerelt termeibe is bekukkanthattunk. A szülõk is észrevették,
hogy mennyire gyermekközpontú az iskolában folyó nevelés, oktatás. A jó hangulatú, barátságos iskolalátogatás után
múzeumba mentünk. A néprajzi kiállításon megtekintettük megyénk viseleteit, a
hétköznapi emberek életének tárgyait,
eszközeit. A figyelmesebbek felfedezték
Perkáta egyik szobráról készült fényképet is, ami Nepomuki Szent Jánost ábrázolja. Mind a gyerekek mind a szülõk jól
érezték magukat ezen a pályaorientációs
kiránduláson.

Megéri szépen írni!
A Sajátos Nevelési Igényû Tehetségeket
Segítõ Tanács szervezésében meghirdették a II. Országos Szépíró Versenyt, SNIs és BTM-es tanulóknak. Az egész országból 5600 diák jelentkezését regisztrálták a verseny szervezõi. A vetélkedõ
célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás az iskola elsõ osztálytól a
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gimnáziumig. Iskolánkból 13 gyermeket
neveztünk a versenyre. December 15-ig
megtörténtek a házi döntõk, melyhez kategóriánként különbözõ másolandó szöveget kaptak a gyermekek. A megyei
döntõre 6 gyermek jutott tovább, akik
méltóan megállták a helyüket. Dicsérõ
oklevélben részesültek az izgalmas vetélkedõ után. Iskolánk megyei döntõsei voltak: II. kategóriában Acsai Dzsenifer,
Klujber Réka. III. kategóriában Acsai
Cintia, Kovács András, Kovács Balázs.
Sajnos Horváth Renáta betegsége miatt
nem tudta iskolánkat képviselni a vetélkedõn. Ügyesek voltatok!

Szülõklub
Az idei tanévsorán folytattuk a hagyományos Szülõklubunkat. Az idei tanévben a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Szervezet által kiírt Szülõsegítõ szolgáltatások támogatása pályázati program keretében dol-

goztunk tovább. Az összejöveteleken
fontos a szülõk tájékoztatása, az együttmûködések kiépítése a gyermekek érdekében. A tanév során a szülõk nagy segítséget nyújtottak munkánkhoz, közös
együttmûködéssel dolgoztunk tanulóink
érdekében. Köszönjük az aktív munkát
az SNI-s gyermekeket nevelõ szülõknek!
Foglalkozásvezetõk: Jákliné Perei Erika,
Pavlicsek Zsolt.
Jákliné Perei Erika

Orgonavirág-találkozó
A Nyugdíjasok Baráti Köre április 20-án tartotta „Orgonavirág -találkozóját”. Lelkes készülõdés elõzte meg a rendezvényt, a Faluház dekorációját készítette a kreatív-csoport, Obreja Irén, Lukács Lászlóné és Zám Jánosné.
Kellemes környezetben fogadták vendégeiket, a társ nyugdíjasklubokat, egyesületeket, így Beloianniszt, Iváncsát, Pusztaszabolcsot, Ráckeresztúrt, Dunaújvárost. Igaz, az orgonák még nem nyíltak ki,
a nárciszokkal, tulipánokkal díszített színpadon kedves mûsorokat adtak elõ a vendégek. A helyi egyesület tagjainak „bajor
tánca”, amit Cilike rendezett színpadra,
fergetegesre sikerült. A táncot Siba Lászlóné, Obreja Irén, Viczkó Ferencné, Lukács Lászlóné, Oláh Lászlóné, Zám Jánosné, Obreja Dimitru, Siba László, Szarka
Istvánné és dr. Nagy Andrásné adta elõ,
amibe a végén a közönséget is bevonták.
A fájós lábak táncra perdültek, kellemes
órákat töltöttek el együtt.
Dr. Nagy Andrásné
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KERÉKPÁROZÓK!

PERKÁTAI HÍREK 2013. április

FRANCIA FOTÓPÁLYÁZAT
„VIRÁGOS PARKOK, KÖZTEREK,
MAGÁNBALKONOK, TERASZOK, UTCÁK…”
Perkáta, Figueiro Dos Vinhos és Saint-Maximin
testvérvárosokban

A Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet kerékpározásra
vár mindenkit
Agárdra, a Park Kempingbe.
Ott rendezik a Pünkösdi Old Motors Fesztivált, melyen mindenki megtalálja a számára érdekes
látnivalót.
Indulás: 2013. május 18-án 7 órakor az iskola elõl.
Szükséges felszerelés: elsõ és hátsó lámpa, fényvisszaverõ, láthatósági mellény.
Egész napos kirándulást tervezünk, tehát táplálékot
is hozz magaddal!
Ha bármi kérdésed van, hívd Ujfalusi Pali bácsit!
(06-20-5690-060)
Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet nevében:
Ujfalusi Pál programszervezõ

Saint-Maximin testvértelepülésünk egy fotópályázatot hirdetett, mely eredményeként Perkáta, Figueiro Dos Vinhos és Saint-Maximin virágos kertjei, parkjai
teraszai, utcái lesznek megörökítve.
Pályázat feltételei, menete:
A három település egy 90 fotóból álló kiállítást valósítana meg (30 kép településenként) fekete-fehér vagy színes, 50x65 cm-es méretben. A 30 kiállított kép minimum 6 helyi fotóstól származzon, a fényképészek lakcíme a fotó hátoldalán lesz
feltüntetve. A kép készítõk saját mûveik tulajdonosai maradnak, melyeket vissza
is kapnak majd.
A kiállításra szánt 30 kép kiválasztásáról egy helyi zsûri bizottság fog dönteni.
A kiállítás témája: A virágzás.
A fotók Perkáta köz- vagy magánkertjeiben, parkjaiban, teraszain, utcáin kell,
hogy készüljenek.
Fotókkal kapcsolatos egyéb elvárás: A mérete minimum 5 MB legyen.
Kép leadásának határideje: 2013. augusztus 1.
Képek leadásának helye: perkata.fotoverseny@freemail.hu e-mail címen,
vagy személyesen a mûvelõdési házban, a könyvtárban és a Faluüzemeltetési
Irodában (2431 Perkáta Dózsa György utca 15.)
Bogó Anikó ÁMK igazgató

Az új törvény szerint nem szerepelhet cég, civil szervezet, sajtótermék elnevezésében, közintézmény vagy közterület sem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszernek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezetõ szerepet töltött be.
Ezen törvény értelmében Perkátán is számos utca nevét meg kell változtatni. Az Ön véleménye is fontos számunkra, ezért kérjük, hogy Ön is szavazzon. A www.perkata.hu weboldalon és az itt található szavazólap segítségével teheti ezt meg. A polgármesteri hivatalban és a kastélyban elhelyezett szavazóurnákba várjuk az Ön által kitöltött cédulát!
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KÍNA KINCSEI / OLVASÓINK ÍRTÁK
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KÍNA KINCSEI 51.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Kínai hagyományok és szokások: a kínai újév napjai 5. rész
Ünnepi ételek
A kínai tavaszünnep hagyományos étele
a jiaozi (kiejtés: tyaoci), ami apróra darált hússal és zöldségekkel töltött fõtt
tésztaétel. A család minden tagja részt
vesz az elkészítésében, mert ez a család
összetartozását, boldogságát fejezi ki,
szerencsét és áldást jelent. A jiaozi sohasem hiányozhat az asztalról, mert formájával is a család egységét és gazdagságát
szimbolizálja.
Az étel elkészítésének mûveletei:
1. A töltelék elkészítése: bárddal „darált”
állagúra darabolják a hús- és zöldségféléket az ízesítéshez használt hozzávalókkal
és a fûszerekkel együtt. A daraboló mozdulatok nagy hanggal járnak, amit a kínaiak szeretnek, mivel a darabolás hosszú
ideig tartó és hangos kivitelezése számukra a jólétet, a hosszú ideig tartó gazdagságot jelképezi.
2. A tölteléket a vékonyra nyújtott tésztalapocskákba rakják. Gyakran formázzák
újhold alakúra a húsos táska tésztáját.
Mások a batyu két sarkának összeillesztésével kerekded formát alakítanak ki belõ-

le, ami így a régi kínai ezüstérmére emlékeztet. Egyes vidékeken közvetlenül az
ezüstérme formájára készítik a húsos táskát, falun pedig búzakalászt mintáz a bõ
aratás reményében.
3. A nyers húsos táskákat ezután megfõzik lobogóvízben kb. 20 perc alatt, közben kanállal lassan kevergetik, többször
hideg vízzel felöntik. Fogyasztása közben
mindenki izgalommal várja, kinek jut
olyan húsos táska, amibe vagy datolyát,
vagy régi bronzérmét rejtettek a készítés
során. Aki datolyásat kap, annak abban
az évben olyan édes lesz az élete, mint a
datolya, a bronzérme pedig gazdagságot
jelent az Újévben. A jiaozi a klasszikus kínai kultúra része. A kínaiak ezt az ételt
nem hagyják ki akkor sem, ha külföldi
barátaikat látják vendégül.
Személyes tapasztalatom szerint is igen finom étel, amelynek már legalább 30-féle
változatát kóstolhattam meg az egyszerû utcai árustól vásárolt finom falattól az eldugott vidéki kisvendéglõn át a legelegánsabb
diplomáciai fogadásig több helyszínen.
Közös élményem, hogy mindenhol tökéle-

tesen ízletes volt ez az étel. Ráadásul még
magyar gyomrunknak is megfelel a legtöbb
ízesítése. A nagy változatosságot a húsos és
zöldséges alapú töltelékek sokfélesége és
még több ízesítési variációja adja, ráadásul
fogyasztás elõtt többféle szószban, mártásban lehet megfüröszteni a falatokat, még
harmonikusabbá téve ízüket.
Földimogyoróval is gyakran találkozunk
az újévi asztalokon, mivel ez az egészséget és a hosszú életet jelképezi. Fontos újévi kellék a nyolcszögletû tálca, amelyrõl
nyolcféle rágcsálnivalóval kínálják a vendéget. Ezek mindegyike szerencsét hoz: a
rizslisztbõl készült sütemény (gao)
ugyanúgy hangzik, mint a „magas”, így
azt jelenti, hogy fogyasztója az újévben
magasabbra fog jutni a társadalmi ranglétrán. Hasonló okokból a tengeri moszat
a meggazdagodást, a lótuszmag a bõséges
fiúgyermekáldást, a szárított tofu pedig a
gazdagságot és a boldogságot szimbolizálja. Friss tofut felkínálni azonban tilos,
ugyanis az fehér, ami a gyász színe.

Mozaikok magyar múltunkból VI.

„A TÖRTÉNELEM AZ ÉLET TANÍTÓMESTERE”
Bevezetõ
Évtizedekig sok pontatlanságot tanítottak
múltunkról. Jelentõs számban elhallgattak
olyan ismereteket, ami által nem kerülhettek felszínre olyan lehetséges múlt-verziók,
melyeknek legalább annyi köze lehet a
valósághoz, mint a favorizált „egyetlen” hivatalos elméletnek és történelemszemléletnek. Sõt! Ezekrõl évtizedekig nem lehetett tanulni tankönyvekbõl (sõt még manapság is adós történetírásunk az árnyalt
lehetõség-bemutatással).
Mozaikos cikkeinkkel felvillantani kívánjuk a valóság más lehetséges szeleteit, az elhallgatni, eltörölni szándékolt õsi magyar
múltat és közelmúltat. Olvassák nyitott
szívvel, Ha kételkednek, nézzenek utána,
kutassanak, keressenek, ismerjék meg az
igazságot!
Rovatvezetõ: a HUN
A Szent Korona tan fõ elemei,
alapvetõ megállapításai – 3. rész
Forrás: A Magyarok VIII. Világkongreszszusa zárókonferenciája
A Szent Korona országa az elsõ és mindmáig az egyetlen olyan állam, amely épít
az Isten arcmására teremtett, minden
egyes embert megilletõ emberi méltóságra. A Szent Korona országa biztosítékát
nyújtja az élet teljességének és szentségének, az emberi méltóságnak, az osztott,

ellenõrzött, mellérendelõ hatalomgyakorlásnak, a nyelvi sokféleségnek és
nyelvközösségi önrendelkezésnek.
A Szent Korona országának tagja minden nép és népcsoport, mely a Szent Korona fõhatalma alá helyezi magát, történelmi létével hozzájárul értékrendje formálásához, megszilárdításához, vállalja
és megvalósítja a Szent Korona-tagságból fakadó (azzal járó) sorsközösséget,
megalkuvás nélkül védelmezi azt minden
(külsõ vagy belsõ) ellenségével szemben.
A Szent Korona vendégjogát élvezi minden nép és népcsoport, mely annak fõhatalma alá helyezi magát, tudomásul veszi
és tiszteletben tartja, ellenségeivel szemben védelembe veszi alkotmányos rendjét.
A Szent Korona országának ellensége az
a személy vagy közösség, aki/amely szándékosan vagy a magyar nemzet törvényes
vezetõinek figyelmeztetése ellenére alkotmányos rendjét sértõ bomlasztó vagy
romboló tevékenységet fejt ki, illetve a
Szent Korona ellen cselekszik.
Az államalapító magyar nemzet mellett
az évszázadok során számos nép és népcsoport vált a Szent Korona országának
tagjává. E népek és népcsoportok számára területi autonómiát biztosított, míg a
késõbb betelepülõ kisebbségeknek egy-

házi kulturális autonómia keretei között
tette lehetõvé az anyanyelvû közösségépítést, a többetnikumú városokban az
etnikai és vallási megoszlás szerinti arányosított önkormányzati rendszerben
pedig a helyi nyelvek és vallásfelekezetek
egyenrangú érdekérvényesítését biztosította, és a szubszidiaritás (székiség) elve
alapján a helyi közösségek kifejlõdését
szavatolta. E népek, népcsoportok –
Szent István intelmeinek jegyében – szabadon gyarapodhattak, és ugyanakkor
színesítették, erõsítették, illetve erõsítik
az országot. A magyarországi zsidó közösség a 20. században Izraelben államalkotóvá és világhatalmi tényezõvé vált zsidó népnek a történelem során Magyarországra, a Szent Korona védelme alatt betelepedett néprésze. Tagjai zsidó vagy
magyar zsidó tudatúak. A magyar zsidóságnak úgy kell megtartania kettõs identitását, hogy erõsítse az országhoz való
kötõdését, zsidó magyarrá válását. A cigány (roma) népcsoport a cigány (roma)
népnek a történelem során Magyarországra, a Szent Korona védelme alatt
betelepedett néprésze. Tagjai cigány
vagy magyar cigány tudatú honfitársaink.
A cigányság felemelkedése és az ország
fejlõdéséhez való hozzájárulásuk jelentõs növelése a nemzet megmaradásának
megoldást sürgetõ sorskérdése.
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Tavaszi irodalmi nagyüzem
Irodalmi programjaink az olvasás megszerettetése érdekében mûködõ „56 ok,
amiért érdemes olvasni Perkátán” elnevezésû TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040
számú irodalmi pályázat keretében valósulnak meg.
Március 19-én Lackfi János író, költõ, a
kreatív írást egyetemen oktató alkotó irodalmár látogatott hozzánk mûhelymunkára, mely a külsõ érdeklõdõk számára
kevésbé lehetett fogyasztható, de számunkra, a vers- és prózaírással foglalkozóknak annál nagyobb irodalmi élményt
adott és segített szemléleti és praktikus
szakmai tanácsokkal. Egy barátságos,
mély érzésû ugyanakkor kõkemény profi
irodalmárt és alkotó embert ismertünk
meg vendégünkben. Többen kérdezték
tõlem, hogy ki is Lackfi János, ezért röviden bemutatom: 42 éves író, költõ, mûfordító, szerkesztõ. Eddig nyolc verseskötete jelent meg, két kisregénye, egy regénye és novelláskötete, húsznál több
mûfordításkötete.

Tíz gyermekkönyvet is publikált. József
Attila, Illyés Gyula, Déry Tibor, IBBYdíjas és Salvatore Quasimodo-díjas. Az
elsõ verseskötetét 1992-ben az év legjobb
elsõ kötetéért járó díjjal jutalmazták.
1996 óta tanít a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen francia és magyar irodalmat,
világirodalmat, szépírást és mûfordítást,
jelenleg docensként. 1999-tõl a Nagyvilág
világirodalmi folyóirat szerkesztõjeként
tevékenykedik. 2000 és 2005 között az azóta átalakult dokk internetes irodalmi kikötõ szerkesztõje, 2003-tól 2011-ig a Mûfordítók Egyesülete elnökségi tagja volt.
Zsámbékon él feleségével és öt gyermekével.
Nagyon sok mondanivalója van a ma embere számára. Elsõként a legfontosabbról, a CSALÁDRÓL foglalom össze gondolatait.

A nagycsalád mellett nincs szüksége semmilyen extrém sportra, a gyerekek otthon
a négy fal között gondoskodnak apjuk
edzésérõl. Miért extrém sport a nagycsalád? Sokszor teljesítõképessége határáig
jut el az ember, és rájön, hogy a másikkal
összekapaszkodva bõven képes felülmúlni önmagát. Naponta ugrunk a mélybe,
de visszaránt a többiek szeretete, mint
gumikötél.
A házasság, az elkötelezõdés intézményérõl vallja Lackfi János: „Az együttélés
’majdnem’ házasság, ám nem mindegy,
elérjük-e a vonatot, sikerül-e a mûtét,
vagy csak ’majdnem’. Minden kapcsolat
értékes, csak az együttélésben nem tudni,
másnap ott van-e még mellettem a másik.
Ahol nincs teljes ráhagyatkozás, ott minden csak félig valóságos. Nem ítélkezés
ez, hiszen rengeteg a családból hozott seb
és félelem, és számos börtön-szerû, ijesztõ házasságot látni. Ezek mind visszatartó erõk.

Sokan mondják, hogy én még szeretném
élni az életem, azért nem házasodom – én
viszont azt gondolom, hogy a házasságban éli az ember igazán az életét.” Felesége, Bárdos Júlia nyilatkozta: „Ha megtaláltad az igazit, nem lehet elég korán,
ha nem találtad meg, akkor nem lehet
elég késõn házasodni. Mondta nagyapám
Bárdos Lajos. Õ csodálatos házasságban
élt, és tizenegy gyermeket neveltek fel
nagymamámmal. Én tizennyolc évesen
érettségi után feleségül mentem az alig
húszéves, másodéves egyetemi hallgató
Janihoz. Édesapám azt mondta az esküvõnkön, hogy a házasság olyan, mint egy
kötéltánc, folyamatosan egy szakadék fölött kell egyensúlyoznunk, de mindig kapunk segítséget, és ha összekapaszkodunk, akkor minden sikerülhet. Ez nem
az életkoron múlik. Semmi értelme nem

lett volna várni. Ha igazán szeretjük
egymást, a boldogságnak és a tartós kapcsolatnak a kulcsa, ha vállaljuk a teljes
elkötelezõdést és teljes érzelmi biztonságot adunk a másiknak.”
Mi a jó házasság titka? Milyen életen át tartó elvek és hétköznapi apróságok fontosak
hozzá?
Sok közöset a körülöttünk lévõ, jól mûködõ házasságokban nem találunk, egyet
kivéve. Az esetek döntõ többségében
hárman kötik a házasságot: Isten, a férfi
és a nõ, akik három felõl felbonthatatlan
egységet alkotnak. Ez az egyetlen tuti recept, amit a statisztikák is alátámasztanak: minél elkötelezettebb valaki Isten
mellett, annál tovább tart a házassága. A
hitet keresni lehet és érdemes. Aki erre a
harmadik félre rátalál a házasságban, az
biztos nem farag rá. Szüntelenül akadnak
apró feladatok is. Lemondok dolgokról,
hogy más dolgokban részt vegyek, de
ezekben tudok aztán örömöt találni.
Tudni kell bocsánatot kérni nemcsak a
feleségünktõl, hanem a gyerekeinktõl is.
Bevallhatjuk, hogy hibáztunk, és nagyon
szeretjük õket ezzel együtt. Egy nagy
lépést meg kell tenni az elején a másik
felé, és aztán sok-sok apró lépést minden
nap.
Hogyan lehet jól kezelni a konfliktusokat?
A konfliktusokra úgy kell nézni, mintha
isteni ajándékok lennének, amelyek egyre jobban formálják személyiségünket.
Rengeteg küzdelem és szenvedés van, de
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ha túljutunk rajtuk, egy másik minõségbe
kerülünk át. Vannak, akik azt mondják,
hogy a szerelem kelepce, ami belevonz
minket a házasság csapdájába, és becsapottá válunk. Minek a szerelem, ha marad a csalódás és fájdalom? A szerelem
átlagban két évig tart, titkos kapcsolatban valamivel tovább, de elõbb-utóbb le
kell jönnünk a felhõkbõl, és észre kell
vennünk, hogy nem tökéletes a másik,
követ el hibákat, sõt vétkezik is ellenünk.
Itt következik a mi döntésünk, hogy a szeretetet, a szerelmet érzelemnek tekintjük
vagy elhatározásnak. A szeretet valójában nem érzelem, hanem döntés; és sokszor a döntés után jön az érzelmi rész.
Néha az érzelmi rész az intenzívebb, és
van, amikor ez eltûnik – ilyenkor a döntésünk mellett kell kitartanunk, és abból
születik meg az újabb érzelmi magaslat.
Ez olyan, mint egy lépcsõ, amelyen fölfelé tartunk. Vannak magas lépcsõfokok,
amelyeken fel kell küzdeni magunkat –
ekkor viszont már egyre gyönyörûbb a
kilátás, egyre végtelenebb távlatokat
látunk, és egyre följebb emelkedünk.
A megkülönböztetõ „Lackfi” családnevet
vetted fel annak idején (Mezey Katalin és
Oláh János fiaként), elsõsorban mégis
egyéni hangú és sikeres irodalmi pályája
révén voltál képes kilépni író-költõ szüleid
árnyékából…
Pusztán technikai kérdés volt ez, mivel
irodalmon belül, névazonosság esetén a
fiatalabb elõzékenyen kitér az idõsebb
útjából, ahogy én tettem édesapám, Oláh
János kedvéért. Egyébként így lett Áprily
fia Jékely, Nagy László öccse pedig Ágh
István. Egy címertani könyvbõl szereztem a Lackfi név ötletét. Persze elsõre sokan felkapják a fejüket, eszükbe jut
Arany Toldija, de azért ez nem jelent
mérhetõ elõnyt a pályán. A brandet az
embernek magának kell megcsinálnia.
Verseid témáját mennyire meríted a családodból?
Életünkbõl sok részletet használok irodalmi célra, ez nem konfliktusmentes, hiszen ki szereti, ha mindennapjait „kiteregetik”. Próbálok tekintettel lenni rájuk,
na meg õk is szokják a „kirakatot”.
Gyermekeid milyen viszonyban állnak az
irodalommal, õk képesek lesznek-e megbirkózni ekkora teherrel, amelyet a Lackfi
név jelent?
Nagyfiam már sikeresen kikerülte az irodalmi fertõzést, villamosmérnök lesz,
alighanem rendes ember. Lányaim közül
többen élvezik versmûhelyeket, a versfaragó táborokat, és izgalmas dolgokat barkácsolnak. Az a jövõ kérdése, hogy sok
egyéb tehetségük mellett lesz-e elég
kedvük-erejük-elszántságuk a profi pályához. Versenyistállót biztos nem alapítok, legyen gyerekkoruk, válasszák meg
szabadon életük irányát. Ha mégis lesz
köztük, aki erre adja a fejét, nyilván
igyekszem majd támogatni, és izgalommal várom majd, miként küzdi ki saját
útját, és szabadul meg az én sallangjaimtól, hogy önmaga lehessen.
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Újra együtt
Akkoriban élete derekán járhatott, elég
kellemetlen kutyus volt. Fülsértõen rekedtes-visítós hangján mindent és mindenkit megugatott, aki a portához közelített; senki idegennek nem volt tanácsos a
közelébe kerülni. Ha gazdája mégis beinvitálta az érkezõt, akkor is csak az ugatást
hagyta abba, a házõrzést nem. Tisztes távolságból követte az idegent, le nem vette
szemét gyanúja alanyáról. Még egy megszállott állatbarátnak – jelesül e sorok
írója – sem sikerült hosszú évek kitartó
próbálkozásai során a bizalmába férkõzni. Ilyen is van, végtére az emberek közt is
akadnak megközelíthetetlenek.
Gazdasszonya az idõ tájt kezdett gyengélkedni, nem sokkal késõbb már a gyógyíthatatlan betegek reménytelen hétköznapjait szenvedte. Idõs férje ápolta olyan
lelkiismeretesen, mely bármely hivatásos
ápolónak becsületére vált volna.
A bácsi hetvenes évei közepén özvegyült
meg. Magába roskadt, vigasztalhatatlanul búslakodott, az addig barátságos ember mogorva lett, senkit sem tûrt maga
körül. Átmeneti enyhülést flaskabarátja
nyújtott, s nem sok idõ kellett, hogy az átmenet szokássá váljon. Néhanap mosolyogni is látták. Az a mosoly ugyan eléggé
természetellenesnek, mondhatni bárgyúnak, inkább vigyorgásnak tûnt, de a folyékony barátok már csak ilyenek. Enyhülést hoznak elõbb, illetve az enyhülés illúzióját kínálják, majd fokozatosan átveszik az uralmat, akarat nélküli bábbá
degradálva alanyukat. A nedû vészes fogyatkozása azonban még idejében lassítást parancsolt.
Közel két év múltán vissza-visszatért életkedve. Azon kapta magát, hogy kiskutyáját beengedte az addig tiltottnak számító
konyhába, majd a szobába is. Amikor a
kutyuska kapott egy puha takaróval bélelt kuckót az elõtérben – ahová csupán a
zordabb napokon, de bemehetett –, nyilvánvalóvá vált, hogy alapjaiban változott
meg viszonyuk. A bácsi egyre többször
kedveskedett finom falatkákkal, simogatással, melyekért a kutyus nem késlekedett kifejezni háláját; gazdája minden lépését követte. Mintha egy láthatatlan pórázzal lettek volna összekötve. A faluszéli
portán segített a tyúkocskákat összeterelni, a kisragadozókat és idegen cicákat távol tartani, sõt még a gyümölcsszüretekbõl is kivette részét. Amit ugyanis megszerzett, azzal gazdájának nem volt dolga.
Teltek-múltak az évek. A szomszédok
délutánonként elnézõ mosollyal szemlélgették a bácsi jókedvében egyre szélesedõ, egyszersmind bizonytalanodó gesztusait. Mivel senkinek sem ártott, soha szóvá nem tették, hogy nem csak a nyelve
botladozik, de lába is. Néha furcsákat
mondott, de azt is a borozgatásnak tudták be.

Ám egyszer csak eszméletlenül találták.
Azonnal mentõ, kórház, kivizsgálás; daganat kiterjedt áttétekkel; igen, jóval
elõbb kellett volna orvoshoz menni, már
nem tudnak segíteni. Mindebbõl az akkor már nyolcvanon túli bácsi nem sokat
értett volna még akkor sem, ha tudatát
nem homályosította volna a betegség. Ha
ébren volt, mindenáron haza akart menni. Haza, ahol a saját ágyában fekhet, és
simogathatja Buksikát. Nem csak az erõs
nyugtatók miatt, hanem fogyatkozó erejének következtében lábra állni is alig tudott. Gyermekei naponta látogatták, bátorították, és kitartóan hordták a jobbnál
jobb hazai étkeket.
– Enni kell, különben nem erõsödik meg!
– hangzott az ukáz, de bizony egyre kevesebbet sikerült bele diktálni. Talán holnap – és vitték a maradékot a kutyusnak,
hisz az állatokról továbbra is gondoskodni kellett. Reggel körbejárni a portát, kiengedni a tyúkokat, etetni, itatni, este pedig becsukni õket, majd megetetni a kutyát. Így történt vasárnap is. Reggel az
unoka kapta a feladatot, s miután végzett, azzal tért haza, hogy a kutyus a bejárati ajtó elõtt lecövekelve olyan furcsa
hangokat hallat, amit azelõtt sosem. Nem
ugatás az, nem vonyítás, még csak nem is
nyüszítés, hanem… valami megfogalmazhatatlan, hátborzongató farkasüvöltésféle.
Hiszen még sosem maradt egyedül, biztosan nagyon hiányzik neki a gazdi – konstatálták, és folytatták dolgukat. Takarítás, fõzés, ebéd után készülõdés, irány a
kórház; de már nem volt kinek kibontani
a textilszalvétával melegen tartott könynyû étket.
A bácsi reggel álmában ment el. A családban néma döbbenet, majd fojtogató zokogás. Hazatérve még a lámpákat sem
kapcsolták fel, csak ültek mélán a félhomályban.
Esteledett, mikor a kötelesség hívó szavára mégiscsak felálltak, és elindultak a
papa házához. Fel sem tûnt, hogy Buksi
nem ugrál a kapu elõtt. Csak késõbb, az
etetéshez készülve vették észre, hogy a
bejárat elõtti lábtörlõn feküdt moccanatlan. Most is gazdájával tartott, mint mindig.
Szabó Terézia
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Habemus papam!
A Bíborosi Kollégium 2013. március
13-án választotta meg XVI. Benedek
pápa utódját JORGE MARIO BERGOGLIO bíboros, Buenos Aires-i érsek
személyében, aki megválasztása alkalmával a FERENC nevet vette fel. Új pápánk
e néven az elsõ Péter-utód. Assisi Szent
Ferenc keresztnevét vette fel, célzottan a
szegénység iránti nagyobb odafigyelés
miatt. Szolgálatát március 19-én megkezdte. Szentatyánk 1936. december
17-én született Buenos Airesben ötgyermekes olasz emigráns családban. Diplomát szerzett vegyészeti területen, majd –
papi hivatását követve – belépett a Villa
Devoto szemináriumba. 1958. március

11-én lett novícius a jezsuita rendben.
1958-63 között Chilében humán tanulmányokat folytatott, majd Buenos Airesben szerzett filozófiai diplomát. 1970ben teológiából is szerzett diplomát.
1969. december 13-án szentelték pappá.
Örökfogadalmát 1973. április 22-én tette
le. 1973-tól 1979-ig a jezsuita rend argentin tartományfõnöke volt. 1980 és 1986
között San Miguel szemináriumának
rektora és egyidejûleg plébános is volt.
Doktori disszertációját Németországban
fejezte be 1986 márciusában. Ezt követõen Córdobában szolgált gyóntatóként és
lelki vezetõként. 1992. május 20-án nevezte ki Buenos Aires segédpüspökének
és Auca címzetes püspökének II. János
Pál pápa, június 27-én szentelték püspökké. 1997. június 3-án Buenos Aires koadjutor érseke, 1998. február 28-án érsek és
a keleti rítusú argentinok ordináriusa
lett. 2005. november 8-tól 2011. november 8-ig az Argentin Püspöki Konferencia elnöke volt. II. János Pál pápa 2001.
február 21-én bíborossá kreálta.

Szentatyánk számára buzgó szívvel kérjük Szûz Mária közbenjárását, apostoli
szolgálatához Szent Péter és Szent Pál,
Assisi Szent Ferenc és minden Szent támogatását. Tartsd meg, Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!
Egyházközségünk már elérhetõ e-formában is: a perkata1711@gmail.com címen.
A plébániahivatal telefonszáma: 30/8612621.
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március
17-én tartotta Szabó Gyula adonyi plébános atya, aki gyóntatott és értékes húsvéti
gondolatokat prédikált nekünk.
E szentmisén áldotta meg Ottó atya az
édesapákat, mely hagyományt – a Szent
József napjához kapcsolt „apák napját” –
tavalytól vezettük be és ünnepeljük
templomunkban is.
Nagyszombaton 10 fõt kereszteltünk
meg, közöttük gyermek és felnõttek is
megkapták a keresztség szentségét.
Áprilistól az esti szentmisék 18 órakor
kezdõdnek.
Az új rendszerû elsõs hitoktatás beíratása lezajlott, jelenleg a leendõ 5. osztályosok jelentkezése zajlik. A többi évfolyamon is kérjük aktív részvételüket. Május
folyamán várjuk a gyermekek jelentkezését a következõ tanévi hitoktatásra.
Örömmel vesszük, ha gyermekeik lelki
fejlõdését a katolikus egyházra bízzák!
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1
%-kal támogathatják Kisboldogasszony
Alapítványunkat (adószáma: 190984091-07). A másik felajánlható 1 %-kal pedig
kérjük, a Magyar Katolikus Egyházat támogassák!
2013-ban az önkéntes egyházközségi
hozzájárulás éves összege („egyházi
adó”) aktív felnõttnek 3700 Ft/fõ/év,
passzív/ nyugdíjas, munkanélküli/felnõttnek: 2700 Ft/év/fõ
Hamarosan eljuttatjuk az idei évre szóló
befizetést segítõ sárga csekkeket minden
családhoz.
Idén kiemelt fontossággal kérjük anyagi
adományaikat templomunk felújítási
munkálataira. Pályázati támogatásokból
már elkezdtünk kisebb munkákat, de
még sok feladat van hátra.
Idén az ünnepélyes elsõ szentáldozást
május 26-án, Szentháromság vasárnapján tartjuk.
Május a Szûzanya hónapja, ilyenkor fokozott figyelemmel és szeretettel fordulunk az Istenszülõ felé. Ennek az idõszaknak különleges imaformája a litánia, melyet hétköznapokon mondunk a szentmisékhez kapcsolódva. Pünkösdkor – idén
május 19-20 napjain – a Szentlélek kiáradását ünnepeljük, melynek megszentelõ
hatása van életünkre.
Mi történt ebben az idõszakban a feltámadás után?

PERKÁTAI HÍREK 2013. április
„Mielõtt a Jézus az Olajfák hegyérõl
visszatért az Atya dicsõségébe, megparancsolta apostolainak, hogy maradjanak
Jeruzsálemben mindaddig, amíg elküldi
nekik a Szentlelket. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek és is Titeket.
Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt s így folytatta: Vegyétek a Szentlelket!” Õk pedig
a Mesternek engedelmeskedve, imádkozva várták az ígéret beteljesedését. Így
jött el pünkösd napja, amikor az apostolok Jézus édesanyjával együtt egy nagy teremben közösen imádkoztak. Hirtelen
egy szélzúgáshoz hasonló zajt hallottak,
holott még a fák levele se mozdult. A viharos zajnak egészen más oka volt: lángnyelvek jelentek meg a fejük felett, ami
azonban nem okozott semmiféle kárt.
Nem közönséges tûz volt ugyanis, hanem
a Szentlélek eljövetelét hirdetõ csodás isteni jel! Pünkösd ünnepe egyszerre kezdet és vég, de leginkább beteljesedés.”
E napon befejezõdik a húsvéti idõszak ötven napja, hogy a feltámadás titka a
Szentlélek erejében bennünk éljen tovább életünk végéig. Krisztus feltámadott, mi pedig az Õ titokzatos teste vagyunk. A Szentlélek kiáradásának napját
nevezzük az egyház születésnapjának is.
A Szentléleknek nincsen teste, nincsen
látható alakja, ezért gondoskodott Isten
olyan jelrõl, amely az Õ eljövetelét jelzi és
mutatja meg az embereknek. Jézus megkeresztelésekor ilyen jel volt a galamb. A
Szentlélek azonban nem galamb, nem vihar, nem lángnyelvek sokasága – mert
ezek csupán jelezték az eljövetelét! Hasonló, mint ahogyan templomainkban az
örökmécses jelzi Jézus jelenlétét! A
Szentlélek által megérthetjük feladatunkat: Jobbá tenni a világot, élni a szeretet
tanítását és bizonyítani az elvadult, elsivárosodott világnak, hogy a Szentlélek
segíthet, vezérli lépteinket. Az elsõ pünkösdöt csodajelek kísérték: bárcsak napjainkban is történnének ilyen csodák! Talán ezek meggyõznék a kételkedõket és új
erõt adnának a hívõknek is! A csodák
küldését azonban Isten határozza meg
saját döntésével, mi nem támaszthatunk
ilyen követeléseket. A Szentlélek azonban most is közöttünk van és felkínálja
számunkra kegyelmi ajándékait. Ne az istentagadó pogány és a „mindent szabad,
amit akarsz” szabadelvû szlogeneknek
higgyünk, mert ezek a rövid távú kényelemért feláldozzák az örök értékeket! Ne a
könnyebben teljesíthetõ téveszmék iránt
lelkesedjünk, hanem az Örök Isteni Igazságokért! Az apostolok lelkében ébresztett lelkesedés hassa át a mi lelkünket is,
hogy hasonlóan tudjunk lelkesedni Krisztusért, az Õ tanításáért és országa eljöveteléért! A Szentlélek a szeretet lelke.
Legfõbb célja, hogy megerõsítse szeretni
tudó képességünket! A hitünket ugyanis
a szeretet teszi hitelessé!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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Üzenetek a hit évében
„Boldogok a békeszerzõk, mert õket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9)
XVI. Benedek pápa tanítása 2013-ban a világnak
Szerkesztett változat 3. rész
A béke Isten ajándéka és az ember mûve. A
béke az emberi személyiség teljességére
vonatkozik és emberségünk egészének
tennie kell érte. Béke az Istennel, ha az Õ
akarata szerint élünk. Belsõ béke önmagunkkal, külsõ béke felebarátainkkal és
az egész teremtett világgal. Ez elsõsorban
azt jelenti, hogy az együttélést az igazságra, a szabadságra, a szeretetre és az igazságosságra építjük. Ha tagadjuk azt, ami
az ember valódi természetét jelenti: azt a
képességét, hogy megismerje az igazságot és a jót, végsõ soron magát az Istent,
az súlyos veszélybe sodorja a békét. Az
igaz emberkép híján, amelyet a Teremtõ
a szívébe írt minden személynek, a szabadság és a szeretet értelme beszûkül és
az igazságosság gyakorlása is talaját veszti. Ahhoz, hogy hitelesen építsük a békét,
alapvetõ fontosságú az odafigyelés a
transzcendens dimenzióra és az Istennel,
az irgalmas Atyával folytatott folyamatos
párbeszéd, amelyben az ember kéri a
megváltást, amelyet elnyert számunkra
Isten Egyszülött Fia. Így lehet képes az
ember legyõzni a béke elhomályosításának és tagadásának a csíráját, amely
maga a bûn, annak minden formájában:
az önzés, az erõszak, a kapzsiság, a
hatalomvágy, az intolerancia, a gyûlölet
és az igazságtalan társadalmi szervezõdések.

A béke megvalósítása fõként attól függ,
hogy felismerjük: Istenben egyetlen családot alkotnak az emberek. E család
olyan interperszonális kapcsolatokból és
intézményekbõl épül fel, amelyeket a közösség elve, a „mi együtt” táplál. Ez azt jelenti, hogy belsõ és külsõ erkölcsi renden
alapszik, amelyben õszintén, igazsággal
és igazságosan, az emberek kölcsönösen
elismerik egymás jogait és kötelességeit.
A béke olyan rend, amelyet a szeretet éltet és egészít ki oly módon, hogy magunkénak érezzük a mások szükségeit és igényeit, részt adunk javainkból másoknak,
és mindinkább kiterjesztjük a világban a
szellemi értékeken alapuló közösséget.
Olyan rend, amelyet szabadon hoznak
létre olyan módon, amely megfelel a személy méltóságának, aki értelmes lényként felelõsséget vállal cselekedeteiért.
A béke nem álom és nem utópia, meg lehet
valósítani. A szemeinknek mélyebbre kell
látniuk, a látszat és a jelenségek felszíne
alá, hogy felfedezzék a szívekben rejlõ
pozitív valóságot, hiszen minden ember
Isten képére van teremtve és arra kapott
meghívást, hogy növekedjen lélekben és
hozzájáruljon egy új világ építéséhez.
Isten ugyanis Fiának megtestesülése és
az általa végbevitt megváltás révén belépett a történelembe, és így új teremtést és
új szövetséget hozott létre, lehetõséget
adva a számunkra, hogy „új szívünk” és

„új lelkünk” legyen. Egyházunk meg van
róla gyõzõdve, hogy sürgetõen szükséges
újra hirdetnie Jézus Krisztust, a népek valódi fejlõdésének és a békének legfõbb alkotóját. Jézus ugyanis a mi békénk, a mi
igazságosságunk, a mi kiengesztelõdésünk. Az igazság szerzõje a jézusi boldogság értelmében az, aki a másik javát keresi, testi és lelki értelemben, a jelenben és
a jövõben. E tanításból megérthetjük,
hogy minden egyes személy és minden
közösség – legyen bár vallási, civil, iskolai
vagy kulturális közösség – arra kapott
meghívást, hogy munkálja a békét, mely elsõsorban a közjó megvalósítása a legszûkebb közösségtõl a legnagyobbakig, a helyitõl a nemzetitõl a nemzetközi és világméretû közösségig. Éppen ezért vélekedhetünk úgy, hogy a közjó megvalósításának útjai egyben a béke elnyerésére is irányulnak.

Rekviem a közelmúltban elhunyt perkátaiakért
Minden rokon, barát, ismerõs elvesztése fájdalmas. Mindenkinek saját hozzátartozóját elveszíteni a legfájóbb, de igen megrendítõ a
sokak által ismert embertársaink halála is.
Két perkátai emberrõl szeretnék röviden megemlékezni, akik – bár teljesen más életpályát futottak be – az utóbbi hetekben költöztek el a földi valóságból.
Dr. Pavlicsek Mariánról éppen a legutóbbi számunkban olvashattak, kinek személyében egy nem Perkátán élõ, igazi perkátait
ismerhettek meg. Sajnos riportalanyom igaz jósnak bizonyult – megérzi az ember a vég közeledtét? –, amikor betegágyán február végén azt mondta nekem, hogy „Remélem nem nekrológ lesz a riportból öcsém!”. Hát majdnem az lett kedves bátyám – mivel a cikk megjelenését már nem érhette meg. Némi vigasz, hogy a kész riportot elküldtem neki, és kórházi betegágyán még kezébe vehette, átolvashatta. Életét mindvégig tevékenyen élte, a bajok fõként utolsó hónapjaiban törtek rá, és keserítették el õt,
de még inkább szeretõ feleségét. Utólag látja meg az ember a nagy igazságot: aki befutotta teljes életpályáját, az legbelül tudja,
hogy nincs már feladata, így könnyebb elmennie. Ezért érdemes nekünk is ezzel vigasztalódnunk.
Bajó Károlyné Anni néni nem perkátai születésûként volt igazi perkátai, hiszen élete meghatározó részét itt töltötte. Évtizedekig vezette az óvodát, nevelgetett sok száz helybéli kisgyermeket, küzdött családi feladataival – terelgette felnõtt gyermekét
is… Nyugdíjasként segített az iskolai hitoktatás kezdetén, hívõként kitartóan látogatta a templomot, igyekezett minél közelebb
kerülni teremtõ Istenünkhöz. Nagy fájdalma volt, hogy aktív korában ezt nem tehette, nem vállalhatta élethelyzete miatt. Bõségesen pótolta azonban mindezt nyugdíjas korában, az egyre gyengülõ test szabta fizikai korlátok ellenére. A kastély melletti fák
hûvösétõl övezett szerény szolgálati lakásában, békés csendben élte idõs napjait. Derûje humora és életigenlése mindenkor
örömmel töltötte el a vele beszélgetõket. Az utóbbi éveket már igazi kálváriaként élte meg Anni néni: az idõs kor legtöbb nyûgével és betegségével küszködött. Hónapok óta állandó felügyeletre szorult, majd intézményi elhelyezésre került Piliscsabára.
Nagyböjt végén végleg belefáradt a földi küzdelembe, és visszaadta lelkét teremtõjének.
Isten nyugosztalja õket, az örök világosság fényeskedjék nekik!
PZS

22

LOVAS HÍREK / OLVASÓINK ÍRTÁK

Lovas hírek
Március hónapban rendezték az utolsó fedeles versenyeket, ekkor rendezték meg az országos bajnoki döntõket, melyekben érdekelt volt a Perkáta SE
is. Községünket Gubicza Anett, ifj. Horváth Árpád és Dózsa Tamás képviselték. A díjugrató bajnokságot a rossz idõ ellenére is megtartották. Az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy Anett és lova, Bokros Bonca odaérnek-e a
versenyre, de az élet úgy akarta, hogy részt vegyenek a háromnapos megmérettetésen. Az elsõ nap kitûnõ szereplése után a második napon egy kis hiba
csúszott be, ami Anettet megzavarta, de a harmadik napon ismét remekelt ló
és lovasa, így az elõkelõ 8. helyen végeztek a bajnokság amatõr kategóriájában. A fogathajtó-versenyt elhalasztották 1 héttel késõbbre, így átcsúszott április elsõ hétvégéjére.
Ifj. Horváth Árpád és Dózsa Tamás a délelõtti helyosztón jól szerepelt az A&B kategóriában. 1 verõhibával a 7. helyen végeztek, ami
azt jelentette, hogy a délutáni versenyen a legjobbak között startolhattak ugyanazon a pályán, amit
már délelõtt szépen teljesítettek.
Ez már élesben ment, hiszen ettõl
függött, hogy ki hányadik helyen
végez. Ennek tudatában startolt a
páros, de nem sikerült úgy teljesíteniük, mint délelõtt, és 4 verõhibájuk miatt a mezõny végén végeztek. Úgy gondolom, az a tény, hogy
perkátai versenyzõk bejutottak az
év legrangosabb fedeles versenyére, az országos bajnoki döntõre,
már magában egy érdem.
Március 2. – Budapest, Nemzeti Lovarda: Országos Bajnoki
Díjugrató Minõsítõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kategória (61 induló): hibátlan, 15. hely.
Március 3. – Budapest, Nemzeti Lovarda: Országos Bajnoki
Díjugrató Minõsítõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120 cm-es” kategória (38 induló): hibátlan, 7. hely. Ezzel 252 minõsítõ pontot szereztek.
Március 15. – Budapest, Nemzeti Lovarda: Országos Bajnoki
Díjugrató Döntõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, amatõr elõdöntõ „110 cm-es” kategória (31
induló): hibátlan, 5. hely. Ezzel 240 minõsítõ pontot szereztek.
Március 16. – Budapest, Nemzeti Lovarda: Országos Bajnoki
Díjugrató Döntõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, amatõr középdöntõ „110 cm-es” kategória
(29 induló): 12 hibapont, 24. hely.
Március 17. – Budapest, Nemzeti Lovarda: Országos Bajnoki
Díjugrató Döntõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, amatõr döntõ „115 cm-es” kategória (20 induló): hibátlan. A három nap összesített eredménye alapján a 8. helyen
végeztek.
Április 6. – Hortobágy-Máta: Országos Bajnoki Fogathajtó Döntõ
Ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás – Bongó-Bessy, A&B kettesfogat hajtó
kategória (17 induló): 103 másodperc + 20 másodperc idõbüntetés a 4 verõhibáért, 17. hely.
Orbán Brigitta
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Mindennapi
mérgeink
3. rész
1997-ben E. Kennedy szenátor Bill Clintonnak (az
akkori amerikai elnöknek) írt egy levelet errõl,
melynek a lényege: „Már 10 éve tudjuk, hogy kozmetikumaink minden harmadik alkotó eleme
mérgezõ, mégsem tettünk eddig semmit”. A levélben megkéri az amerikai elnököt, hogy hasson a világ kormányaira, hogy itt valami központi szabályozást kéne hozni. Történt valami? Nem. A levél
csendben becsúszott egy akta aljára és azóta semmi
nem történt. Miért nem volt érdeke Clintonnak,
hogy õ ezzel foglalkozzon? Neki is nagy befektetõi
érdeke van az olajiparban. Mibõl gyártják a kozmetikumokat? Kõolajból.
A profitra egy példa: Vegyük alapul, hogy 1 liter
kõolajból elõállítanak 1 liter benzint. Azt eladják
400 forintért. Marad hátra némi hulladék, amit úgy
hívnak, hogy pakura. Ez egy ragacsos, gusztustalan, semmire nem jó, mérgezõ, büdös maradványtermék. Ezt a pakurát feldolgozzák kocsizsírnak
vagy kenõolajnak, és ennek is lesz egy hulladéka;
tehát ami már annak sem jó, abból gyártják a kozmetikumokat. Döbbenetes! 1 liter kõolajból gyártanak 1 liter benzint, amit eladnak akárcsak 400 forintért, majd ebbõl a maradék kocsizsírból, ebbõl a
kenõanyagból, ebbõl a hulladékból le tudnak gyártani legalább 4 db testápolóra való anyagot. A 4 db
testápolót, olcsóbb árkategóriában is, eladnak 500
forintért, akkor máris látjuk mi éri meg jobban,
hogyha kétezer forintot keres rajta, vagy kettõszázat.
Ezzel még nincs vége, mert egy ilyen kõolajhulladék maradékból, ami 1 liter benzin legyártása után
marad, abból 40 darab kemoterápiára való anyagot tudnak gyártani, ugyanis a kemoterápia egy az
egyben kõolajhulladékból készül. A magyar állam
– lásd az OEP-nél –, egy kemoterápiáért a gyártó
cégnek 4 millió forintot fizet ki. 40 x 4 millió Ft az
160 millió Ft. Ennyit keres 1 liter kõolajon. Eléggé
egyértelmû, hogy miért folynak világunk egyes részein kõolajháborúk az üzemanyagért, meg az
energiahordozókért vagy a gyógyszeriparért. Milliárdosok tömege gazdagodik belõle!
Az egész kõolajharc azért megy, mert a gyógyszeripar kõolajból szintetizálja az összes létezõ gyógyszert. Ezért van ennyi mellékhatásuk. Az emberi
szervezetnek idegen anyag, nem tud vele mit kezdeni. Aki pedig egy liter kõolajon nyer 160 milliót,
akkor mi az érdeke? Minél több kemot eladni. Mikor tudja eladni a kemot? Akkor, ha van rákos. De
ha nincs rákos? Akkor csinál. Mivel tud rákost
csinálni? Az étellel és a kozmetikumokkal. Gyerekkorunk óta folyamatosan mérgeznek bennünket
azért, hogy 40 éves korunk felett nagy arányban legyünk rákosak, és szükségünk legyen a kemoterápiára, ami az orvostudomány jelenlegi tudása
szerint (legalábbis mi így tudjuk) az egyetlen módszer, ami gyógyítja a rákot. Ráadásul már ez sem
igaz, mert Otto Walburg felfedezése óta ismerik a
rák ellenszerét, csak hamvába fojtják. (Aki nem
hiszi, járjon utána, de így igaz.)
Folyt. köv.
Szerk.: NATURA doktor
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HIRDETÉSEK

GOLGOTA TEMETKEZÉS
Teljes körû temetkezési szolgáltatás:
vállaljuk temetések teljes körû lebonyolítását,
kérésre a kórházi ügyintézést is átvállaljuk.
– Temetkezési kellékek széleskörû választása (koporsós és urnás temetéshez)
– Elhunyt szállítás
(bel- és külföldre egyaránt)
– Hamvasztás (3 napon belül)
– Sírásás
– Hantolás
– Kriptaépítés
– Ravatalozás
– Temetés
– Hétvégi és ünnepnapi temetés
(felár nélkül!)
– Koszorúrendelés helyben
Kedvezmények:
– Családi koszorú árából 50 %, vagy a szertartást végzõ díjának árából 8.000 Ft kedvezményt adunk.
– Kórházi ügyintézés átvállalása az ügyféltõl (felár nélkül!)
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Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai
polgármesteri hivatalban tartja minden hétfõn 16 órától. Szerzõdéseket a hét minden
napján köt (szombaton és vasárnap is).
Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap
stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri
egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek
megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél
segítséget tudjon nyújtani.

Díjmentes szolgáltatások:
– Anyakönyvezés
– Sírkõ részleges bontása és visszaállítása temetéskor
– Kegyeleti virágok sírhoz vitele és felhelyezése
Helyi megbízottunk: Szabó Lászlóné Judit 06-30-456-26-59, Perkáta, Engels út 2
Állandó ügyelet: 06-30-709-22-31; 06-20-217-64-37; 06-20-570-71-04
A tájékoztatás nem teljes körû, részletekért érdeklõdjön helyi megbízottunknál!

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!
06 (30) 232 5337

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
21 éve a lakosság szolgálatában
Éjjel-nappali ügyelet: 25-271-080, 25-450-157,
25-507-720, 06-30-6071-310, 06-30-9621-764
Cím: Perkáta, Dózsa György u. 14., Varga László
* Teljes körû temetkezési szolgáltatás
* Kérésre házhoz megyünk
a temetés felvételére
* Anyakönyveztetés
* Temetkezési kellékek
(koporsós, urnás)
* Halottszállítás
(külföldre és külföldrõl is)
* Hamvasztás

* Urnaszállítás
* Sírásás, hantolás
* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés
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KÖZÖSSÉG
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Testvérvárosok világnapja és
a magyar sport napja
A testvérvárosok világnapja és a magyar sport
napja alkalmából 2013.
április 27-én egy egész napos programot szerveztünk. Már reggel 8 órakor
a Duna-menti Szent Orbán Borrend a
2013-as évi borminõsítõ versenyét készítette elõ a mûvelõdési házban. A verseny
10 órakor kezdõdött és késõ délutánig
tartott.
Négy kategóriában értékelte a zsûri a borokat, fehér, rozé, vörös-siller, valamint
idegen termõben.
Fehér kategória: I. helyezett Paulusz Pince, II. helyezett Bartos István, III. helyezett Schmidt Attila.
Vörös és siller kategória: I. helyezett
Pletser Lajos, II. helyezett Paulusz Pince,
III. helyezett Csavajda család.
Rozé kategória: I. helyezett Paulusz Gábor, II. helyezett Králl István, III. helyezett Solti Ferenc.
Idegen termõ hely kategória: I. helyezett
Neichl Mihály, II. helyezett Steiger Pince, III. helyezett Bányai Ottó.
Gratulálunk a helyezetteknek!

Szintén a délelõtt folyamán a kastély
elõtti parkban avatón vehettek részt az
érdeklõdõk. Somogyi Balázs polgármester úr és Ébl István, Saint Maximin díszpolgára közösen adták át a franciák ajándékát. Ébl István, Saint Maximin és
Perkáta kapcsolatának kialakulásáról beszélt. Elmondta, hogy 2011-ben Somogyi
Balázs és Serge Macudzinski polgármesterek aláírták az újabb 10 évre szóló
testvértelepülési szerzõdést, és ekkor
Perkátának ajándékoztak egy kõ asztalt
és két kõ padot, melyek most kerültek elhelyezésre. A szállítás nehézségei miatt
az asztal még nem érkezett meg hozzánk.
A délelõtt folyamán „A jövõ a jelenben
rejtõzik”
(TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071) idõszakos kiállítás megtekinthetõ volt a kas-

télyban. Az általános iskolás, pályaorientáció elõtt álló diákok szakköri munkája
került kiállításra. Különbözõ anyagokból
játékokat, használati eszközöket, ajándéktárgyakat készítettek, ruhát, játékot
varrnak a diákok, szakköri vezetõik segítségével.

2013. június 13-án a projekt zárásaként
egy gálával készülnek a szakkörösök,
melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõt! A gála részletes programja a
Perkátai Hírek következõ számában lesz
olvasható.
2013. április 27-én a sportpályáknál fõzõverseny zajlott, melyre öt csapat nevezett.
A zsûrinek – bevallása szerint – nehéz
dolga volt, de sikerült eredményt hirdetni. A fõzõversenyt Piros László és csapata
nyerte, második Szarka Péter, a Régiség
Gyûjtõ Egylet elnöke és a harmadik
helyezett a Faluüzemeltetés csapata lett.

Az utánpótlás csapatok a délelõtt folyamán „idegenben” játszottak, de hazaérve
a sportház elõtt õk is megnézték az
aerobikosok bemutatóját. A Perkáta SE
vezetése ezúton szeretne köszönetet
mondani a focisták szüleinek, hogy a
gyermekek mérkõzésre való elszállításában közremûködnek, segítenek.
Bogó Anikó

A nap folyamán a Hunyadi Mátyás Általános Iskola aerobik csapata többször
tartott bemutatót.
Hólik Dorina, Hetési Kitti, Kovács Leila,
Mosonyi Laura, Kis Andrea, Rosta Kata,
Kovács Esztella
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