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Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Szabó Tamás, Szilasy László) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekrõl
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015.
évi költségvetésének megállapításáról szóló
rendelettervezet megtárgyalása
3. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 12/2013. (XI.
28.) önkormányzati rendelet módosításának
megtárgyalása
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelettervezet megtárgyalása
5. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésérõl tájékoztatás
6. A 86/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos döntéshozatal
7. A térfigyelõ kamerarendszer mûködésével
kapcsolatos döntéshozatal
8. Perkáta Nagyközség Polgármestere 2015.
évi szabadságolási ütemtervének megtárgyalása
9. Kínai-magyar kulturális turisztikai központ
létrehozása a perkátai Gyõry-kastélyban címmel benyújtott pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
10. Bejelentések
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a polgármesteri beszámolót az aktuális eseményekrõl.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban
elõírt kötelezettségének eleget téve a saját bevételeinek és adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható összegét a következõkben határozza meg:

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „Perkáta
Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról” szóló rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Pénzügyi Bizottság
tagjának megválasztotta Szilasy László képviselõt.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Pénzügyi Bizottság
tagjának megválasztotta Vátkainé Boda Ildikó
képviselõt.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással „a képviselõ-testület
és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet 2. számú függelékét az alábbiak szerint módosította.

A képviselõ-testület
állandó bizottságai
Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Kovács Ferenc képviselõ-testületi tag.
Tagok: Ujfalusi Pál képviselõ-testületi tag,
Szabó Tamás képviselõ-testületi tag,
Vátkainé Boda Ildikó képviselõ-testületi tag,
Szilasy László képviselõ-testületi tag.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló önkormányzati rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi
Bizottság elnökének tájékoztatását arról, hogy
minden képviselõ-testületi tag határidõben
eleget tett 2015. évi vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.

Bevételek

e Ft-ban

Adósságot keletkeztetõ ügyletek

e Ft-ban

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással „a nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában
foglaltak valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének
c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévõ 2431 Perkáta,
Ady Endre utca 3. szám alatti, 86/1. helyrajzi
számon felvett, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésû, 1312 m2 területû
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
Az ingatlant az önkormányzat „a nemzetiségek
jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott „a
helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése”, valamint a „Magyarország
helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott „nemzetiségi ügyek” feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata vállalja a
tulajdonba adás érdekében felmerülõ költségek – ideértve a mûvelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi /
természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2431 Perkáta, Ady Endre utca
3. szám alatti, 86/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2431 Perkáta, Ady Endre utca
3. szám alatti, 86/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozzájárul, hogy a
Perkátai Polgárõrség által megvalósított térfigyelõ kamerarendszer pályázat adatkezelését
a rendõrség végezze.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta Perkáta Nagyközség Polgármestere 2015. évi szabadságolási ütemtervére vonatkozó elõterjesztést, az abban foglaltakkal egyetértett és Somogyi Balázs polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét – az elõterjesztés alapján
– az alábbiak szerint jóváhagyta (lásd. a túloldalon lévõ táblázatot):
Folytatás a következõ oldalon.
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FELHÍVÁS
Tisztelt Ebtulajdonosok!
A képviselõ-testület felkérte a jegyzõt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Kínai-magyar kulturális turisztikai központ létrehozása a perkátai
Gyõry-kastélyban címmel benyújtott támogatási pályázattal kapcsolatban közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás tárgyában benyújtott árajánlatokat érvényesnek nyilvánította.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szava-

zattal és 0 tartózkodással a Kínai-magyar kulturális turisztikai központ létrehozása a perkátai
Gyõry-kastélyban címmel benyújtott támogatási pályázattal kapcsolatban közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás tárgyában benyújtott
ajánlatokkal kapcsolatos eljárást eredményesnek nyilvánította, és nyertes ajánlattevõnek
hirdette ki a Duoviri Kft.-t (1141 Budapest, Tihamér u. 32.) 2 000 000 Ft+áfa összeggel. A
képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerzõdés aláírására.

Beszámoló a 2015. január 29-i
képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. január 29-i képviselõ-testületi ülésén 5 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a polgármesteri beszámolót az aktuális eseményekrõl.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2014–
2019 idõszakra vonatkozó polgármesteri programot. A képviselõ-testülete a polgármesteri
programban foglalt célkitûzésekkel egyetértett, a programot elfogadta, annak végrehajtását támogatta, és egyben felkérte a polgármestert, hogy a programban rögzített pontokról évente számoljon be.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta
Nagyközség Önkormányzata 2014–2019 közötti idõszakára vonatkozó gazdasági programját tartalmazó elõterjesztést. A képviselõ-testülete a gazdasági programban foglalt célkitûzésekkel és elvekkel egyetértett, a programot
elfogadta, annak végrehajtását támogatta, és
egyben felkérte a polgármestert, hogy a programban rögzített határidõk és ellenõrzési pontok szerinti tartalom kidolgozását követõen a
program megvalósítása érdekében, hatáskörében a szükséges egyeztetéseket, intézkedéseket és döntéseket, a felelõs személyek és

testületek bevonása mellett hozza meg, és
azokról évente számoljon be.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Faluház
2014. évi mûködésérõl szóló beszámolót.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2014. évi
adóztatási tevékenységrõl szóló beszámolót
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2014.
évi tevékenységérõl szóló beszámolót megismerte és elfogadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Szent Pantaleon
Kórház fõigazgatójának megkeresésével kapcsolatban úgy határozott, hogy a kórház által
beszerezni kívánt CT berendezéshez a 2014.
évi pénzmaradvány terhére 250 000 forinttal
járul hozzá.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással felülvizsgálta a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött, 106/2014. (XI. 27.) számú határozattal
elfogadott együttmûködési megállapodást és
megállapította, hogy a megállapodás megfelel
a hatályos jogszabályban elõírt rendelkezéseknek, ezért módosítása nem indokolt.

2015. február 12-én, hosszantartó betegség után elhunyt francia testvértelepülésünk,
Saint-Maximin alpolgármestere, Laurent Parent.
A temetésén Perkátát négyfõs delegáció képviselte: Szabó József, Laurent barátja,
perkátai fogadópartnere, Radeczki György volt polgármester, Saint-Maximin díszpolgára, Ébl István, Saint-Maximin díszpolgára és polgármesterként jómagam.
Laurent Parent nemcsak Saint-Maximin életében játszott fontos szerepet, vállalt fontos és nehéz feladatokat, hanem itt Magyarországon, a testvérváros Perkáta életére is
pozitív hatással volt, ahol nagyon sok barátja, tisztelõje nevében nyilvánítottunk részvétet. Nemcsak munkájával, barátságos jellemével vívott ki tiszteletet mindenkiben,
hanem a betegsége méltó viselésében is.
Laurent PARENT, nyugodj békében!
Somogyi Balázs

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése
alapján Perkáta Nagyközség Önkormányzata
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Perkáta közigazgatási területén ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben elõírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel
történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként
egy adatlapot ún. „Bejelentõ adatlap” kell
kitölteni, mely formanyomtatvány az összes
háztartás részére postai úton kiküldésre
került és mely(ek)et köteles az önkormányzathoz visszajuttatni.
Bejelentõ adatlapok kérhetõk Perkáta Nagyközség Önkormányzata épületében és elérhetõ
a www.perkata.hu/nyomtatvanyok weboldalon.
Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen Perkáta Nagyközség Önkormányzatánál,
illetve a 06 (25) 507 570-es telefonszámon kérhetõ.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve
az alábbi módokon lehet benyújtani:
Személyesen illetve postai úton eljuttatva
Perkáta Nagyközség Önkormányzata részére
(2431 Perkáta, Szabadság tér 1.) vagy elektronikusan a hivatal@perkata.hu elektronikus
levélcímre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március 31.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az
összeírás célja kizárólag a törvényi elõírásnak
való megfelelés.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében
2013. január 1. napjától a négy hónaposnál
idõsebb eb csak transzponderrel (mikrochip)
megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben
a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a
transzponderrel nem rendelkezõ ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az
állatorvosnál korábban bejelentett, a központi
nyilvántartásban már szereplõ, valamint a bilétával rendelkezõ és a helyi nyilvántartásban
szereplõ ebeket is be kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követõen is
kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – állatvédelmi bírságról szóló 244/
1998. (XII. 31.) kormányrendelet alapján –
minimum 30.000 Ft pénzbírság.
Együttmûködését köszönöm!
Somogyi Balázs polgármester
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Tájékoztatás Perkáta kínai kapcsolatairól
Perkáta az elmúlt években tovább erõsítette az 1960 óta fennálló kínai kapcsolatait, amely akkor a nemsokára a Magyar-Kínai Barátság MGTSZ nevet felvevõ perkátai szervezet és az akkori Huaxiangi Népi Kommuna között kezdõdött, majd 2001-ben hivatalos testvértelepülési szerzõdést kötõ Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Huaxiang Városrész (Peking, Fengtai Kerület) között
folytatódott.
2008-tól számos delegáció érkezett Perkátára, amely közül kiemelkedik a 2007ben Perkátára látogató huaxiangi delegáció, illetve a 2012-ben hozzánk látogató
csoport, amelynek huaxiangi és fengtai
kerületi vezetõk is tagjai voltak, illetve
Chen Zhiliu volt nagykövet úr, Perkáta
díszpolgára is. Perkátai részrõl a 2011-es
látogatás volt a legfontosabb, amelyben a
perkátai vezetõk mellett részt vett L. Simon László országgyûlés képviselõ, akkori parlamenti bizottsági elnök is. Ezen
a látogatáson a testvértelepülési szerzõdés mellett egy középtávú kapcsolatépítési koncepció is aláírásra került.
A kapcsolat az évezred elejiekhez képest
tovább bõvült:
Számos kisebb, az elõbb említetteken kívüli huaxiangi és fengtai delegáció látogatott Perkátára 2007 óta a testvértelepülési kapcsolat keretében.
Perkáta kínai kapcsolati tapasztalataival
segíti Fejér megye és Jilin tartomány kapcsolatát, amelyet sikerült élõvé tenni.
Jilini tartományi delegáció is járt Perkátán.
Perkáta is szerepel a mindenkori kínai
nagykövetek elsõ vidéki útjai között,

Zhang Chung Xiang nagykövet úr és Gao
Jian nagykövet asszony is járt Perkátán,
csakúgy, mint a jelenlegi nagykövet úr,
Xiao Qian.
2008-ban a Magyar-Kínai Barátság MG-i
Zrt. segítségével három magyarországi
hallgató jutott ki Huaxiangba, nyári szakmai továbbképzésre.
Önkormányzatunk 2012 szeptemberében KDOP-2.1.1/B-12- 2012-0012 azonosítószámmal „Kínai-magyar Kulturális
Turisztikai Központ létrehozása a perkátai
Gyõry-kastélyban” címmel pályázatot
nyújtott be. A pályázat az önkormányzati
tulajdonú, Gyõry-kastély fõépületének
hosszú távú hasznosítását valósítaná meg
a nemcsak országosan, hanem KözépEurópában is unikális, több mint ötvenéves perkátai kínai kapcsolatokra építve.
A pályázat kapcsán együttmûködési
megállapodást kötött önkormányzatunk
a budapesti Konfuciusz Intézettel is.
2013-ban Huaxiang fogadta Perkáta ifjúsági delegációját, amelyben a perkátai Ki
tud többet Kínáról? verseny általános iskolai és középiskolai kategóriájának

gyõztesei, illetve még két perkátai fiatal
vett részt.
Perkátai önkormányzati, vállalati és civil
szervezeti vezetõi állandó meghívottjai a
Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségének fontosabb ünnepségeinek és
kulturális rendezvényeinek.
2013-ban Chen Zhiliu (volt nagykövet, a
legelismertebb Magyarország-szakértõ
Kínában, Perkáta díszpolgára) személyes
meghívására Kínába látogattak a 2001-es
testvértelepülési szerzõdés perkátai létrehozói, Radeczki György volt polgármester és Bakos Imre, a Magyar-Kínai
Barátság MG-i Zrt. volt vezérigazgatója.
A kínai látogatások kapcsán minden alkalommal kiemelten segíti munkánkat és
kapcsolatunkat, illetve fogad minket Magyarország Pekingi Nagykövetsége.
Számos magyarországi kínai gazdasági és
kulturális szervezettel, Kínával foglalkozó szakemberrel kiváló kapcsolatot ápolunk, ezek közül is kiemelkedik a Magyar-Kínai Társadalmi Kapcsolatok Fejlesztéséért Alapítvány.
2014-ben Xiao Qian nagykövet úr Perkáta település számára a két ország kapcsolatában tett erõfeszítéséért személyes
felajánlást tett egy perkátai felsõoktatási
hallgató számára egy kínai ösztöndíj formájában. Pavlicsek Patrik, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának I. évfolyamot végzett
sinológus hallgatója 2014 szeptemberétõl egy pekingi egyetemen végzi egyéves
ösztöndíját, amelynek elsõ félévét már
2015 januárjában sikeresen abszolválta.
Somogyi Balázs polgármester

Kínai újév
2015. február 18-án ünnepelték a kínaiak a tavaszünnepet, vagy más néven a holdújévet, amikor is
a kínai állatövek közül a kecske évébe léptek. A Kínai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége
már harmadik éve a holdújév alkalmából nagyszabású elõadást szervezett. Az idei, február 16-i
rendezvényen Perkátát jómagam képviseltem. A Duna Palotába szervezett programra a Sanghaji
Kulturális Mûvészeti Társulatot hívták meg, amely elõtte már két sikeres vidéki fellépésen volt túl
Magyarországon.
A vendégeket a társulat elnöke köszöntötte, majd Xiao Qian nagykövet úr mondta el a jókívánságait az újév alkalmából, illetve a kormányzatot képviselõ dr. Hoppál Péter kultúráért felelõs államtitkár köszöntötte a kínai mûvészeket. Az est folyamán a kínai kultúra számos mûfaját láthattuk a
könnyûzenétõl a kortárs táncig, a népzenétõl az operáig, illetve az artista mûvészektõl a kínai
nemzetiségi táncokig.
A kínai holdújév kapcsán Perkáta nevében minden jót kívántunk kínai testvértelepülésünk,
Huaxiang vezetõségének.
Somogyi Balázs

Tisztelt Gazdálkodók!

Tisztelt perkátai lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Perkátán az illetékes falugazdász
a következõ idõpontban tart ügyfélfogadást:
péntek: 8.00–12.30 között. Helyszín: Kastély, Dózsa Gy. út 15.
A falugazdász elérhetõsége:
Ferenczi Csilla, tel.: 06 (70) 489 3983,
e-mail: ferenczi.csilla@nak.hu

A Perkátai Általános Mûvelõdési Központ várja mindazok jelentkezését, akik rendelkeznek régi, Perkátáról készült képekkel, dokumentumokkal és szívesen megosztanák azokat a nagyközönséggel.
Elérhetõség: Perkáta Könyvtár és Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 (25) 522 321
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy 2015. március 1. napjától az aktív
korúak ellátása keretén belül a járási hivatal állapítja meg a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatást és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (korábban: rendszeres szociális segély).
A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultság feltételrendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege továbbra is 22.800
Ft. A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõ személyek továbbra
is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttmûködni, a felajánlott munkalehetõséget elfogadni.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 2015. március
1-jétõl az alábbi két jogcímen kaphat az aktív korú személy:
– az, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50
%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján nem haladja meg az
50 %-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül,
– az, aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, valamint a kérelmezõ családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át (25.650 Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona nincs. A
kérelmezõ által lakott lakás nem minõsül vagyonnak.
Fenti támogatásokra a kérelmet az alábbi helyeken lehet benyújtani:
– a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, Dunaújvárosban
a járási hivatal székhelyén:
– DUNAÚJVÁROS, Városháza tér 2. fsz. Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–12 óráig és
13–16 óráig, szerda: 8–12 óráig és 13–18 óráig, péntek: 8–12 óráig;
– a járás településein az alább felsorolt címeken az ügysegédeknél:
DARUSZENTMIKLÓS, Fõ u. 53/b. Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–16 óráig. ELÕSZÁLLÁS, Fõ tér 3. Ügyfélfogadás: szerda: 8–16 óráig. KISAPOSTAG, Petõfi
u. 63. Ügyfélfogadás: péntek: 8–12 óráig. NAGYKARÁCSONY, Petõfi u. 27.
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–12 és 12.30–16 óráig. MEZÕFALVA, Kinizsi u. 44.
Ügyfélfogadás: szerda: 8–17 óráig. NAGYVENYIM, Fõ u. 43. Ügyfélfogadás:
csütörtök: 8–12 óráig. BESNYÕ, Fõ u. 35. Ügyfélfogadás: hétfõ: 13–16 óráig.
BELOIANNISZ, Szarafisz u. 2. Ügyfélfogadás: hétfõ: 8.30–11.30 óráig.
KULCS, Kossuth u. 83. Ügyfélfogadás: szerda: 13–17 óráig. RÁCALMÁS,
Széchenyi tér 19. Ügyfélfogadás: szerda: 8–12 óráig. ADONY, Rákóczi u. 21.
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–16 óráig. PERKÁTA, Szabadság tér 1. Ügyfélfogadás: szerda: 8–12 és 12.30–18 óráig. BARACS, Táncsics u. 27. Ügyfélfogadás: csütörtök: 8–12 óráig. PUSZTASZABOLCS, Velencei u. 2. Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–12 és 13–17.30 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig. IVÁNCSA, Fõ u. 61/b. Ügyfélfogadás: kedd: 8–12 óráig;
– a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalnál,
– a kormányablaknál,
– DUNAÚJVÁROS, Október 23. tér 1. Ügyfélfogadás: hétfõ: 7–17 óráig, kedd,
szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–16 óráig;
– a Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén,
– DUNAÚJVÁROS, Gagarin tér 1/a. Ügyfélfogadás: hétfõ, szerda, csütörtök:
8–14 óráig, péntek: 8–12 óráig.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy aki az aktív korúak ellátásával összefüggésben 2015. március 1. napja elõtt benyújtotta kérelmét, és döntés még nem
született vagy folyamatban lévõ ügye van, a települési önkormányzatnál tennivalója nincs, mert a települések jegyzõi a fenti ellátással összefüggõ ügyeket
további ügyintézésre átadják a járási hivatalnak.
Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy az eddig megszokott utalási rend
is változni fog. A 2015. február hónapra járó támogatási összegeket 2015.
március 5. napjáig még a települési önkormányzatok folyósítják az addig megszokott módon, postai úton lakcímre történõ folyósítással, folyószámlára történõ utalással vagy házipénztárból történõ kifizetéssel. 2015. március 1. napját követõen a fenti támogatások utalásáról a Fejér Megyei Kormányhivatal
gondoskodik. Az érintettek a 2015. március hónapra járó támogatási összeget
lakcímre, postai úton történõ kifizetéssel, illetve bankszámlára történõ utalással 2015. április 5. napjáig kapják meg. Ezt követõen a támogatások utólag,
minden hónap 5. napjáig kerülnek folyósításra.
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Perkátai Régiség
Gyûjtõ Egylet hírei
Kedves Perkátaiak!
A régiséggyûjtõ egylet szeretné bemutatni idei programsorozatát. A 2014-es sikeresen lebonyolított rendezvényeink inspiráltak
minket, hogy tovább folytassuk munkánkat.
2015-ös programtervezet:
Március 29-én pénteken, 11 órától gyülekezünk, várjuk az érdeklõdõket a Húsvétolás elnevezésû rendezvényünkre, melynek helyszíne a kastélykert lesz. Tojás- és arcfestéssel, biciklitúrával készülünk a gyerekek és a felnõttek számára egyaránt. Már most kérünk mindenkit, aki megtisztel minket jelenlétével, hogy hozzon
egy játékot magával, amit mi eljuttatunk a perkátai Szivárvány
Óvoda részére!
Májusban kerékpártúrát tervezünk, jókedvû tekerést a kistérségben, július 4-én pedig indul a III. Motoros Találkozó a kastélykertben. A nap programjában szerepel: motorozás a faluban, kistérségi túra, Street Fighter Show, este zene, buli.
Szeptember 5-6-án VI. kiállítás a tornateremben és a kastélykertben. Ebben az évben témánkként a hadtörténelmet választottuk.
A 2015-ös évet idén is az adventi vasárnapokkal búcsúztatjuk.

FALUKEMENCÉT építünk!!!
A Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet nagy célt tûzött ki maga elé.
Szeretnénk egy hagyományos kemencét építeni a falu számára,
melyet mindenki használhat. Ha van nagyméretû, bontott téglád,
és már nincs rá szükséged, mi szívesen fogadjuk!
Keress minket:
Szarka Péter, Klózer Ferenc, Ujfalusi Pál, Kis József, dr. Baráth
Károly, Fuchs Norbert, Kiss István, László Gyula, Piros László,
Vajk István, ifj. Kiss István, Klózer Kitti, Tompai Mátyás, Szabó Tamás, Ujfalusi Titanilla, Vajk Péter.
Továbbá ezúton szeretnénk megköszönni a tavalyi évben nyújtott
támogatásokat, melyeket magánszemélyektõl, civil szervezetektõl, egyesületektõl és a polgármesteri hivataltól kaptunk!
Részletes információ: www.perge.eoldal.hu
Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet

Szerkesztõségi közlemény
Tisztelt Olvasóink!
Itt a tavasz, az élet rendje által megújul, újjáéled a természet. Mindig visszatérõ ünnepeink, közösségi programok várják Perkátán is
az érdeklõdõket: március 15. nemzeti ünnepünk, húsvét, költészet napja, roma kultúra napja, kiállítás és további események,
rendezvények, melyeken vegyünk részt bátran, hiszen nekünk
szervezik, értünk rendezik a közösségi feladatokat vállaló embertársaink!
Várjuk közérdekû írásaikat, tudósításaikat, beszámolóikat, hirdetéseiket a helyi, közérdekû rendezvényekrõl, összejövetelekrõl.
Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, telefonon és személyesen a Faluüzemeltetési Iroda és a szerkesztõség tagjai.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2015. április 14.
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden olvasónak!
Szerkesztõség
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Perkátán járt Kisbács képviselõ-testülete
Önkormányzatunk meghívására Perkátára látogatott erdélyi testvértelepülésünk, Kisbács képviselõ-testületi delegációja. A csoportban 12 települési tanácsos érkezett hozzánk Florin Muresan
polgármester úr és Deák Ferenc alpolgármester úr vezetésével. A 7 tagközség-

bõl álló, közel 11.000 lakosú testvértelepülésünk delegációja péntek délután érkezett hozzánk, amikor is meglátogatták
az óvodát, az iskolát és a Gyõry-kastélyt,
majd a polgármesteri hivatalban tárgyalást folytattak a perkátai testülettel. Este
vacsorával vártuk õket, amikor is talál-

koztak a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület tagjaival, akik segítik, mûködtetik ezt
a kapcsolatot Siba Árpádné elnök és
Molnárné Horváth Zsuzsanna vezetésével. A faluházi vacsorán jelen volt és köszöntötte a vendégeket dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke,
aki kiemelte, hogy Fejér megye egyik legfontosabb partnerkapcsolatát Kolozs
megyével mûködteti, és ebbõl a testvérmegyei kapcsolatból származik Perkáta
és Kisbács 2004 óta létezõ barátsága.
Florin Muresan polgármester úr és Deák
Ferenc alpolgármester úr is köszöntötte
a megjelenteket, majd Perkáta nevében
jómagam.
A szombati napon Budapestre látogatott
a kisbácsi csoport, ahol a Parlamentbe
mentek el, majd a történelmi zsidónegyed és a Dohány utcai zsinagóga után a
Bazilikában is jártak. Késõ délután a felújított Várkertbazárt tekintették meg,
továbbá a Budavári Palota, a Sándor-palota és Halászbástya szerepelt a várbeli
sétájukban. Este egy borkóstolással egybekötött vacsorával zártuk a programot.
Vasárnap reggel indult haza Kisbácsba a
csoport.
Somogyi Balázs

Tisztelt perkátai lakosok!
Az idei tél eddig nem mutatta meg az igazán zord oldalát, mégis a fagyok elég nyomot
hagytak útjaink felületén. A viszonylag sok csapadék is jó néhány kátyút okozott.
Ezek javításával, megszüntetésével telnek a Faluüzemeltetés napjai. Az észlelések
után igyekszünk minél több úthibát mihamarabb kijavítani. Az aszfaltos burkolatok
kátyúmentesítése a fagyok elvonulása után fog kezdõdni. Idén is a fõbb közlekedési
útvonalak élveznek prioritást, de természetesen nem feledkezünk meg a „poros” utcák javításáról sem. Mi is várjuk a tavaszt, már kezdjük a közterületek, járdák, parkok
rendbe tételét. Ebben segítséget is kaptunk a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól, akik együttmûködési megállapodást kötöttek a Türr István Képzõközponttal parkgondozó tanfolyam megszervezésére, és így 24 embert sikerül ismét képzésben részesíteni. A gyakorlati napjaikon, a falu közterületein teszik hasznossá magukat. Velük együtt kezdjük el a település tavaszi nagytakarítását.

Pavlicsek Csaba
újabb sikere

Kis József, Faluüzemeltetés

Pavlicsek Csaba kiváló eredménnyel zárt
az ongai pálinkaversenyen. Csaba ezüstérmet nyert a cserszegi fûszeres törköly és
gála alma pálinkájával, bronzérmet pedig
a debreceni bõtermõ meggy, cigánymeggy, fekete cseresznye, cserszegi fûszeres szõlõ pálinkájával.
Ezúton gratulálok Csabának!
Bogó Anikó

A versenyrõl részletesebben itt olvashatnak:
http://feol.hu/perkata/palinkaversenyesperkatai-sikerrel-1679574
http://www.okeonga.hu/palinka/
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Kitüntetett polgárõrök
A Fejér Megyei Polgárõr Szövetség az évadzáró és tisztújító közgyûlését 2015. február 21-én tartotta. Ezen a közgyûlésen sor került a díjátadásokra, a díjazottak között két perkátai polgárõr is szerepelt. Az
elmúlt idõszakban végzett áldozatkész, önzetlen munkáért László
Norbert, a Perkátai Polgárõrség egyesület titkára, Fejér megyében
az év polgárõre elismerést kapta meg. Horváth István ezt az elismerést 2013-ban szerezte meg, most pedig a Polgárõr Érdemkereszt
bronz fokozata kitüntetésben részesítette az Országos Polgárõr Szövetség elnöke, dr. Túrós András.
Ezen a napon tartotta a Fejér Megyei Polgárõr Szövetség a tisztújítást is, mely eredményeképp a Fejér Megyei Szövetség Jószolgálati
Bizottságának tagja lett a perkátai polgárõrség képviselõje.
Bogó Anikó

A polgárõrség hírei
A Perkátai Polgárõrség 2015. február 27-én tartotta meg évadzáró közgyûlését. A vacsorával egybekötött program 18 órakor
kezdõdött a Faluházban.
A közgyûlésen Horváth István elnök beszédjében ismertette a
polgárõrség 2014-es munkáját és eredményeit, továbbá megköszönte a tagok munkáját. László Norbert ismertette a 2015-ös
évre vonatkozó terveket, s szintén köszönetet mondott a polgárõröknek a jó teljesítményért. Gelencsér Zoltán és Paksi Lajos vezetõségi tagok beszámolójából a jelenlévõk a gazdasági
tevékenységeket illetve a szolgálatok számát ismerhették meg.
A Perkátai Polgárõrség 2014-ben is magasan teljesített, az év
304 napján adtak le szolgálatot. Az est során a meghívott vendé-

gek is méltatták az egyesületet. Cseh István, a Fejér Megyei Polgárõr Szövetség elnöke elégedettségét fejezte ki a Perkátai Polgárõrség munkája iránt, kihangsúlyozta az egyesületben uralkodó családias légkört, s tisztelettel adózott a vezetõség iránt.
Szloboda György, a Dunaújvárosi Táborállási Polgárõrség
vezetõje is hasonló véleménnyel volt. A késõbbiekben még elégedettségét fejezte ki dr. Mák Attila, az adonyi rendõrõrs parancsnoka és Cséza László, körzeti megbízott is. Dr. Tóth Ferenc tiszteletbeli tag az összetartásról beszélt, amely a polgárõrség erejét adja.
Somogyi Balázs polgármester úr megköszönte a tagok munkáját, kifejezte örömét az egyesület jól szervezettsége és együttmûködése iránt.
Az est folyamán a polgárõrség vezetõsége kitüntette László
Norbertet és Nikolicza Jánost a perkátai polgárõrség „Év Polgárõre” címével. A Fejér Megyei Polgárõr Szövetség Fejér megyében az „Év Polgárõre” címet ajándékozta Pavlicsek Lajosnak. Kovács Melinda a 2014-es évben való segítségnyújtásáért
vehetett át ajándékot, Somogyi Balázs pedig az állandó támogatásért, amit a polgárõrségnek biztosít. Dr. Tóth Ferencnek, a
Perkátai Polgárõrség legrégebbi támogatójának is megköszönték a segítségét. Cseh István és Szloboda György a kiemelt támogatásért vehetett át egy kis emléket. Az 5 éves tagságáért jutalmat kapott Pávics Attila, Reiprich Norbert és Somogyi Csaba.
A hivatalos rész után kezdetét vehette a vacsora, melyet a jelenlévõk jóízû beszélgetés közben fogyasztottak el.
Horváth István elnök

Paukovics Mária
köszöntése
2015. január 25-én otthonában köszöntötte Paukovics Máriát az önkormányzat és a perkátai Vox Caritatis Egyházi
Énekkar. Mária néni 90. születésnapját ünnepelte, mely alkalmából az alpolgármester átadta Magyarország miniszterelnökének köszöntõ emléklapját és az önkormányzat
ajándékát. Az egyházi énekkar kis dalcsokorral köszöntötte
a 90 éves Mária nénit. A hét folyamán többen köszöntötték
már a kerek évforduló alkalmából.
Jó egészséget és még sok boldog születésnapot kívánunk
Mária néninek!
Bogó Anikó
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Perkátai Általános Mûvelõdési Központ hírei
A Perkátai ÁMK és az önkormányzat
az idei évben is megtartotta a Civil Fórumot. Az éves rendezvényterv összeállítása, a 2015-ös év programjainak átbeszélése volt ezúttal is az elsõdleges
cél. Ebben az évben is több összevont,
szélesebb rétegeket vonzó rendezvény
kerül majd megvalósításra. A civil szervezetek vezetõi szép számmal vettek
részt a fórumon, komplett tervet készítettek az évre vonatkozóan. Rövid
egyeztetés után több program közös
megvalósítása mellett döntöttünk. Az
idei évben az intézmények és a civilek
közösen ünnepelnek majd az állami
ünnepeken, testvértelepülési napot,
majálist és gyermeknapot tartanak. A
tavalyihoz hasonlóan lesz lovas találkozó és szüreti felvonulás. Kiváló búcsúi
program van készülõben, az idei évben
a régiséggyûjtõk hadtörténeti kiállítást
terveznek. Az év végén az adventi programot a civil szervezetek együttmûködésével kívánják megvalósítani. Természetesen a kiemelt rendezvényeken
kívül még rengeteg programmal készülünk a 2015-ös évben. A programok
aktuális hirdetése a Perkátai Hírek hasábjain, a www.perkata.hu weblapon és
a mûvelõdési ház hirdetõtábláján lesz
olvasható.
Bogó Anikó Perkátai ÁMK

Könyvtári
hírek

5 éves születésnap – méltó módon
és színvonalon irodalmi esttel

A Márai–IV. program során
könyvtárunk 47 db (25 szépirodalmi és 22 db szakirodalmi) dokumentummal gyarapodott. A
Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erõforrás Minisztérium támogatásával, 100.000 Ft értékben tette lehetõvé, hogy állományunkat bõvíthessük. A könyvek
kölcsönözhetõk!
A Perkátai Cimbora Klub 2015.
februári találkozóján a péntek
13-mal kapcsolatos babonás szokásokról és népi hiedelmekrõl
hallgattak ismertetõt a gyerekek.
A márciusi jeles napok lesz a témája a következõ foglalkozásnak, amely március 11-én, 14.30
órakor kezdõdik.
Március 10-én, 15.30 órakor a
könyvtárban bemutatjuk a Perkáta 1848-49-ben címû, helytörténeti kutatások alapján összeállított írásos emlékeket.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Átlépte ötéves mûködését a Perkátai
Irodalmi Kör, ezért formálisan is
megünnepeltük az eltelt eredményes
éveket. A saját szervezésû Maecenas
irodalmi estre azokat a helyi vezetõket, munkatársakat, magánszemélyeket és vállalkozókat hívtuk meg, akik
egyrészt eddigi munkánkat támogatták, illetve akik jövõbeni terveinkhez
ígértek segítséget. Saját mûveinkbõl
tartott irodalmi felolvasó estünket
egy jó hangulatú közös vacsorával
folytattuk, amelyen a finom falatok
mellett koccintottunk az elõttünk áll
sikeres esztendõkre, majd közösen
vágtuk fel az ünnepi tortát.
Köszönjük szponzorainknak, akik az
alábbiak: Czeglédi Ferenc, Czinger
György, Csikós Péter, Domanyek Jenõ, dr. Tóth Ferenc, Horváth Árpád, Horváth Judit, Horváth István, Klózer Ferenc, Komáromi László, Kovács Ferenc, Kusler Dávid, László Norbert, Molnár Sándor, Oláh István, Szabadi Ferencné Zsóka, Szarka Péter, Széchényi Pékség, Ujfalusi Pál, Vargáné Omodi Ildikó.
Õk tették lehetõvé a közös ünneplést felajánlásaikkal, illetve támogatják irodalmi terveinket.
Köszönjük az önkormányzatnak, a mûvelõdési háznak és az iskolának is a folyamatos segítségeket! Természetesen várunk és szívesen fogadunk további szponzorokat! Legközelebb a költészet napján tervezünk irodalmi közremûködést a mûvelõdési ház programján. Kérjük figyeljék a hirdetéseket!

Lászlóné Szabó Edit
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Tehetséggondozó munka
a Perkátai Szivárvány
Óvodában

Óvodánk kollektívája nyílt, fogékony az újra. Innovatív, eredményes jobbra törekvés jellemzi.
Szakmailag jól felkészült nevelõtestület dolgozik már több éve. Napjainkban új és újabb megoldások születnek a pedagógia terén, ötletek
sokasága jelenik meg a szaklapokban.
Intézményünk sajátos arculatát jelenti, hogy
fokozott figyelmet fordítunk a népi hagyományok ápolására, anyanyelvi nevelésre, környezetbarát szemléletmód megalapozására, a tehetséges gyermekek egész személyiségének
fejlesztésére.
Óvodánk programjának kiemelt feladata a tehetséggondozás, utalást találunk erre a
Nkt.-ben is. Hagyományõrzõ munkaközösségünk is ez alapján mûködik 21 éve. A program
nevelésfilozófiája, módszertani útmutatói, elérendõ célja és feladatrendszere meghatározzák fejlesztéseink, fejlõdésünk irányát. A program által preferált mûvészeti tevékenységek a
kidolgozott egyéni fejlesztési rendszer tág teret
biztosít a tehetséggondozásra, tehetségfejlesztésre. A megyében negyedik regisztrációs
pontként mûködtünk a tehetséggondozásban.
A 2010/11-es tanév az elsõ alkalom, amikor
erre a célra dokumentált formában megalakítottuk a Manóvár Tehetségmûhelyünket. Majd
elnyertük a Kiválóan Akkreditált Tehetségpont
címet. 2014 októberében Akkreditált Kiváló
Tehetségpont minõsítést szereztünk. Több sikeres pályázatot is készítettünk. A hazánkban
megrendezésre kerülõ elsõ EU Tehetségnap alkalmából bemutatkozó prezentációt csináltunk.
Nevelõtestületünk igényként fogalmazta meg
a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyermekek külön gondozását. Ehhez elsõsorban meg
kellett határoznunk mi is a tehetség, mit értünk
tehetséggondozáson, hogyan lehetséges ennek megvalósítása a mi feltételrendszerünkben mûködõ óvodánkban. Ki kellett dolgoznunk
a beválogatás módszereit is.

A tehetség meghatározása, a kiemelkedõ képességek megítélése koronként változott. A
mindenkori tehetségfejlesztést tehát nagyban
befolyásolja, hogy adott korban mit tekintenek
fontos területeknek, mert ezek kiemelten szerepelnek a tehetséggondozásban is.
A tehetségfogalom sokoldalú volta miatt nehéz
felismerni, hogy melyik gyermek rendelkezik
tehetséggel adott területen, és ki az, aki ezt képes fejleszteni, kibontakoztatni.
A tehetséggondozás nemcsak az ismeretanyag bõvítése, elmélyítése adott témakörben, hanem egyben személyiségfejlesztés is.
Az óvodás gyermekek adottságai valamilyen
területen az átlagosnál jobbak, és ehhez sokszor a kíváncsiságnak és az akaratnak szokatlan erõssége társul. A kiemelkedõ képességek
is csak egyik összetevõjét alkotják a tehetségnek.
Az ember mindig azt tapasztalja, hogy haladni
kell a korral, igazodni a mai technikákhoz. Munkánk során ki kell használni a kor újítása által
nyújtott lehetõségeket. Ezért figyeltünk fel
örömmel az ÉMÁSZ ELMÛ által kiadott, Energia Suli keretében indított pályázatra. A gyõztes a Perkátai Szivárvány Óvoda lett. Nyereményünk 11 db komplett számítógép volt. A gépek elhelyezése és beüzemelése megtörtént.
2011. január 2-án óvodánkban beindítottuk a
számítástechnika segítségével történõ tehetséggondozást, kísérleti jelleggel. Óvodánk
óvodapedagógusai mindig nyitott, innovatív,
új utakat keresõ kollektíva. Bebizonyosodott
számunkra, hogy a tehetséggondozás, amelyet elindítottunk óvodánkban, hasznos, eredményesen mûködik, elkezdtünk tovább gondolkodni annak továbbfejlesztésén, kibõvítésén. Az ELMÛ pályázat során nyert számítógéppark megadta az irányt, merre is érdemes
elindulni, hiszen ésszerû a már meglévõ lehetõségek kiaknázása, ezért létrehoztuk a Kisegerek Számítástechnikai Tehetségmûhelyünket.

Elsõ feladatunk a számítógép óvodai alkalmazásával kapcsolatos információk, tapasztalatok, ismeretségek felkutatása, begyûjtése
volt. Meg kell, hogy mondjam, úgy tapasztaljuk, hogy ez a téma, illetve ez a lehetõség Magyarországon még eléggé gyerekcipõben jár.
Találtunk gondolatokat, jegyzeteket, illetve információkat a kezdeményezésekrõl, országos
programokról, de olyan tehetségmûhely, amelyik a számítógépet külön mikro csoportos foglalkozás keretében alkalmazza, nem. Tapasztaltuk, hogy az óvoda és az informatika kapcsolata, mint minden más pedagógiai kérdés,
megosztja a szakemberek, illetve szülõk táborát is. Az utóbbi évtizedekben felgyorsult a világ, a technika és felgyorsultak az elvárások is.
Olyan tudásra van szükségünk, nekünk és
gyermekeinknek még inkább, mely képes a
gyors reakciókra. A megszerzett tudásnak, ismeretanyagnak olyannak kell lennie, melynek
segítségével legalább a tájékozottság szintjén
követhetõvé válik a tudomány, a társadalom,
az ismeretszerzés és feldolgozás. Olyan technikákat kell elsajátítanunk, melyekkel a folyamatosan változó világgal követni és frissíteni tudjuk a változó ismeretanyagokat, tudástartalmakat. Ahhoz, hogy ezeket oktatni tudjuk, illetve a gyerekek elé tudjuk tárni, nekünk felnõtteknek kell elfogadnunk, mindennapi életünkbe, szemléletmódunkba beépíteni és alkalmaznunk ezeket a technikákat. Az utóbbi években
egyre többet hallunk az élethosszig tartó tanulás – lifelong learning – fontosságáról. Ehhez az
elvhez alkalmazkodunk, amikor már óvodás
korban megismertetjük tudásszerzés IKT adta
lehetõségeivel.
Fokozott figyelmet fordítunk a tehetséggondozással kapcsolatos írásokra, pályázatokra. Ennek köszönhetõen éltünk a MATEHETSZ pályázati lehetõséggel, melyen 1.000.000 Ft tárgyi
eszközfejlesztést nyertünk, illetve 3 tehetségpárunk is sikeres elbírálásban részesült az
utóbbi idõben.
Az itt nyert exkluzív népviseleti ruhák bõvítették eszköztárunkat, egyben dokumentált formában beindításra került 2014. szeptembertõl
a Bóbita gyermekjáték- és néptánc tehetségmûhely, melynek célja a magyar néphagyomány ápolása, a magyar néptánc elemeinek
megismertetése, elsajátítása az óvodás gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve.
A szülõkkel a kapcsolat szoros. A tehetséggondozó mûhelyekben folyó munkáról szülõi értekezleten, fogadó órákon, illetve szükség szerint
kapnak tájékoztatást.
„Emberi érték a tehetség, ami majdnem
mindenkiben megtalálható, csak sokáig
kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakõ.” (Dr. Czeizel Endre)
Kovács Tiborné
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Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
Együtt szavalt a nemzet
Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
e-mail:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350

2015-ben 26. alkalommal ünnepeltük a magyar
kultúra napját annak emlékére, hogy ezen a napon, 1823. január 22-én szatmárcsekei birtokán
Kölcsey Ferenc letisztázta a Himnusz kéziratát.
Ezen jeles nap alkalmából egy új kezdeményezés
vette kezdetét, miszerint egy adott verset együtt
szaval a nemzet. Idén a Himnusz elsõ versszaka
mellett Vörösmarty Mihály Szózat címû versét

galmas kannibáltánccal nyitották meg a farsangot a 3. b osztály tanulói. A nyitótánc után a 4. b
osztályosok csoportos jelmezes produkciója következett mexikói hangulatot idézve a tornaterembe. A jelmezbe öltözött alsós diákjaink ezután
osztályonként mutatkozhattak be, vonulhattak fel
zenére a zsûri elõtt. Amíg a zsûri döntésére vára-

Pillanatképek az elsõ
osztályosok életébõl
November 20-án meghívtuk az óvó néniket 1-1
órára az elsõ osztályokba. A gyerekek nagyon
várták a találkozást kedves ismerõseikkel. Rajzokat készítettek, bemutatták olvasás és számolás
tudományukat, büszkén mutogatták füzeteiket.

November 28-án az 1. b osztályosok Nagykarácsonyba utaztak a Mikuláshoz. Nagyon jól érezték magukat, hiszen nemcsak a Mikulással találkozhattak, hanem állatokat is nézegethettek, kézmûves és játszóházi programokon vehettek részt.
Köszönjük a szülõknek, hogy vállalták a költségeket, mind a 25 kisgyermek részt vehetett az elsõ
közös kirándulásunkon.

választották. Az összefogáshoz bármely iskola,
iskolai közösség csatlakozhatott, az élõ közvetítés helyszínéül az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szolgált. A
szavalást Jordán Tamás vezényelte a helyszínen,
ezzel egy idõben a világ más részeirõl csatlakozó
iskolák szavalatait is nyomon követték. Az eseményt a Magyar Televízió is több helyszínrõl közvetítette. Az iskolai felvételeket rögzítették és a
YouTube csatornán elérhetõvé tették. Ezen eseményen iskolánk is képviseltette magát. A 6. a, 6.
b. és 8. b osztály szavalta el a fentebb említett
mûveket. Köszönjük a gyerekek részvételét, elõadásuk a You Tube oldalán megtekinthetõ.

Alsós farsang
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola alsó tagozatosai 2015. február 12-én, pénteken délután rendezte meg a hagyományaikhoz híven az álarcos
farsangi bálját.
A farsang fõ szervezõi a harmadik osztályos diákok és tanítóik, Siposné Nagy Krisztina, Gyöngyösi Edit és Gergelyné Németh Tímea voltak. Egy iz-

December 4-én hagyományainkhoz hûen ellátogattunk az óvodába. Apró ajándékokat készítettünk a kis ovisoknak Mikulásra. Az óvó nénik
nagy szeretettel fogadták a gyerekeket, akik boldogan játszottak régi helyükön.
December 14-én családi színházi elõadáson vehettek részt az 1. b osztályosok a dunaújvárosi
Bartók Színházban a Szaffi címû elõadást tekintették meg szüleikkel együtt.
Basticz Józsefné tanítónõ

koztunk, addig nosztalgia zenére táncolhattak a
gyermekek, indult a limbóhintó, az újságpapírtánc és a kacsatánc sem maradhatott ki a repertoárunkból. A várakozó kísérõ szülõket és gyermekeiket megvendégeltük a büfében szendvicsekkel, üdítõvel, süteményekkel. 15 órakor
megtartottuk a tombolasorsolásunkat, melyen
apró ajándéktárgyak, sütemények, torták kerültek kiosztásra. A zsûri értékelése következett ezután. Elõzetes feladatként álarcos tablót kellett
minden osztálynak készítenie, ennek gyõzteseit
hirdettük ki elsõként. Jelmezeseinket évfolyamonként értékelte a zsûri és az elsõ három helyezettet tortával, édességgel jutalmaztuk. A farsang
színvonalát emelte meghívott vendégünk, Andi
bohóc, aki kézzel hajtogatott lufikat készített diákjaink nagy örömére. A délutánt össztánccal zártuk kicsivel 16 óra elõtt.
Egy nagyon jó hangulatú délutánt sikerült magunk mögött hagyni, szeretettel várunk mindenkit a következõ tanévben is a farsangi bálunkon.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az iskola szülõi szervezetének, akik támogatták a rendezvényt, és a segítõ szülõknek is köszönjük áldozatos munkájukat.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGYÜTT, EGYMÁSÉRT
Az ÚJ Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP-3.3.14.A-12/1 konstrukció keretében 11,08
millió forint vissza nem térítendõ támogatásra váltunk jogosulttá. A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt során a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületének tagintézményei, a perkátai és a
baracsi iskola alakított testvériskolai kapcsolatot.
A TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0124 „Együtt, egymásért” elnevezésû projektünk 2014. 02. 01-jén indult. A
konstrukció a gyerekek kompetenciájának fejlesztésén
túl ösztönözte az intézmények közötti kommunikációt.
A kialakult kapcsolat keretében lehetõség nyílt az oktatás, nevelés különbözõ területein, így a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók oktatásával,
nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó
gyakorlatok megosztására. A szakmai programok
összeállításának alapvetõ célja az iskolai programok
spektrumának bõvítése, a szabadidõ aktív eltöltésének
megteremtése, továbbá a kompetenciák fejlesztése, az
ismeretek bõvítése volt. Ennek keretében a gyerekek
heti rendszerességû foglalkozásokon, tanulmányi és
kulturális programokon vehettek részt. A pályázat során
a testvériskolák Dégen táboroztak. Lehetõségük nyílt
személyes találkozók lebonyolítására egyaránt. A pályázat fizikai megvalósítása 2015. 02. 01-jén zárult.
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PERKÁTAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA
SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖZÖS HAGYOMÁNYOK
Az ÚJ Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP-3.3.14.B-12/1 konstrukció keretében 16,08
millió forint vissza nem térítendõ támogatásra váltunk jogosulttá. A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt során a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületének egyik tagintézménye, a perkátai iskola és a székelyudvarhelyi iskola Erdélyben
alakított testvériskolai kapcsolatot. A projekt során
közös és egyéni programokon keresztül fejlesztjük
a bevont tanulók kompetenciáit.
A TÁMOP-3.3.14.B-12/1-2013-0037 „Közös hagyományok” elnevezésû projektünk 2014. 02. 01-jén indult. A
pályázat lehetõséget teremtett a tanulók és pedagógusaik számára, hogy a sajátjuktól eltérõ életminõségû és
helyzetû társakkal kerüljenek együttmûködõ kapcsolatba. A résztvevõ tanulók kompetenciái, köztük szociális
kompetenciái fejlõdtek. Mindez hozzájárul a tanulmányi
eredményeik és iskolai eredményességük javulásához.
A hátrányos helyzetû tanulók számára a pályázat adta
lehetõségek különösen elõnyt jelentettek. A pályázat
során pedagógusaink heti rendszerességû hagyományõrzõ és nyelvi foglalkozásokat tartottak az 5-8. évfolyamban. A célcsoport tagjai számos, sokszínû kulturális programban vettek részt. A pályázat során Jávorkúton és Vinyén több napos táborokat szerveztünk. A tanévet iskolai kulturális programokkal és elõadásokkal
színesítettük. Székelyudvarhelyen személyesen is lehetõség nyílt a testvériskolai kapcsolat ápolására. A projektünk fizikai megvalósítása 2015. február 1-jén zárult.
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Ezeket a csajokat nem kell félteni

A felsõ sor lányai közül balról az 5. Kis Andrea, 8. Foltán Viktória, 10. Kovács Gréta.
Az alsó sor lányai közül a 6. Hethési Kitti, a 8. Rafael Laura és a 11. Áldott Napsugár
Perkátán valószínûleg nem sokan tudják, hogy a
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sport Egyesületének nõi U15-ös csapatát hat perkátai lány
is erõsíti. Velük készítettem interjút egy borongós
szerdai napon. Hat igazán belevaló, életvidám és
talpraesett leányzóról van szó, olyan fiatalokról,
akik láttán, hallatán egy kicsit el lehet felejteni a
szürke hétköznapok fáradalmait. Hangosan és jókedvûen léptek be az ajtón igaz, csak négyen. Áldott Napsugár (12) bal középpályás, Hethési Kitti
(14) jobb hátvéd, Kis Andrea (15) bal hátvéd és
Rafael Laura (13) jobb középpályás jött el hozzám.
Sajnos Foltán Viktória (15), aki a kapus posztját
tölti be és Kovács Gréta (13) középpályás nem tudott megjelenni, de azért pár kérdésre õk is válaszoltak.
A lányok mind szinte gyerekként kerültek közel a
focihoz. Többnyire családtagok, barátok adták a
kezdõ löketet, akik meccsekre vitték õket, vagy
szimplán csak együtt rúgták velük a bõrt az utcán.
Másfél éve aztán, Róth Magdolna, Dudus, felfigyelt az ügyes mozgásukra, és õ kezdeményezte,
hogy komolyabban is ûzzék ezt a sportágat, illetve
Vikinek már korábban Benke Zoltán tanár úr is
ajánlotta.
– Nagyon jó a kapcsolatunk Dudussal – jelentik is
ki rögtön a lányok. – Mindent megtesz értünk, elintézi, hogy legyen tornatermünk, pályánk, felszerelésünk…
S hálából õk a lehetõ legjobb formájukat hozzák,
hogy edzõjük elégedett legyen velük.
– Kiemelkedõ eredményeket érünk el, szinte mindig dobogósok vagyunk. Idén az NB II-es bajnokságban elsõ helyezettek lettünk – meséli Napsugár, Sugi.
Kitti azért még büszkén hozzáteszi a tavalyi eredményeiket is, melyek szintén hasonlóan szépek:
megyei második helyezést értek el a szezon második felében.
Természetesen ezekhez a sikerekhez hozzájárulnak a kemény edzések is. A heti átlagosan 2-3 alkalom meglehetõsen fárasztó kihívás. A bemelegítõ futás után erõsítés következik, majd egy
húszperces meccs. Habár lányok, ugyanolyan
erõbedobással kell dolgozniuk, mint a fiúknak, és
a hétvégék sem a jól megérdemelt pihenéssel telnek, hanem meccsekkel, ahol újra meg újra bizonyítaniuk kell.
Ezeket a csajokat azonban nem kell félteni. Kitartóan küzdenek, akár példaképeik, akik szintén
sportemberek. Mikor errõl kérdezem õket, gondolkodás nélkül rávágják Lionel Messi, Gareth
Bale, Cristiano Ronaldo vagy Iker Cassilas nevét,
õszinte csodálattal a hangjukban. Valószínûleg,
ha tovább faggatnám õket, nem a külsejüket, hanem a játékukat illetnék dicsérettel, ami lássuk
be, ritkaság nõktõl…

Ahogy az is, hogy ilyen fiatalon ennyire elkötelezettek legyenek valami iránt. Ebbõl kifolyólag a
hobbijaikra terelem a szót, s kiderül, hogy nem
csak a foci létezik számukra. Sugi lovagol, Andi
táncol, Gréta szívesen tölti az idejét a barátaival,
Kitti pedig szeret olvasni, aminek bizonyára örülni
fognak majd tanárai a székesfehérvári Teleki
Blanka Gimnáziumban, ahol õsztõl a tanulmányait
folytatja. A lányok közül Viki már középiskolás,
sportedzõnek tanul, a többiek fiatalabbak, még
csak ezután kezdik a kilencediket. Andi rendõr
szeretne lenni, Laura a focival menne tovább, Sugi gimnáziumba készül, Gréta pedig a cukrász szakon gondolkodik.
Egyben azonban mind egyetértenek: a középiskola alatt is szeretnék folytatni az edzéseket a
DPASE-nál.
– Azért érdemes focizni, mert ott megtanulhatod,
hogy milyen egy másik családhoz tartozni. Megtanulsz küzdeni, kitartani, véghez vinni az álmaidat és céljaidat – magyarázza Kitti, s a lányok
egyetértõen hallgatnak.
Elmosolyodok ezeknek a komoly, felnõtthöz illõ
gondolatoknak a hallatán, de tudom, hogy igaza
van. Õk, hatan, nem csak labdát rúgnak, hanem
harcolnak érte, szívüket-lelküket beleadva játszanak a meccseken. Érezni lehet abból, ahogy beszélnek róla.
– Én mindig izgulok, ha nálam van a labda – árulja
el Andi, Viki azonban máshogy gondolkodik:
– Nem vagyok egy ráparázós típus. Legtöbbször
nyugodt vagyok a meccsek alatt. Ha keményebb
csapat ellen játszunk, akkor nagyon tudok kiabálni a védõkhöz, de általában maguktól is jól végzik
a dolgukat.
Ezen ismét mosolygok egy jót, majd még egy kicsit csevegek velük. Jó õket hallgatni, sok mindenrõl szó esik. Elmesélik, hogy mennyire összetartanak õk hatan, a perkátaiak, hogy vannak barátaik a fiú focicsapatból, és még tudom azt is ráadásként, hogy a ropi finomabb, ha egy kis narancsüdítõbe mártjuk. Aztán megmutatják nekem a videót, amit Andi róluk, a meccsekrõl és az
edzésekrõl készített, majd elköszönünk egymástól.
A lányokkal való beszélgetés után azon gondolkodtam, hogyha újra tizenkét éves lennék, biztosan én is focistának állnék. Nagyszerû érzés lehet
egy ilyen csapathoz tartozni, együtt küzdeni, harcolni a céljainkért, s közben megmaradni lelkes,
álmodozó fiatalnak, mint amilyenek õk is.
Mivel azonban már nem vagyok tizenkét éves,
csak annyit írhatok, hogy további sok sikert kívánok Nektek csajok! Szuperek vagytok!
Horváth Dóra
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Egyházi jeles napok Perkátán
Hamvazószerdától húsvétig
A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó
böjti idõszakot Jézus 40 napi böjtölésének és
szenvedésének emlékére tartják. Hamvazószerdán a templomban az elmúlt évi szentelt barka hamuját a pap megszenteli, és keresztet rajzol a hívek homlokára. A hamu a bûnbánat szimbóluma.
A néphitben a hamvazkodásnak gyógyító erõt tulajdonítottak. Úgy vélték, hogy aki hamvazkodik,
annak nem fáj a feje.
A húsvéti ünnepkör virágvasárnappal kezdõdik
és a húsvétvasárnappal zárul.
Virágvasárnapon emlékezünk meg Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról. A barkaszentelés
és a körmenet az ünnep fontos része. Perkátán a
Szentháromság-szobornál elhelyezett oltárnál
szentelik meg a barkát, amelybõl mindenki vehet
magához egy-egy ágat. Hagyománya van annak,
hogy a hívek szentelt barkát visznek a szeretteik
sírjára. Van, aki a padláson, a tetõbe is szúr a barkából, mert hisz abban, hogy megóvja hajlékát a
természeti katasztrófáktól is. Egykor a határban,
a „szögletpontokon” is szúrtak a földbe egy-egy
ágat, megszentelve vele azt. Sokan emlékeznek a
2002 virágvasárnapján megtartott gregorián passiójátékra is. A nagyhét jeles napjai: nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat. A hívek szigorú
böjttel és húsvéti gyónással készülnek a föltámadás ünnepére. Régen, a bûnbánati idõben a vallásos asszonyok, lányok egyszerû, sötét ruhában
jártak. Miképpen egykor, ma is igyekeznek kibékülni a haragosok a böjt ideje alatt.
A nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja.
Este megszûnik a harangozás, s nagyszombatig
néma is marad a gyász jeléül. „Nagycsütörtökön
a harangok Rómába mennek.”
Annak emlékére, hogy hajdan Jézus az Olajfák hegyén virrasztott, az idõsebb asszonyok a kálvárián vagy útszéli kereszteknél imádkoztak. Ez a nap
az Oltáriszentség, vagyis az Eucharisztia alapításának is ünnepe. Nagycsütörtököt „zöldcsütörtöknek” is nevezték országszerte. Ilyenkor a jó
termés reményében spenótot, sóskát fogyasztottak. Nem volt ez másképp Perkátán sem.
A nagypéntek Jézus szenvedésének napja, a legnagyobb böjt és gyász ideje.
A nagypénteki ájtatosságban nagy szerepe volt a
passió felolvasásnak, a kálváriának, a stációjárásnak, valamint a templomi szentsírnak. A katolikus templomokban jámbor asszonyok egész éjszaka virrasztottak, a Jézus-szobrot virággal díszítették. Perkátán régen a Mária-lányok õrizték
„Jézus sírját”. A fehér szegfûvel feldíszített szentsír körül ma már nem ülnek Mária-lányok, helyet-

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
KULCSÁR LÁSZLÓ
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

tük a hívõ emberek buzgó imádsága oldja a szentsír magányát.
Perkátán a templombõvítéskor a grófnõ elajándékozta a régi stációs képeket az egyik erdélyi
templomnak. Az új keresztúti- stációs képek
megáldása 1930-ban volt. A szigorú böjtöt
Perkátán is betartották a hívõk, napjában csak
egyszer laktak jól, nem ettek húst, a sonkát „befalazták”, a zsíros edényt eltették húsvétig. Sokfelé
ettek tejes bablevest és piszlangot.
A tavaszkezdethez kapcsolható, egészségmegõrzõ szokások Perkátán is megfigyelhetõk voltak:
Nagypénteken még napfelkelte elõtt kiseperték
az ólakat, hogy a férgek távozzanak a házból. A lányok folyóvízben mosakodtak, hogy szépek legyenek.
Nagyszombat húsvét vigíliája, Krisztus sírban pihenésének emléknapja. Véget ér a negyvennapos böjt. Fontos események közé tartozik a keresztelõvíz- és tûzszentelés, valamint a feltámadási körmenet. A nagyszombati szentelt víznek és
tûznek is csodatevõ erõt tulajdonítottak. Úgy tartották, hogy akit az új vízben elõször keresztelnek
meg, szerencsés lesz egész életében.
A harangok a nagyszombati esti szertartáson szólalnak meg újra, jelezve Krisztus feltámadását. „A
harangok megjönnek Rómából.”
Perkátán a II. világháború elõtt nagyon sokan
vettek részt a feltámadási körmenetben. Az otthon maradottak gyertyát gyújtottak az ablakban
ott, ahol a körmenet elhaladt. 1949-ben P. Horváth Ferenc plébános ekképp látta az eseményt:
„Emberemlékezet óta nem láttak ennyi népet
Perkátán a feltámadási körmenetben: 900 férfi
volt jelen, összesen pedig 2000-2500 fõ lehetett.”
Húsvétvasárnap ünnepeljük Krisztus feltámadását. Véget ér a nagyböjt, a hústól való tartózkodás. A megszentelt húsvéti ételek megvédték a
híveket a hosszú böjt után a mértéktelenség kísértéseitõl. Perkátán is a húsvét vasárnapjának
reggelén, hímzett terítõkkel letakart kosárban
sonkát, kolbászt, levesbe valót, kalácsot, tojást,
tormát, sót vittek az asszonyok szenteltetni. Az
otthon maradottak addig nem ettek, míg a szentelt ételt haza nem vitték. Egy-egy fõtt tojást mindig két családtag fogyasztott el, azért, hogy ha távol kerülnek is egymástól, emlékezzenek arra,
akivel a húsvéti tojást együtt ették. A sónak és a
tormának gonoszûzõ erõt tulajdonítottak. Húsvéthétfõn emlékezünk arra, hogy a feltámadt
Krisztus két tanítványával találkozott, beszélgetett velük és vacsoráztak.

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak a
segítõkész embereknek, akik
a férjem gyógyulását véradással segítették.
Fehér Józsefné

A húsvéthétfõi szokás gyökerei a nagypéntekhez
kapcsolódó tisztulási rituálékig nyúlnak vissza. A
húsvéti öntözködést Manga János feljegyzése
szerint annak emlékére tartják, hogy a Jézus sírját
õrzõ katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét
vivõ asszonyokat.
A húsvéti locsolkodás vagy öntözés elsõ írásos
emléke 1545-bõl származik.
A locsolás jutalma a piros vagy hímes tojás. A tojás az õsi termékenység szimbóluma. Már a honfoglalás elõtti sírokban találtak karcolt díszítésû
tojásokat, valószínû, hogy a feltámadás reményében tették oda õket. Számos vallásos legenda
magyarázza a húsvéti tojás történetét. Az õsidõk
óta leggyakrabban használt szín a tojásfestésben
a piros. Ez a mágikus szín a népi hiedelem szerint
szerencsét hoz, megóv a betegségektõl, a megújulás, a tavasz, az öröm és a szerelem jelképe. A
keresztény hitvilágban a piros tojás Krisztus kiontott vérét szimbolizálta, így a feltámadás és az
öröklét hordozójává vált.
A római egyházhoz tartozó országokhoz hasonlóan, nálunk is nagy szerepet játszott húsvétkor az
egyházi járandóságok között a tojás. Így például a
dunántúli egyházi nagybirtokokon a középkor végén minden telek után általában kettõ kenyeret és
2-10-ig terjedõ tojásmennyiséget voltak kötelesek a jobbágyok beszolgáltatni.
(Felhasznált irodalom: Bárth János: A katolikus
magyarság vallásos életének néprajz; Bálint Sándor: Népünk ünnepei; Gelencsér József-Lukács
László: Szép napunk támadt; Kéri Ferenc: A
Perkátai Plébánia története; Monoriné Rohlik Erzsébet: A varázserejû hímes tojás; Perkáta története: Varró Ágnes: Néprajzi kutatások Perkátán;
Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások)
Szerk. megj.: A könyvtárunk helyismereti gyûjteményében található irodalmak, valamint „Az egyházi év néprajza Perkátán” címû dolgozatban
részletes leírást olvashatnak az érdeklõdõk.
Szerkesztette: Lászlóné Szabó Edit

Tisztelt Adózok!
Kérjük, támogassák és segítsék
munkánkat
adójuk 1 %-ának
felajánlásával!
Perkátai Polgárõrség
Adószám: 18494857-1-07
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KÍNA KINCSEI 65. – Pavlicsek Zsolt rovata
Folytatjuk aktuális kínai témájú tudósításainkat, mely írások egy falunk szülötte ifjú egyetemista saját élményeinek
közreadása. Fogadják szeretettel Pavlicsek Patrik személyes beszámolójának következõ részét!

Egy perkátai diák tudósítása Pekingbõl 3.
Itt a Holdújév, beköszöntött a KECSKE ÉVE
Tavaszünnepre ráhangolódásként
gyakran hallottam itt Pekingben heteken keresztül durranássorozatokat. Ennek egyik oka, hogy meteorológiai okból a felhõket lõtték, hogy
tiszta legyen az égbolt az új év éjjelére. Lett is eredménye, mert a szmogos, szeles, csípõs hideg idõt felváltotta a kora tavaszias, kellemes idõ,
elviselhetõ hideggel, szokatlan napsütéssel, felhõ és légszennyezés sehol. Éljen a február közepi kínai újév
szokása! A fülsiketítõ zaj másik oka,
hogy a pekingiek „gigahangos” petárdákat és tûzijátékokat használnak. Nem tudom, szabályozza-e
õket bármilyen jogszabály, de nincs
rendszer abban, hogy mikor csinálják, mert ünnep elõtt, alatt és utána,
azaz, amikor éppen ingerenciájuk
van, bármikor-bárhol random durrogtatnak.
Sok magyar barátom kérdezte: Nálatok nincs karácsonyi szünet? Kínában nem a karácsony idõszaka a kiemelt ünnep, hanem a kínai holdújév, más néven tavaszünnep. Némileg itt is ismerik és ünneplik a karácsonyt, de ez inkább egy Valentin-nap féle ünneplés számukra, fõként a fiatal párok, friss házasok
„ülik meg”: ami számukra egy újabb
lehetõség a romantikára, egymás
megajándékozására. Mindez csupán a modern nagyvárosokra igaz,
ahol több külföldi fordul meg, ahol a
kínaiakat nagyobb külföldi behatás
éri. Vidéken nem ismerik, nem ünneplik a „mi karácsonyunkat”. E napok nem is munkaszünetek, a külföldi diákokra tekintettel nálunk az
egyetemen a napirend azért kicsit
lazább volt. Szerveztünk egy közös
reggelit, az óra keretein belül mindenki bemutatta néhány szóban a
családját, megbeszéltük, hogy hol,
hogyan ünnepelnek ilyenkor és különbözõ nyelveken írtuk fel a klasszikus karácsonyi köszöntést. Ezek
után visszatértünk aktuális feladatainkhoz. A tavaszünnep, a holdújév
azonban (a „kínai karácsony”) az ország minden egyes területén az év
legnagyobb ünnepe. Változó ünnep
(akár csak nálunk a húsvét), mert
nem rögzített napon ülik meg, hanem évente más-más napra eshet
adott idõszakon belül. Kiszámításának alapja a Nap és a Hold együttes
változásait figyelembe vevõ rendszer. Eszerint a Hold járásától függõen kell minden évre kiszámítani a kínai újév napját, ami a tavaszi napéjegyenlõségtõl visszaszámolt 2. újhold napjára esik. Bár egyetlen napról van szó, a kínaiak ilyenkor napokig, sõt heteken át, majdnem egy
teljes hónapon keresztül ünnepel-

nek. A tanintézményekben rendszerint ilyenkor több hétnyi szünet van.
Ezen idõszak jelentése, legfontosabb eleme a család újraegyesülése, hiszen év közben mindenki dolgozik, tanul, gyakran a családtagok
más-más városban, tartományban
vagy országban élnek, így év közben
nem találkoznak. Ebben az idõszakban viszont a világ minden tájáról
hazautaznak a kínaiak, hogy szüleikkel és az egész családdal együtt ünnepelhessenek. Megfigyeléseim
szerint e nagy ünnepkört három kisebb részre lehet osztani: elsõ a hazautazás idõszaka, amikor mindenki
a családjához tart, rendszerint nagy
poggyászokkal. Második a konkrét
ünneplés ideje, amikor szinte senki
sincsen az utcákon, kevesebben járnak a tömegközlekedéssel, sok bolt
bezár. A harmadik a hazautazás idõszaka, ami ismét igen zsúfolt közlekedési idõszak. Akiknél a nagy család szétszéledt, õk az ünnep nagy részében is utaznak, végiglátogatják a
különbözõ helyeken élõ rokonságukat. Alapszabály, hogy elsõsorban a
család legidõsebb tagjainál történik
az ünneplés, ahol még élnek, ott a
nagyszülõknél, illetve a szülõknél.
Ismerõsöm mesélte, hogy mivel
több testvére is van, ezért õk nemcsak a nagyszülõknél ünnepelnek,
hanem a testvérek egymást is felkeresik a család többi tagjával együtt,
beleértve a szülõket is. Az idõszak
nem csak az utazás miatt igényel
nagy erõfeszítéseket, hanem ilyenkor a házigazdának kell vendégül látnia a család többi tagját. Egy nagyobb család esetében elõfordulhat, hogy a teljes rokonság akár 20
fõ felett is lehet. A kínai konyhát és
étkezési szokásokat ismerve, egy
ünnepi ebéd 10 fogásnál nem kevesebb, így az alapanyagok beszerzése és a fõzés is sok áldozatot és fáradozást követel. A vendégek a jókívánságok mellett ajándékaikkal is
megörvendeztetik az idõsebbeket.
Az ajándékozás minden irányban
mûködik, mint nálunk karácsonykor,
mindenki mindenkit megajándékozhat, de a szülõk és nagyszülõk ajándékozása erkölcsi kötelesség, a
családban meglévõ tisztelet, hála és
megbecsülés kifejezése. A gyerekek is kapnak ajándékokat az idõsebbektõl, tradicionális ajándék a
kis piros boríték, amibe pénzt raknak. A szövevényes ajándékozgatási háló miatt az ünnepet megelõzõ
hetek bevásárlási rohama hasonlít a
nálunk is átélt karácsony elõtti „vásárlási õrületre”.
Kis diákjaim, akiknek angol nyelvet
tanítottam, elmesélték, hogy az új

év napjai elõtt a hagyományhoz
hûen nagytakarítást tartanak a lakásban és a ház körül. Füstölõket
gyújtanak otthon vagy egy közeli
templomban, a bejárati ajtókra a fu,
azaz a szerencse kalligráfiáját teszik
ki fejjel lefelé fordítva. Ezek az elõkészületek a rossz szellemek elûzését,
a jó szerencse bevonzását jelentik,
hogy az újévre készen álljon minden
a szerencse, gazdagság és boldogság befogadására. Jellemzõen piros
színû díszekkel, ún. csomókkal, kis
sárkányszobrokkal, falra akasztható
festményekkel és ábrákkal díszítik a
lakóteret. Fõleg olyan állatokkal díszítenek ilyenkor, amik a hiedelmek
szerint szerencsét hoznak, mint a
sárkány, fecske, a disznóorrú denevér és az az állat, amelyiknek a kínai
horoszkóp szerinti éve következik.
Most a ló évét hagytuk magunk mögött, a kecske évébe léptünk. Az utcák és bevásárló központok tele
vannak kecskét ábrázoló képekkel,
szobrokkal, plüssökkel, óriásplakátokkal. Elsõ kínai újévem Kínában
töltésekor az ünnepi idõszak egyik
estéjén egy ismerõsömmel és szüleivel vacsoráztam. Étteremben ettünk, mint ahogyan a kis lakásokban
élõ városlakók döntõ többsége.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy az õ
körükben lehettem, hiszen hagyományosan egy újévi vacsorát családi körben tölti el a kínai ember. Tõlük
megtudtam, hogy õk már a szülõknél ünnepeltek együtt a családdal,
de most egy testvérnél is ünnepelnek, mivel az illetõ nem tudott megjelenni a közös eseményen. Így
meghívta a család többi tagját, hogy
töltsenek el nála is néhány napot.
Sok speciális újévi ételt fogyasztanak a kínaiak, melyek típusai attól is
függenek, hogy mely vidékrõl származnak. Az északiak különbözõ töltelékû tésztákat készítenek, míg a
déliek az ún. „hold-süteményt”, ahol
ajándékként is felhasználják a
„hold-sütit”.
Újév elõtti napon (február 18. – a „kínai szilveszter”) elmentem a Láma
templomba, ahol nagy újévi zsibvásár és sokféle bemutató volt. Az utcákat mindenhol piros lampionokkal
díszítették fel, az egyetemünk kapuján is óriás lampionok díszelegtek. A
vásár olyan volt, mint otthon egy búcsú vagy fesztivál, beszorozva ezerrel. Standok, árusok, színpadon fellépõ bûvészek, artisták, táncosok,
énekesek, hatalmas szobrok, óriás
plüssök, gyerekjátékok, tipikus kínai
szobadíszek, festmények, faragványok, szõttesek, ruhák, jelmezek,
céllövölde, és mindez egy nagy
templom óriási (szinte falunk mére-

tû) parkjaiban szétszórva. Pekingben számos helyen zajlanak ilyen
több napig tartó rendezvények. Furcsa volt, hogy sok bolt, sok újságárus még mindig nyitva tartott. Azután elérkezett a nap leglármásabb
része: az újévi tûzijátékok, kb. este
6-tól hajnali 2-ig folyamatosan. Nem
olyan volt, mint otthon az augusztusi, hogy a fõvárosban egy helyen 20
percig csak az megy, és mindenki
azt nézi. Itt kb. 100 helyen elszórva a
városban 5-10 percig ment, és kb.
óránként újra lõttek fel ugyanazokról
a helyekrõl. A rossz benne az volt,
hogy a tetõrõl normálisan csak az 1
km-en belülieket lehetett látni, viszont az összeset lehetett hallani a
városban. Sajnos, túl jó az akusztikája a városnak. Ezért este 8-tól,
amíg el nem tudtam aludni, értsd
hajnali 1-2-ig, értelemszerûen aludni
sem lehetett. Párszor kiálltam az erkélyre és nézelõdtem, de nagyon hideg volt és puskaporszagú volt az
egész város. A hiedelmek szerint a
rossz démonok és szellemek ellen
találták ki ezeket, hogy a nagy hangzavarral elriasszák õket. A kormány
persze kiadta határozatban, hogy ha
lehet, ne lõje el mindenki az összes
rakétáját, mert így is nehéz volt
szmogtalanítani a várost ezekre a
napokra. Persze, ez semmit sem
használt, nem csak hogy szmog lett
tõle, de az év legszennyezettebb
napja volt, a légszennyezettségi
szint meghaladta az eddig mért legmagasabb érték másfélszeresét!
Átéltem életem elsõ kínai újévét Kínában, a fõvárosban – jó tapasztalat
volt, hogy nyugalomra vágyó ismerõseimnek mely idõszakot ne ajánljam.
A kínaiak konkrétan nem a karácsonyt tartják meg, mégis van ünnepük, ami náluk betölti ezt a szerepet. Abban a kultúrkörben is a legfõbb üzenet és érték a család, az
összetartás és összetartozás közös
megélése, vagyis legfontosabb családi ünnepet szeretteinkkel tölteni,
akikkel megoszthatjuk az év többi
idõszakában elért sikereinket és
örömeinket. A kínai emberek a távolság ellenére a családról alkotott
értékrendünkben és gondolataikban
nagyon közel állnak hozzánk. Jó ez,
hogy különbözõségeink mellett sok
a hasonlóság közöttünk, hiszen az
örök emberi értékek országhatároktól, kontinensektõl függetlenül igazak és érvényesek.
Pekingbõl tisztelettel:
Pavlicsek Patrik
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Bio-Nat Kft. bemutatkozása a Faluházban
Február 27-én nagyszabású rendezvénynek adott otthont a Faluház.
A Bio-Nat Kft. – melynek székhelye a perkátai régi malom épülete –
tartott fórumot. A rendezvény 10 órakor vette kezdetét, több mint 60
vendéggel. A különbözõ érdekfeszítõ elõadások után a Bio-Nat Kft.
ügyvezetõje, Justus Lilla mesélt bõvebben a munkájukról.
A Bio-Nat Kft. 1991-ben alakult. A perkátai malmot 2001-ben vásárolta meg a cég, de csupán 2008-ra lett olyan állapotban, hogy el tudták
kezdeni termékük, a Mikro-Vitál baktériumtrágyának a gyártását.
A Mikro-Vitál baktériumtrágyának komplex hatása van, elsõsorban a
növényi táplálásban vesz részt. Megköti a levegõben lévõ nitrogént,
felszabadítja a talajban lévõ foszfort, és felvehetõvé teszi a növények
számára a káliumot. Mindezek mellett még fontos szerepet játszik a
humusz vegyületek kialakításában is. Továbbá felszabadítja a tápanyagokat és ezáltal egy egészséges, élõ talajt hoz létre, ami morzsalékos szerkezetû, jól levegõzik, jó a vízháztartása és jó életteret biztosít a növények számára. A terméket szokták még mély almos helyeken is használni alomkezelésre, ott pedig az alomszalma lebontását
gyorsítja meg.
A Mikro-Vitál baktériumtrágyát itt, Perkátán, a régi malom épületében állítják elõ. Ehhez egy 18 000 literes hûtõ-tároló kapacitás áll rendelkezésükre, de az ország több részében is van hûtõlerakatuk. Onnan tudják gyakorlatilag 12 órán belül kiszolgálni az üzletkötõik az ügyfeleket. A
Bio-Nat Kft. nagyon ügyel arra, hogy partnereiknek rugalmas kiszolgálást és garantált minõséget biztosítsanak, s ezt igyekezték a fórumon is feléjük kommunikálni.
A termék megcélzott közönsége elsõsorban a növénytermesztõk, és azon belül is a 100 hektárnál nagyobb földterülettel rendelkezõk, de igazából
bárki számára elérhetõ a Mikro-Vitál baktérium trágya.
Justus Lilla lenyûgözõ szaktudását akár órákig is el lehetett volna hallgatni. Õszinte lelkesedéssel beszélt termékükrõl, s jövõbeli céljaikról, melyek nem kisebbek, mint a termék szélesebb körben való megismertetése, valamint egy termék család kialakítása.
Ehhez további sok sikert kívánunk a Bio-Nat Kft. számára, és reméljük, hogy itt Perkátán is minél többek fognak hallani a termékükrõl!
Horváth Dóra
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EGYHÁZ—HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az idei év egyházközségünkben is több
változást hozott. A megbízatási idõszak lejártával megújult képviselõ-testületünk.
Megválasztásra kerültek új képviselõink a
következõ 5 évre az alábbiak szerint:
Hivatalból tagok: Pámer Ottó plébános,
egyházi elnök, Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs, hitoktató, Toldi Róza
Hajnal lelkipásztori munkatárs, hitoktató, Viczkó Vilmosné kántor, Pavlicsek
Patrik helyettes kántor.
Választás útján képviselõi megbízatást
kaptak:
Csákné Virág Viktória, Dózsa Istvánné,
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, Fánczi Attila,
Kliszki Bence, Kõszegi Györgyné, Pavlicsek Dániel Zsolt, Somogyi Balázs, Toldi
János, Viczkóné Csóti Henrietta, Viczkó
Vilmos, Virág Györgyné. Az új képviselõtestület megbízását püspök atyától kapja
meg a tavasz folyamán, majd az eskütétel
után kezdi meg tényleges tevékenységét.
Köszönjük szolgálatukat a kiérdemesült,
életkoruk miatt már nem választható képviselõknek: Pavlicsek Imréné és Dózsa István testvéreinknek, akik több évtizedes
munkájukkal adtak példát az ifjabb generációknak! Köszönjük a többi távozó képviselõnek is fáradozásaikat! Isten fizesse

meg mindannyiuknak bõségesen a közösségre áldozott idõt és energiát!
Az egyházi hozzájárulások összegei: dolgozó felnõttnek 4500 Ft/év, nem aktív felnõttnek (nyugdíjas, munkanélküli) 3500
Ft/év. Önkéntesen akár magasabb összegekkel is lehet támogatni helyi egyházunkat, mely adományokat hálásan fogadunk.
A tavasz folyamán eljuttatjuk minden háztartásba a befizetést segítõ sárga csekkeket. Támogatásukat elõre is köszönjük!
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %kal támogathatják a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). A másik felajánlható 1
%-kal pedig kérjük, a Magyar Katolikus
Egyházat támogassák!
Nagyböjt idõszakában élünk, készülünk
húsvét szent ünnepére. A méltó felkészülés segítésére március hónapban lelkigyakorlatot is tartunk templomunkban.
A következõ idõszak ünneprendje:
Március 29-én virágvasárnap lesz, Jézus
ünnepélyes bevonulását elevenítjük fel.
Április 2-án 18 órakor kezdõdik a nagycsütörtöki szentmise az utolsó vacsora
emlékére.
Április 3-án, nagypénteken, Urunk szenvedésének és kereszthalálának napján 18
órakor kezdõdnek a szertartások.
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A nagyszombati szertartás április 4-én 19
órakor kezdõdik tûzszenteléssel, vízszenteléssel, majd szentmise és feltámadási
körmenet lesz.
Húsvétvasárnap és húsvéthétfõn 8 órakor
kezdõdnek az ünnepi szentmisék.
Április 12-én az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.
„Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsõülésének mûvét Krisztus
a húsvéti titok által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte és az életet
feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr
szenvedésének és feltámadásának húsvéti
szent három napja az egész egyházi év tetõpontjaként tündöklik. Ahogy a vasárnap
csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi
évben.” A feltámadás titka megvilágosítja
számunkra a szenvedés és a halál értelmét. Sokan élnek manapság remény nélkül, mert elcsüggednek a nehézségek láttán. Ki adhat nekik reményt? Az értünk
ártatlanul szenvedett, de feltámadt Krisztus!
Húsvéti örömünk úgy lesz teljes, ha nem
engedjük, hogy testünk uralja lelkünket.
Tegyünk érte, hogy megújult emberként,
új emberként örvendhessünk Krisztus feltámadásának!
Kegyelmekben gazdag, áldott húsvéti ünnepet kívánok!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
23 éve a lakosság szolgálatában

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

* Urnaszállítás
* Sírásás, hantolás
* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés
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MEGHÍVÓ
A „Perkátai Gyûjtemények” kerékpár- és kismotor-gyûjteménye bemutatkozik 2015. április 10-12-én,
Budapesten a Magyar Vasúttörténeti Parkban, az „Oldtimerek Hétvégéje” címû rendezvényen.
Természetesen a rendezvény fõ látványossága, az oldtimer autók és motorok új kollekciójának bemutatása lesz a 3.000 nm-es
Orient és az 1.700 nm-es West csarnokban. A szabadtéren Youngtimer kiállítás, KGST party és a Kalandjárók Kiállítása lesz
látható, ahol hajókat és lakókocsikat is láthat a közönség.
Dióhéjban az egyéb programok közül: Csabai Tájház bemutatkozása, Csabai kolbászkóstoló, kézmûves vásár, gasztronómia
utca és rengeteg ingyenesen használható gyermekprogram.

A rendezvény nyitva tartása:
pénteken 13.00-18.00 óráig, szombaton és vasárnap 9.00-18.00 óráig.
A péntek nyugdíjas nap, kedvezményes belépõvel.
A rendezvényrõl bõvebb tájékoztatást a www.oldtimershow.hu honlapon kaphatnak.
A „Perkátai Gyûjtemények” Virtuális Kiállítását megtekinthetik a www.magangyujtemeny.eoldal.hu honlapon.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Magyar Vasúttörténeti Parkba a „Perkátai Gyûjtemények” nevében:
Rajcsányi László
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