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Beszámoló a 2015. február 24-én 9 órakor
tartott képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2015. február 24-i
képviselõ-testületi ülésén 5 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Bogó
Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Ujfalusi
Pál, Szilasy László) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2015. évi közbeszerzési ütemtervet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a KDOP-2.1.1/B-122012-0012 pályázati kiírás keretében
megvalósítandó „A Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a
perkátai Gyõry-kastélyban” tárgyú projekt tervezési és tervezõi mûvezetési feladatainak ellátására közbeszerzési pályázatot ír ki. A képviselõ-testület felhatal-

mazza a polgármestert a közbeszerzési
pályázat kiírásával és az ajánlattételi felhívás elõkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással „A
Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry-kastélyban” tárgyú projekt tervezési és tervezõi mûvezetési feladatainak ellátására
kiírt közbeszerzési pályázat kapcsán bírálóbizottsági feladatokkal bízza meg az
alábbi személyeket. Dr. Lakos Lászlót,
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal jegyzõjét, Kovács
Melindát, Perkáta Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetõjét, Kis Józsefet, Perkáta
Nagyközség Önkormányzata alkalmazottját, Kollmann Örs közbeszerzési
szakértõt.
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Beszámoló
a 2015. február 24-én,
17 órakor tartott
képviselõ-testületi
ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2015. február 24-i
képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Bogó
Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Ujfalusi
Pál, Szilasy László, Szabó Tamás, Kovács Ferenc) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta és jóváhagyta „A Kínai-magyar
Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry-kastélyban” tárgyú
projekt tervezési és tervezõi mûvezetési
feladatainak ellátására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására
vonatkozó javaslatot.

Beszámoló a 2015. március 18-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2015. március 18-i
képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Bogó
Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Ujfalusi
Pál, Szabó Tamás, Kovács Ferenc) volt
jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta az eljárást lezáró döntés meghozatalára vonatkozó elõterjesztést „a
Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry-kastélyban” elnevezésû projekt tervezési feladatainak ellátása tervezõi mûvezetéssel
tárgyában folyamatban lévõ közbeszerzési eljárásban. A képviselõ-testület a
Szakra Stúdió Mûemléki-Építészeti Tervezõ és Szolgáltató Kft. és a Négy Negyed
Építésziroda Kft. árajánlatát érvényesnek, az ÉPÍTÉSZMÛHELY Építészeti
és Iparmûvészeti Tervezõ Kft. árajánla-

Kátyúzás Perkátán
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete a március 18-ai gyûlésén több kisebb építési munka, közte kátyúzás kapcsán döntött megrendelésrõl.
A kátyúzási elõkészítések (kivágás, tisztítás) után megtörténtek a tényleges betöltési munkálatok is. A munkálatok közel
10 utcát érintettek – köztük a Dózsa
György utcát –, illetve a körforgalomhoz
vezetõ bekötõ utat is.
A körforgalomhoz vezetõ külterületi szakaszon – a nagyobb sebesség miatt – felhívó táblák, eszközök is kihelyezésre kerültek.
Somogyi Balázs

tát érvénytelennek nyilvánította. Perkáta
Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a fenti eljárást eredményesnek nyilvánította és nyertes ajánlattevõnek a Szakra Stúdió Mûemléki-Építészeti Tervezõ és Szolgáltató Kft. (2092
Budakeszi, Petõfi utca 41.) ajánlattevõt
hirdette ki.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a nemzetgazdasági miniszter által – a belügyminiszterrel és az
emberi erõforrások miniszterével egyetértésben – meghirdetett, a „Magyarország 2015. évi központi költségvetésérõl”
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.
5. pont szerinti Óvodai kapacitásbõvítést
célzó beruházási támogatás elnyerésére
pályázatot kíván benyújtani, melynek
1 178 836 Ft összegû önrészét a 2015. évi
költségvetés K71 ingatlanok felújítása
elõirányzat terhére biztosítja.
A pályázat tervezett költsége:
Pályázat összes költsége: 23 576 718 Ft
Támogatás:
22 397 882 Ft
Önrész:
1 178 836 Ft
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Hating Út Kft. (2400

Dunaújváros, Mátyás Király út 10.) bruttó 3 544 825 Ft összegû árajánlatát fogadja el 330 m2 aszfaltjavítási munkálatokra,
87 fm csepegõ járda készítésére a 2015.
évi költségvetés K334 víziközmû karbantartási munkái elõirányzat terhére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
25/2015. (II. 24.) számú képviselõ-testületi határozattal elfogadott 2015. évi közbeszerzési ütemtervet az alábbiak szerint
módosította.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2015. évi összesített
közbeszerzési terve
(Lásd. táblázat)

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry-kastélyban tárgyú projekt tervezési és tervezõi mûvezetési feladatainak ellátására
irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan hozzájárult Perkáta Nagyközség Önkormányzatának a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület helyi
TDM szervezetébe történõ belépéséhez.
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Nemzeti ünnepünk alkalmából
2015. március 13-án délelõtt az óvoda falain belül már a legifjabbak megtartották
kis ünnepségüket. Ezzel egy idõben Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1848. március 15-i forradalom és 1848-1849-es szabadságharc emlékét megörökítõ nemzeti ünnepünk elsõ
programjaként megkoszorúzta a Szabadság téren található Petõfi-szobrot.
„Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címû pályázat sikeres
zárása alkalmából megrendezett ünnepségen beszédet mondott dr. Galambos
Dénes országgyûlési képviselõ úr, Somogyi Balázs polgármester úr és Szilasy
László igazgató úr. Dr. Galambos Dénes
képviselõ úr hangsúlyozta, milyen fontos
a település életében, hogy az éppen lezárt
felújítást egy másik követi, egy még nagyobb, a Gyõry-kastély felújítása.
Somogyi Balázs polgármester úr a mostani energetikai beruházás kapcsán említette, hogy 2008-ban polgármestersége
elsõ sikeres pályázata is az iskola parkjához kötõdik, mely akkor egy uniós forrásból került kialakításra. Szilasy László
igazgató úr ünnepi beszédében Juhász
Gyula: Március idusára címû versével kö-

szöntötte a megjelenteket. Az ünnepi beszédek elhangzása után a negyedik osztályosok mûsora, tánccal, verssel és énekkel színesítve, idézte a forradalom kitörésének hangulatát.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
a fellépõ diákoknak, Bilig Editnek és a
felkészítõ pedagógusoknak Gergely Ágnes, László Andrea, Vátkainé Boda Ildikó tanárnõknek és Horváth Dórának, valamint a technikusoknak és a Faluüzemeltetés dolgozóinak a helyszín kialakításáért.
Az ünnepség zárásaként koszorút helyeztek el a civil szervezetek és az intézmények képviselõi Kossuth Lajos szobránál.
A következõ szervezetek helyeztek el koszorút:
Dr. Galambos Dénes körzetünk országgyûlési képviselõje és Somogyi Balázs
polgármester.
Az intézmények nevében:
A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola részérõl: Tóth Géza tankerületi igazgató
úr, Hegedûs Gabriella és Horváthné
Horgos Judit igazgató helyettes asszonyok.
A Perkátai Általános Mûvelõdési Központ részérõl: Bogó Anikó igazgató és
Kovács Tiborné óvodavezetõ

I. Roma Kultúra Világnapja
ünnepe

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
nevében Vátkainé Boda Ildikó képviselõ
asszony és Somogyi Balázs polgármester
úr.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részérõl Dankó Lajos és Patai
Sándor képviselõ urak.
A civil szervezetek részérõl koszorút helyeztek el a következõkben felsorolt hölgyek és urak:
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre nevében dr. Nagy Andrásné és Berkesi Jánosné.
Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyesület nevében Ujfalusi Pál és Kis József.
Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület nevében Siba Árpádné és Szanyi Imre.
Függetlenek Perkátáért Egyesület nevében Szalai Anikó és Mosonyi György.
Perkátai Római Katolikus Egyházközség
nevében Pámer Ottó, Toldi Róza Hajnal
és Pavlicsek Zsolt.
Óvodai Szülõi Munkaközösség nevében
Gergely Ágnes és Siposné Nagy Krisztina.
Iskolai Szülõi Munkaközösség nevében
Csányi Mónika és Veres Bernadett.
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület
nevében Dózsa György és Rajcsányi
Lászlóné.
Bogó Anikó

Szerkesztõségi
közlemény
Tisztelt Olvasóink!
Idén is nagy feladatokkal és bõséges
programokkal köszöntött bennünket
a tavasz, mely kiderül beszámolóinkból és programajánlóinkból.

Április 11-én került megrendezésre az I. Roma Kultúra Világnapja itt a faluban, a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Délután négy órától kulturális mûsorral vette kezdetét a program, melyet Dankó Lajos elnök nyitott meg. Ezt
követõen Somogyi Balázs polgármester úr és Hosszú János, a Dunaújváros Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke is köszöntötte a vendégeket. Ezután színes
mûsorral kedveskedtünk a nézõknek Fórizs Antal vezetésével. Versekkel, vidám dalokkal, cigánynótával, Horváth Jenna énekével, és nem utolsó sorban Varga Elemér
cimbalommûvész egyvelegével. Este 20 órától fergeteges bál kezdõdött, melynek keretein belül Bódi Csabi adott bombasztikus koncertet. Hajnali egytõl Patai G. &
Karipapa a rap mûsorával, valamint Gálosi Martin a szájdobolásával emelte az est
hangulatát.
Véleményünk szerint méltóképpen megünnepeltük a roma kultúra világnapját. Szeretnénk megköszönni mindazoknak az áldozatos munkáját, akik bármilyen formában
segítették rendezvényünk megvalósulását!
Perkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Végre megújulhat a kastély épülete,
közösségi programok várták és várják
az érdeklõdõket húsvét után is: költészet napja, roma kultúra napja, kiállítások, rendezvények. Itt a majális, melyen most is színes szórakozási lehetõségek várják a perkátaiakat a kastélykertben.
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. június 14.
Szerkesztõség
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A Perkátai Általános Mûvelõdési Központ hírei
Könyvtári hírek

Szivárvány Óvoda hírei

A Perkátai Cimbora Klubban a márciusi
jeles napok volt a téma. Történeteket és
verseket hallgattak a gyerekek. A kézmûves foglalkozáson pedig tavaszi üdvözlõlapot készítettek.

Végre itt a jó idõ, megérkezett a tavasz.
Bízom benne, hogy túl vagyunk a megfázásos, influenzás, bárányhimlõs betegségeken. Sokat lehetünk a jó idõ beköszöntésével a friss levegõn, az udvaron.
Az elmúlt idõszakban számos program
volt az intézményünkben. Meglátogatott
bennünket a fogorvos néni, aki elvégezte
a szûrõvizsgálatokat. Havonta különbözõ zenés, bábos elõadásokban volt részük
a gyerekeknek.
Szokásunkhoz híven az idén is lehetõségük volt a szülõknek fényképeket készíttetni gyermekeikrõl.
A védõ néni rendszeresen végzi a tisztasági vizsgálatokat és elõadást is tartott az
egészséghét alkalmából, a gyerekek nagy
örömére.
A szülõk a Kisegerek számítástechnikai
mûhely és a Manóvár tehetséggondozó
mûhely munkájába pillanthattak be.
Örültek a lehetõségnek, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Elmondták, hogy nem
is gondolták volna, hogy ilyen sokrétû
munka folyik az óvodában. Egyben meg
is adták még a fejlesztendõ területünket:
még nyitottabbá kell válnunk a szülõk
felé, jobban be kell õket vonnunk a mindennapi munkánkba.
A költészet napját is megünnepeltük.
Minden kisgyereknek egy rövid kis verset
kellett tanulni a szüleivel, olyat, melyet az
óvodában még nem tanult. Némelyik csoport nagyon aktív volt, de volt olyan is,
ahol csak két-három gyerek tanult verset.
A tehetséghónap zárásaként egy gálát
rendezünk, melyen a szülõi szervezet
képviselõi is meghívást kapnak. Az óvodás gyerekeken kívül fellépnek az iskolai
versmondó verseny gyõztesei.
Április 17-én a gyerekek nagy örömére
kirándulást szervezünk a Fõvárosi Nagycirkuszba.
A hónap egyik legnagyobb eseménye az
új gyerekek beíratása. A felvétel eredményérõl minden érintett család írásban kap
tájékoztatást. Szeretettel várjuk a piciket
a szeptemberi kezdésre!
Az óvodában történõ napi eseményekrõl
a http://perkataiszivarvanyovi.blogspot.
hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Márciusban bemutattam a könyvtárban a
Perkáta 1848-49-ben címû – helytörténeti
kutatások alapján összeállított – írásos
emlékeket. Rendhagyó történelem órára
hívtam a felsõ tagozatos osztályokat.
A helytörténeti gyûjteményünket 1848as emlékkel gazdagítottuk: Kátai Király
István (1810-1887) perkátai földmûves
kéziratos daloskönyvébõl való – „Most
nyílik a szelíd rózsa bimbója…” kezdetû
nemzetõrdal és a bujdosó Kossuthról
szóló – két dalszöveg másolatával. Az
eredeti írást a Néprajzi Múzeum Kézirattára õrzi. A másolatot és az összeállított
írásos emléket a könyvtárunk helytörténeti gyûjteményében megtekinthetik az
érdeklõdõk.

Március 31-én – a Hunyadi Mátyás Általános Iskola szervezésében – a költészet
napja jegyében versmondó versenyt rendeztek a könyvtárban. Az alsó tagozatos
gyermekek szépen, felkészülve adták elõ
a kívülrõl megtanult verseiket.
Áprilisban az 1. b osztály volt a gyermekkönyvtár látogatója, ahol hasznos útmutatót kaptak a könyvtárhasználatra vonatkozóan. A gyerekek örömmel vették
birtokukba a sok-sok színes, és érdekesnek tûnõ könyvet. A látogatást követõen
a kis elsõsök közül többen is, a szüleikkel
együtt ismét eljöttek, és beiratkoztak a
könyvtárunkba.
Lászlóné Szabó Edit

Kovács Tiborné óvodavezetõ

A Perkátai Általános Mûvelõdési Központban április 10-én emlékeztünk meg a
költészet napjáról, József Attila születésnapjáról. A tavaszi idõszakban több osztály szervezte meg találkozóját a kastélyban, összejöttek a régi osztálytársak. Intézményünk jelenleg a május 1-jei programra készül, melyre szeretettel várunk
mindenkit!
Több híradás jelent meg a kastély felújításával kapcsolatban, de itt, a Perkátai
Hírekben ez idáig nem olvashattak róla.

2015. március 6-án sajtótájékoztatót tartottunk a felújításról, melyen L. Simon
László miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, dr. Galambos Dénes, a Fejér megyei 4. számú
választókörzet parlamenti képviselõje és
Somogyi Balázs, Perkáta Nagyközség
polgármestere beszélt a felújításról.
A kastély turisztikai célú hasznosítását illetõen 2012 szeptemberében adott be
Perkáta Nagyközség Önkormányzata pályázatot, Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai
Gyõry-kastélyban címmel. A kedvezõtlen elbírálást követõen 2012 decemberében fellebbezést nyújtott be.
2015. február 25-én Perkáta Nagyközség
Önkormányzata megkapta az értesítést a
támogatásról, az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai
Gyõry-kastélyban” címû, KDOP-2.1.1/B12-2012-0012 jelû pályázatot illetõen.
Regionális Operatív Program Irányító
Hatóság vezetõje 344 901 459 forint öszszegû támogatásra érdemesnek ítélte a
pályázatot.

A klasszicista kastély fõépülete az 1700as évek második felében már a díszudvarral és nagyméretû kastélyparkkal a Gyõry-család birtoklásában, Perkáta legékesebb kincse volt. Az 1820-as években a
két oldalszárny megépítésével, új funkcionális egységek jöttek létre. A gróf Gyõry-család nagy tiszteletben áll Perkátán,
sokat tettek a településért. Gróf Gyõry
Teréz tiszteletére minden évben emlékmûsort szervez a település.
A kastély épület Perkáta központjában
található, a hozzá tartozó parkban van az
iskola és itt találhatóak sportpályák is.
A II. világháborút követõen, az államosítással a fõépületben általános iskolát alakítottak ki, közben elkezdõdött a mostani
iskola építése, ahova 1974-ben költözhettek be a diákok. A kastély épületén
1975-79 közti idõszakban a szükséges felújításokat elvégezték, mûvelõdési háznak és könyvtárnak ad otthont napjainkban is. A kastély rossz állapota ellenére, a
Perkátai Általános Mûvelõdési Központ
mindent megtesz, hogy egy élõ mûvelõFolytatás a következõ oldalon.
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dési programokkal teli ház legyen. Itt található a közel 22 000 kötettel rendelkezõ
könyvtár, internetterem, irodahelyiségek, az általános iskola zene és hitoktatása. Tizenhét civil szervezet, klub rendszeres összejövetelei, foglalkozásai is a házban vannak. Néptánc és sportfoglalkozások, bemutatók, kézmûves foglalkozások, tanfolyamok, kiállítások, elõadások,
író-olvasó találkozók töltik meg a Gyõry-kastély termeit.
A Gyõry-kastély épületében Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központot
szeretnénk létrehozni – ennek alapja
Perkáta és a Kínai Népköztársaság kapcsolata 1960-ig nyúlik vissza, amikor is a
perkátai mezõgazdasági termelõszövetkezettel alakított ki a Peking melletti
Huaxiang Népi Kommunája kapcsolatot.
A 90-es években, a rendszerváltás után is
megmaradt a kapcsolat, amelyben több
delegációs látogatás is történt. 2001-ben
alakult át a kapcsolat, az önkormányzat
vette át a vezetését, amikor is testvérvárosi szerzõdés aláírására került sor Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a
most már Pekinghez tartozó Huaxiang
Népi Kormánya között, amely a magyarkínai kapcsolatok közül a leghosszabb
ideje mûködõ.
Perkáta és kínai testvértelepülése közti
kapcsolat adta az ötletet és egyben a lehetõséget is a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozására a perkátai Gyõry-kastélyban.
A felújított épületben az általános programok, rendezvények mellett évente
több mint tíz, a kínai kultúrával kapcsolatos rendezvény (irodalom, gasztronómia,
festészet és kalligráfia, tánc és énekprogram) valósul meg. Továbbá két állandó
kiállítás kap helyet: a XIX. századi ma-
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gyar nemesség életét bemutató kiállítás,
mely a Gyõry-család vonatkozásában jelentõs, illetve Perkáta kínai testvérvárosa
Huaxiang rendelkezésre bocsát egy 800
évre visszatekintõ pekingi várostörténeti
kiállítási anyagot, amely Európában unikális.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
kiemelt célja, hogy az országos védettség
alatt álló Gyõry-kastély méltó módon felújuljon és a kastély épületben versenyképes kulturális, turisztikai központ jöjjön
létre.

fõépületének felújítása idején az oldalszárnyban kerül majd elhelyezésre a
könyvtár, mely raktárrendszerrel fog mûködni. A könyvtári programok és az
e-Magyarország Pont is helyet kap természetesen az oldalszárnyban. A kisebb
tanfolyamok, kis létszámú foglalkozások
szintén ott lesznek megtartva, az ÁMK
gazdasági irodája, ahol az étkezési díjak
befizetése történik és a faluüzemeltetési
iroda is ugyanott lesz. A Faluházban lesznek a szokásos vásárok megtartva és a nagyobb létszámú civil szervezetek is itt

Intézményünk látogatói aggódva teszik
fel a kérdést, hogy a programok hol valósulnak meg a felújítás idején, hol lesz a
könyvtár, hol lesz módjuk a civileknek találkozni egymással, hol lesznek a tanfolyamok, a sportfoglalkozások. A kastély

tarthatják rendszeres összejöveteleiket,
az esti órákban a sportfoglalkozások is itt
kapnak helyet. Az iskola ad majd helyet a
zeneoktatásban és a hitoktatásban részesülõ gyermekeknek.
Bogó Anikó Perkátai ÁMK igazgató

Ünnepi program Perkátán, a költészet napján
A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtára és Mûvelõdési Háza minden évben megemlékezik a költészet napjáról. Az irodalmi délután április 10-én, 16 órakor vette kezdetét. Az elõadóteremben a gyermekek és felnõttek szép zenés-verses összeállítása várta a
versbarátokat és a költészetet kedvelõket.
Elõadóink között tisztelhettük a – Hunyadi Mátyás Általános Iskola által szervezett – alsó tagozatos versmondó verseny elsõ helyezetteit: Gelencsér Lillát, Varga Noémit és Völcsei Adriennt, valamint a tehetséges felsõ tagozatos diákokat: Csányi Kevint,
Csák Nikolettát, Kapócs Szilvesztert és Tóth Zsuzsannát. A gyermekek a játékos és hangulatos versek mellett komoly hangvételû
költemények megtanulására is vállalkoztak.
Meghallgattuk Orbán Zsolt tanár úr és László Lilla gitárjátékát, akik megzenésített verseket adtak
elõ.
József Attila születésének 110. évfordulójára emlékezve, a Perkátai Irodalmi Kör és a Nyugdíjasok
Baráti Körének tagjaitól szép elõadásokat hallhatunk a költõ verseibõl. Saját szerzeményû versek is
színesítették az irodalmi délutánt.
Köszönjük a felnõtt elõadóink – Filep-Szabó Zsuzsanna, Gergácz Mária, Kapócs Mihály, Lõrincz
Józsefné, dr. Nagy Andrásné, Pavlicsek Zsolt,
Viczkó Ferencné, Zám Jánosné – közremûködését is. A versek iránti szeretetet is bizonyítja a jeles
napon megjelenõ – elõadótermet betöltõ – vendégeink érdeklõdése.
Lászlóné Szabó Edit
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„Oldtimerek hétvégéje”
Csodálatos, tavaszias idõben, kedvükre nosztalgiázhattak azok az
érdeklõdõk, akik kilátogattak a hétvégén a Magyar Vasúttörténeti
Parkba. A nagyszámú érdeklõdõ közönség apraja-nagyja megtalálhatta a maga kedvenc járgányait.
A gyönyörûen restaurált autócsodák mellett üde színfoltja volt a hétvégi rendezvénynek a „Perkátai Gyûjtemények” standja. Külön köszönetem azoknak, akik a kiállításon meglátogattak bennünket!
A kiállításról több képet láthatnak a www.magangyujtemeny.eoldal.hu honlap „képgaléria” menüpontjában.
Rajcsányi László

Egészségnapok a Perkátai Nyugdíjasklubban
2015. február végén nyugdíjasklubunk
meghívására Toldi Róza Hajnal egy kis
ismertetõ elõadást tartott a gyógyteákról,
a növények gyûjtésérõl, a teák elkészítésérõl, felhasználásáról.

Sok fajta növényrõl tudtuk talán mi is,
hogy van valamilyen gyógyhatásuk, de
nem biztos, hogy tudtuk volna, melyiket,
mire lehet, vagy hogyan érdemes használni. Hajnika el is készített több fajta
teát, tehát akár meg is kóstolhattuk, ismerkedhettünk ízükkel, zamatukkal. Fel
sem tudom sorolni hány gyógynövényrõl
beszéltünk, de volt ott csalántea, menta,
bodza, hárs-, és csipkebogyótea, kóstoltunk citromfû, gyermekláncfû, illetve
tyúkhúrból készült teát is.
Mindnyájunknak érdekes és hasznos tapasztalatokat nyújtott ez a délután. Többen is azon a véleményen voltunk, hogy

Vendégségben a Kézmûvesek
Házában, Székesfehérváron
Már régen adtunk hírt magunkról, de az nem jelenti azt, hogy nem szövünk, és hetente
nem járunk a kastélyba.
Lászlóné Szabó Editnek köszönhetõ, hogy eljutott hozzánk a „Népi Kézmûves Közösségek a Közép-Dunántúlon” c. konferencia híre. Megszervezte részvételünket, így aztán nekünk csak a kellemes rész jutott.
Láttuk és irigyeltük a Kézmûves Házban folyó tevékenységek eredményét, a jó közösségi hangulatot, az érdeklõdést, a kíváncsiságot egymás munkái iránt.
Az eszmei közösséghez tartozás érzését ez a találkozás újra csak erõsítette, lendületet
adott, van értelme annak, amit teszünk. Õrizzük eleink értékeit, tudását, a hagyományokat.
Elõadóink voltak:
Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza Népmûvészeti Módszertani Mûhelyének vezetõje, a közösségfejlesztésrõl, az elérhetõ lehetõségekrõl tartott elõadást.
Török Károlyné Miszori Marianna, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet feladatairól beszélt,
sok megvalósult ötletet ismertetett. Az embernek az volt az érzése: „Igen! Ez kell nekünk is!” – mármint Perkátának. Ehhez az együttmûködés persze elengedhetetlen, de
ha sikerül közös célt találni…
Párniczky Józsefné hímzõ, népi iparmûvész elõadása szenzációs volt. Korát meghazudtoló vehemenciával bizonygatta, hogy nem lehet elég korán kezdeni, és fõleg abba nem
kell hagyni a munkát.
Az érdekes elõadások, a kedves vendéglátás, a szünet alatt kialakult beszélgetések teljesen elvarázsoltak bennünket. Jó volt látni, hallani és megtapasztalni.
Rendezvényeikre állandó meghívást kaptunk, de várnak minden érdeklõdõt, kicsit és
nagyot, csoportokat, akár Perkátáról is!
Helyszín: Kézmûvesek Háza, Székesfehérvár, Rác utca 27.
Honlap: www.fehervarikezmuvesek.hu
Sibáné Ili és a szövõkör

errõl akár napokat lehetne beszélni, nem
igazán elég erre a témára egy rövidke délután.
Most április végén egy ehhez hasonló,
ugyanilyen érdekes témában beszélgetünk. A mostani témánk a zöldfûszerek
és konyhakerti növényeink pozitív, gyógyító hatása szervezetünkre.
Ennek a délutánnak levezetésére Siba
Árpádné Ilikét kértük fel, és köszönjük
szépen, hogy elvállalta.
Már mindnyájan érdeklõdve várjuk ezt a
délutánt is.
Somogyi Anna

Szemétszedési
akció
A Pénzügyõr Vadásztársaság március
21-én ismét megszervezte éves szemétszedését, melyhez a már megszokott
módon társult a Perkátai Polgárõrség
néhány tagja is. Az idén 10. alkalommal
megrendezett takarítóakció keretein
belül a jelenlévõk megtisztították a
perkátai vadászterületet – többek közt
a Csirót, a Vitéz földet, Pulai nádast és
környékét, Kisperkáta területeit.
A szorgos nap eredményeként közel 16
m3 szemetet szállítottak el, s így újra
tiszta lett a nagyközség ezen része. Az
akció koordinátora, Siba Ákos elmondta, hogy több csapatra bontva végezték
munkájukat, így ennek köszönhetõen
még hatékonyabban tudtak dolgozni.
A szemétszedés szervezõi ezúton szeretnének köszönetet mondani Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának az
összegyûjtött hulladék elszállíttatásáért, a Forrás Agro Kft.-nek a traktorok
biztosításáért, továbbá minden környezetbarát résztvevõnek, akik nélkül ez
nem valósult volna meg!
Horváth Dóra
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Mezõföldi virágunk
Perkátáról sokan tudják, hogy nevét egy virágról kapta, melyet
még Jókai Mór is megemlít Az arany ember címû regényében.
Ám azt nem biztos, hogy tudják, milyen különleges virága nõtt –
nem is olyan régen – falunknak, egészen pontosan 2015. március
21-én. Ekkor rendezték meg Székesfehérváron a III. Mezõföld
Virágai Fejér Megyei Szólótáncversenyt, melyre megyeszerte
mindenhonnan érkeztek kis és nagy táncos lábúak, hogy megmutassák, mit is tudnak.
Perkátáról a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes elõkészítõ csoportja által Baráth Bence vett részt a komoly megmérettetésen.
A 8 éves, második osztályos kis diák tehetségének, kitartásának
és tanárai kitûnõ felkészítésének köszönhetõen elhozta az õ általa csak szerényen „jó nagy oklevélnek” nevezett címet.
Bence a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulója, aki kicsit
megszeppent, mikor beállítottam a hangfelvevõmmel és kérdéseimmel az osztálytermükbe, hogy én most aztán jól meginterjúvolom, sej-haj. Szerencsére elég talpraesett gyerkõc, így hát hamar beleegyezett, hogy válaszol nekem.
Bence 4 éve táncol a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes elõkészítõ csoportjában. Ez az elfoglaltság hetente két napot, azon belül
is két óra hosszat vesz igénybe, tanítás után. Mindezek mellett
jelenleg még furulyázni is tanul, kiválóan teljesít az iskolában és
a helyi versmondó versenyen is második helyezést ért el. Édesanyjával beszélgettem egyszer, hogy Bencének az ötös csak akkor igazán ötös, hogyha oda van mellé biggyesztve a csillag is.
Mikor rákérdezek, hogy milyen érzés volt kiválasztottnak lenni,
ismét szerényen megvonja a vállát.
– Hát, csak kiválasztottak, és azt mondták, eldönthetem, hogy
szeretnék-e menni vagy nem.
A nyolc éves Bence úgy döntött, hogy bátran belevág, és kipróbálja magát a nagyok között.
Párjával, Lilivel együtt készítette fel õket Rita néni és Misi bácsi,
a két óra hosszas próbák után még egy órát ráhúzva. Új lépéseket tanultak, amiben cifra és még sok más lépés volt – meséli
Bence.
Élvezettel hallgatom, ahogy okosan magyaráz nekem, majd a
versenyrõl kezdem el faggatni.
– Milyen érzés volt zsûri elõtt szerepelni?
– Jó volt. Kicsit furcsa volt, de nagyon jó – lógatja a lábát a székrõl.

A versenyre elkísérte õket (rajtuk kívül még két pár indult az
együttesbõl) a sokat emlegetett Rita néni és Misi bácsi, valamint
a családjuk is, akik talán jobban izgultak, mint maguk a kis versenyzõk. Persze nem volt miért, hiszen a tehetség és a szeretet az
iránt, amit csinálunk, mindig megmutatja erejét, bárhol is vagyunk éppen.
Telefonon volt szerencsém utolérni Turóczi Ritát, aki elárulta,
hogy nem kis kihívás volt ez a gyerekeknek. Másfél perces táncot
kellett elõadniuk, melyet improvizáltak, s õk, a felkészítõk az
elõzetes próbákon csak megmutatták, sugallták a lépéseket, koreográfiát. Azt végül, amit elõadtak a zsûri elõtt, a gyerekek rakták össze maguknak. Bence Rábaközi dust mutatott be a szakavatott zsûrinek.
Rita néni még azt is hozzá fûzi, hogy bár Bence csendes az órákon, de nagyon jól dolgozik, ezért látták alkalmasnak, hogy indítsák a versenyen.
Magamban elképedek, hogy micsoda erõfeszítésekbe kerülhetett ezt a hatalmas kihívást teljesíteni, majd visszatérek Bencéhez.
Perkáta mezõföldi kis virága további kérdéseket várva rám függeszti kék szemeit.
Elmosolyodok.
– És mik a terveid a jövõben Bence? Meddig szeretnél néptáncolni? – teszek eleget neki.
A válasza szinte magától értetõdõ és nagyon megható:
– Ameddig csak élek – feleli nemes egyszerûséggel.
Horváth Dóra

Hagyományõrzõ locsolkodás Perkátán
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy április
6-a. Ezen a remek napon a hagyományra
való tekintettel, fogtuk a vödrünket és elindultunk, hogy meglocsoljuk a népmûvészetis lányokat. Minden utcát bejártunk, Marcell és Bence végig viccelõdték
az egész utat, Milán pedig hamar kaphatóvá vált a humorra és beszállt a csipkelõdésbe.
A lányok szeretettel fogadtak minket,
népviseletbe öltöztek, nagyon csinosak
voltak. Szinte mindegyikük igyekezett elfutni elõlünk, de ez csak néha sikerült nekik.
Jázmin nem számított ránk, és szaladt,
mint a nyúl. Marci kezét-lábát törte, hogy
meglocsolhassa. Dóri visított a hideg víztõl, de végül megadta magát, Bogikát a
hidegre való tekintettel inkább csak kölnivel löttyintettük meg.
Andika kedvesen mosolygott, Dzseni pedig a hintájuk mögé bújt, de ott is utolértük. Lilla szerénykedve, aranyosan várt

minket, örült, hogy meglocsoljuk. Noémi
sem ellenkezett sokat, óvatosan megöntöztük õt is.
Tamara a locsolás végeztével megkergetett minket, s végül sarokba szorítottuk a
két nagyszájú hölgyeményt, Fannit és

Héber Dórit. Szegény Dóri többet kapott, mint a többi lány, mert langyos vízzel locsoltuk meg.
Sok finom süteménnyel vártak a lányok,
egy vödörnyi tojást összegyûjtöttünk és
közben sokat nevettünk.
S végül foglalkozásvezetõnket, Dórit, három vödör és egy szódásszifon várta otthon, hogy õ se hervadjon el. (Egész nap
csak erre vártunk.)
Miután mindenkit meglocsoltunk, elosztottuk a „zsákmányt”, majd hazamentünk és pihentünk egy nagyot.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a lányoknak és családjuknak:
Bernhardt Boglárka, Héber Dóra, Horváth Dóra, Irimi Dzsenifer, Kulcsár Tamara, László Lilla, Rácz Noémi, Südi
Andrea, Tiger Jázmin és Vagyóczki Fanni.
Cséza Milán,
Kónicz Marcell és Kõszegi Bence
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Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
e-mail:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350

Márciusi események
Március 6-án az önkormányzat segítségével megünnepeltük a nõnapot.
Március 9-én zajlott az egyházi tájékoztató
és a leendõ tanítók tájékoztató szülõi értekezlete –Siposné Nagy Krisztina, Gergely
Ágnes és Vátkainé Boda Ildikó tanítónõk.
Március 12-én 9 pedagógus vett részt a dunaújvárosi KLIK szervezésében rendezett
továbbképzésen Dunújvárosban.
Március 13-án a hagyományainktól eltérõen 14 órától ünnepeltük meg az 1848. március 15-én kirobbant forradalmat, s egyben
zártuk az önkormányzat által megnyert és
sikeresen befejezõdött KEOP-5.5.0/B/122013-0048 azonosítószámú „Perkáta
Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címû pályázatot, melynek pályázati támogatása 171 446 186 Ft. volt. Az ünnepi
mûsort iskolánk 4. osztályos diákjai adták,
felkészítõ pedagógusok Vátkainé Boda Ildikó, Gergely Ágnes és László Andrea tanítónõk voltak.

Március 24-én igazgatói értekezlet volt
Kulcson.
Március 26-án Basticz Józsefné és Tóth
Ferencné tanítónõk nyílt napot tartottak
az 1. b osztályban.
Március 31-én a megrendezésre került az
alsós versmondó verseny.
Szilasy László igazgató

Szakmai napon voltunk
Iskolánk 9 pedagógusa 2015. március 12én délután Dunaújvárosban a fõiskolán a
KLIK Dunaújvárosi Tankerülete által
szervezett tavaszi továbbképzésén vett
részt. A köszöntõk után megemlékezést
hallhattunk dr. Zsolnai József profeszszorról, aki épp e napon született 80 esztendõvel ezelõtt. Sajnos, e kiváló neveléstudományi szaktudós már 4 éve nincs közöttünk. Több területen is beírta nevét a
magyar pedagógiatörténetbe. Már életpályája sem mindennapi, hiszen a szegedi tanyavilág tanítójából küzdötte fel magát a
Magyar Tudományos Akadémia tagságáig. Iskolaalapítóként a Zsolnai-módszerként közismert nyelvi-irodalmi és kommunikációs anyanyelv-tanítási módszer kidolgozója, mely a kísérleti idõszak után már
értékközvetítõ és képességfejlesztõ pedagógiai programmá szélesedve került be a
közoktatásba elsõ osztálytól az érettségiig.
Komoly tudományos akciókutatásokat
végzett a felsõoktatás megújítása érdekében, élete minden percében küzdött az
igényes pedagógusi munkáért és a tanításban résztvevõk megbecsültségéért. Elmé-

nem múló tiszteletet érdemel az utókor részérõl!
A továbbképzés elsõ szakmai blokkjában
az iskolai jó gyakorlatok kerültek bemutatásra. Érthetõ okokból, leginkább kolléganõnk, Jákliné Perei Erika elõadása miatt
izgultunk, hiszen iskolánk környezetvédelmi és bánásmódbeli jó gyakorlatait ismertette a jelenlévõ kollégákkal. A higgadt és
precíz bemutatót követõ tapskor még a
padsorokban is büszkén húztuk ki magunkat Erika kiváló elõadói szereplése után.
Hallhattunk még érdekes bemutatkozásokat dunaújvárosi, pusztaszabolcsi és mezõfalvi jó nevelési gyakorlatokról.
A második szakmai blokkban különbözõ
témák elméleti elõadásait kínálta a szakmai nap. Én Boldizsár Ildikó Meseterápia
témájú elõadását választottam. Nem bántam meg, hiszen a dunaújvárosi származású elõadó nagyon érdekesen mesélt a mesékrõl. Saját módszerét, a „metamorphoses-meseterápiát” ismertette, „ahol nem
szimbólumokkal dolgozunk, hanem kibontott belsõ képekkel. A részeire bontott
képeket kinagyítjuk és finoman összehangoljuk az életút eseményeivel. Amikor valamennyi részletet megismertünk, újból
összerakjuk az egészet, de most már másképp. A teremtõ képzelet segítségével
megalkotható egy olyan kívánatos élethelyzet, amely mintegy felülírja az addigit,
s ez egyben a probléma megoldását is jelentheti.” Számomra az elõadás kulcsfogalmai a teremtõ képzelet és a megújuló
életerõ voltak, legfontosabb tanítása pedig, hogy életminõségünket döntõ módon
meghatározhatja, hogy kikhez és mikhez
kapcsolódunk, azaz kiknek és miknek engedjük meg, hogy fontos hatásokat gyakoroljanak ránk… A mesekutató szaktekintély szerint a mesék, így tudnak mindenkinek segítségére lenni élete tudatosabbá tételében és nehéz élethelyzeteinek konstruktív feldolgozásában.
Pavlicsek Zsolt tanár

Léleküdítõ pillanatok a
József Attila Könyvtárban
Március folyamán Benke Zoltán körzeti
versenyekre vitt diákokat.
Március 20-án zenei vetélkedõt szerveztek
zenepedagógusaink.
Március 24-én, a Mezõfalván megrendezett tankerületi helyesírási versenyen elsõ
helyezést ért el László Lilla, csapatban
(László Lilla, Kovács Esztella, Rosta Kata)
pedig második helyezettek lettek.

leti koncepciója – a pedagógiai új rendszere – a magyar neveléselmélet aktuális vezércsillaga, melyet egyelõre még kevéssé
fedeztek fel és értenek a kortársak. Nekem
egyetemi tanárom, diplomadolgozati témavezetõm, majd egyetemi kutatásvezetõm és oktatókollégám volt, így személyes
tapasztalat alapján mondhatom, hogy a
Tanár Úr (így hívtuk) szakmai nagysága el

A hagyományokhoz híven, ebben az évben
sem maradtunk csodás versek és izguló,
mosolygós alsós diákok nélkül a 2015. március 31-én megrendezett versmondó versenyen. A megmérettetésen összesen 29
gyermek vett részt, akik szebbnél szebb
költeményekkel örvendeztették meg a
zsûrit és a nézõket.
Folytatás a következõ oldalon.

2015. április-május PERKÁTAI HÍREK
Felkészítõ tanáraiknak és a zsûri tagjainak
ezúton is köszönjük még egyszer a munkájukat!
A helyezettek osztályonként:
1. osztály: I. helyezett: Gelencsér Lilla 1. a,
II. helyezett: Sipos Kornél 1. b, III. helyezett: Badi Aliz 1. a.

ÁMK HÍREK
tért haza, és reméljük, hogy az idén is hasonló, vagy még jobb eredményekkel büszkélkedhetünk. Sok sikerült az indulóknak!
A helyezettek továbbá felkérést kaptak az
április 10-én megrendezésre kerülõ költészet napi programra, és a Szivárvány Óvoda április 24-i tehetség napi rendezvényére.
Reméljük, hogy jövõre is ilyen színvonalas,
tartalmas délutánnak lehetünk fül- és
szemtanúi, és köszönjük a részvételt minden bátor kisdiáknak!
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Eredményhirdetésnél az I. és II. helyezett
díjazása gyermekenként: 1 db zselés toll, 1
db tölthetõ önhegyezõs ceruza, 1 db CD lemez (üres), III. helyezett díjazása gyermekenként: 1 db zselés toll, 1 db CD lemez.
IV–V. helyezett gyermekenként 1 db epres Milka csoki volt a nyeremény.

Denke Antalné, Gyöngyösi Edit,
Kovács Tina Erika

Beszámoló a 2015. március
20-án Perkátán tartott
kistérségi zenei vetélkedõrõl
A résztvevõ csapatok Adony, Kulcs, Mezõfalva, Dunaújváros, Perkáta voltak.
A vetélkedõ jó légkörben, fegyelmezetten
zajlott, biztosítva volt 5 db 2 literes üdítõ és
1,5 kg pogácsa, továbbá biztosítva voltak:
Roland digitális zongora, CD-lejátszó, rádió, Roland erõsítõ monitor.

2. osztály: I. helyezett: Varga Noémi 2. a,
II. helyezett: Baráth Bence 2. b, III. helyezett: Kraczmajer Kitti 2. a.

A vetélkedõt délután két órai kezdettel
hirdettük meg a Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola 6. a tantermében.
3. osztály: I. helyezett: Tomor Patrícia 3. b,
II. helyezett: Aszlajov Dorottya 3. b, III.
helyezett: Cséza Milán 3. b.

Iskolánkban elõször rendeztünk kistérségi
vetélkedõt, a résztvevõk és mi, szervezõ tanárok is úgy véljük, hagyományteremtõ
kezdetnek voltunk részesei.
Szabó Edina zenepedagógus,
Murányi József zenepedagógus

Mozgó holokauszt-kiállítás

4. osztály: I. helyezett: Völcsei Adrienn 4.
b, II. helyezett: Pintér Róbert 4. b, III. helyezett: Kátai Hanna 4. a.

A délután tétje nem volt kicsi: korosztályonként az elsõ és második helyezett indulhat a dunaújvárosi versmondó versenyen. A lecke fel is van adva: a tavalyi évben két kisdiákunk elõkelõ helyezésekkel

Öt településrõl érkeztek a 3 tagú csoportok és kísérõ tanárok. Idõben elkezdõdött
a vetélkedõ, az 5 kísérõ tanár alkotta a zsûrit. Változatos kérdések, zenefelismerés,
hangszerfelismerés, népdaléneklés, rajzolás, zenerészletek lejátszása, hangszeres
produkciók alkották a verseny programját.

Kivétel nélkül minden csapat bizonyította
felkészültségét, különösen kiemelném a
gyerekek által nyújtott hangszeres produkciók magas színvonalát. 1 óra 10 perc elteltével kezdte el a zsûri az értékelést.

2015. március 16-án részt vettünk a holokausztról szóló kiállítás megnyitóján.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
hogy részt vehettünk a megnyitón, amely a
dunaújvárosi vasútállomáson volt. Beszélhettünk egy túlélõvel, Forgács Jánossal. Õ
1928-ban született Gödöllõn, és ott is élt
1944 tavaszáig, amikor deportálták. Sok
érdekes dolgot hallhattunk a holokauszt
történetérõl, és arról, hogy hogyan élték
meg, hogyan élték túl.
Folytatás a következõ oldalon.
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Egy marhavagonba rendezték be, hasonlóba, mint amiben szállították õket. Kb.
470000 embert hurcoltak el. Úgy 7000 túlélõ él még napjaikban is. Tetszett a kiállítás, mert sok érdekes dolgot megtudhattunk, és kicsit átélhettük az akkori eseményeket. Köszönjük Orbán Zsolt tanár úrnak, hogy elvitt minket a kiállításra.
Kiszl Abigél, Kõszegi Bence, Májer Daniella

Sajtóközlemények
A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0490 „Példaértékû iskola Perkátán” címû pályázat keretében iskolánk referencia intézmény státuszán dolgozik. Referencia területeink a
következõk:
Környezeti nevelés. Célunk a tanulóink
környezettudatos magatartásának, gondolkodásának, a környezetért felelõs életvitelének kialakítása. Kiemelt szerepet
kap az ökológiai szemlélet kialakítása. Bemutatni kívánt jó gyakorlatunk a „Környezetvédelem gyermekszemmel” ehhez a területhez kapcsolódik.
Másik referencia területünk: Új típusú felsõoktatási gyakorlóhely. Olyan partnerintézmény kívánunk lenni, amely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és
módszertana szempontjából mintaközvetítõ. Lehetõségeink által kötelességünknek érezzük átadni tapasztalatainkat, jó
gyakorlatainkat a pedagógus pályára készülõ fiataloknak is.

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. február 1-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. február 1-jén zárult.

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. február 1-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. év-

PERKÁTAI HÍREK 2015. április-május
folyamban. 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.

A TÁMOP-6.1.2-11/12012-0736 azonosító számú
projekt zárásáról
A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0736 azonosító
számmal rendelkezõ, „Egészséges munkahelyünk Perkátán” elnevezésû projektünk az Európai Unió és az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által
ellátott feladatot az Emberi Erõforrások
Minisztériuma, mint átvevõ költségvetési
szerv támogatásával valósult meg. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 10
millió forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
A projekt 2013. december 1-jén indult.
A pályázat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületének munkavállalói számára nyújtott
rendszeres sportolási lehetõségeket. Az
aktív sportolás mellett különbözõ színes
programokon keresztül az egészséges életmódról tanulhattak a résztvevõk.
A program során kettõ tématerület köré
szervezõdtek a programjaink. Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly
megtartására vonatkozó, továbbá a rendszeres testmozgást elõsegítõ szabadidõs
programok megvalósításában vehettek
részt a célcsoport tagjai.
A program során az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: klubfoglalkozás az
egészséges étkezés témakörében, asztalitenisz és kosárlabda sportfoglalkozás, elõadások, gyalog-és biciklitúrák, vetélkedõk, táborok és egészségügyi állapotfelmérések.
A projekt során a programokhoz kapcsolódóan szakértõket hívtunk meg a szakmai
színvonal biztosítása érdekében. Különbözõ sporteszközöket szerzünk be a programok infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében. A projektünk 2014. december 31-én befejezõdött.

2015. április-május PERKÁTAI HÍREK
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Legalább 55 év és siker lett!
Tisztelt perkátai Olvasó, engedje meg, hogy leírjak Önöknek egy
történetet, ami 1949 márciusában kezdõdött:
Ez a bizonyos Szent Imre-telep a mostani Táncsics–Rózsa–Damjanich utcákat öleli fel, ez a terület az 1950-60-as években népesült be. Az akkori faluvezetés úgy gondolta, hogy a faluközpontot
(a mostani Baross Gábor utca) összeköti az akkori „répás kertek”-en keresztül a teleppel, a gyors és hatékony közlekedés miatt. Ezek sorrendben a Patika, Sport és legvégül a szóban forgó
köz volt.
Az 1960-as években kezdték el apáink folyamatosan használni, kitaposni a szóban forgó területen a közlekedési útvonalat. Voltak
a faluban olyan emberek, akik megkérdõjelezték, hogy kell-e nekünk, telepieknek ez az út. De az idõ igazolta, hogy igen, kell, hiszen az ezt ellenzõk is használták (bármennyire is tagadják). Hiá-

ba próbálták meg lekicsinyíteni a jelentõségét, akkor is fent maradt! Az elõzõ faluvezetések megpróbálták orvosolni a sármentesítés problémáját, csak ez nem volt maradandó. De elérkezett az a
polgármester és képviselõ-testület, akik megfelelõ módon pontot
tettek a probléma végére. Segített az önkormányzat a Pistolapatakon átívelõ régi híd javításában, megvette a vasanyagot, a festéket, és a telepi emberek hegesztettek, festettek, összefogtak ennek eredményeképpen. 2014 novemberében kész lett az új járdasor.
De elég a történelembõl, mi telepiek köszönetet mondunk Somogyi Balázs polgármesterúrnak és a 2006-2014 között dolgozó képviselõknek a segítõkész munkájukért.
Horváth István

KÍNA KINCSEI 66. – Pavlicsek Zsolt rovata
Folytatjuk a falunk szülötte egyetemista kínai élménybeszámolóját, melyeket most 2015 tavaszán él át Pekingben. Fogadják szeretettel Pavlicsek Patrik személyes írásának legújabb részét!

Egy perkátai diák tudósítása Pekingbõl 4.

Pekingben vagyok, „adok-veszek, alkudozok”…
1. rész
A kínaiakról többnyire az a vélemény alakult ki hazánkban, hogy
vérükben van az üzletelés, a kereskedelem. Mindenki jól ismeri
az elterjedt és viszonylag olcsó árukat kínáló „kínai boltok” és kínai piacok országos hálózatát. Azt már kevesebben tudják itthon,
hogy eleinte többnyire a dél-kínaiak vándoroltak ki a világ más tájaira „üzletet építeni”. Ma már országuk más vidékeirõl származó
kínai üzletemberekkel is találkozhatunk. Az olcsó tömegtermékek mellett Kína egyre több területen válik piacvezetõvé a magas
minõségû árutermelésekben is. A kis boltok önállóan is és hatalmas pláza-jellegû területekre koncentrálódva is mûködnek, lásd a
falusi áruházakat és a Magyarországon mûködtetett bevásárlóközpontjaikat, pl. az Ázsia Centert, a Sárkány Centert. Peking is
telítve van új építésû, modern, 5-8 emeletes szuper plázákkal, melyek a mi plázáink többszörös méretei. Én a megtapasztalt kínai
piaci árusítás és alkudozás valóságát mutatom be.
A kínai piaci élet, az alkudozás, az adok-veszek itteni világa olyan,
mint a színház az utcán: az nyer többet, aki jobban tudja játszani a
szerepét. A kínai átlagember sem csak bevásárlóközpontokban,
plázákban és hatalmas divatszalonokban szerezheti be a hétköznapi élethez szükséges ruhákat, táskákat, elektronikai eszközöket, kiegészítõket, ékszereket, hanem a sajátos kínai piacon is. A
nyugaton éppen divatját élõ neves márkaképviseletek, butikok itt
megférnek az ódivatúnak, de semmiképpen sem hanyagolhatónak mondható piacok mellett. E piacok, melyek hangulatukkal, a
sok standdal, a kirakodott portékákkal, az eladók és vevõk állandóan hangos alkudozásaival vagy éppen a termékét kínálgató kereskedõivel egy régebbi kort idéznek vissza. Ugyanakkor az üvegfalakkal elválasztott standok, a mû márványpadló, az üvegvitrinek, a mozgólépcsõk és maga az épület egyszerre sugározza a modern világhoz való tartozást.
A piacok tekintetében is megfér egymás mellett és kiegészíti egymást a modern és az õsi, az archaikus.
Ha az ember nem néz utána, vagy nem ismerõssel megy el „piacozni”, akkor fel sem ismerné (feltéve, ha tud kínaiul) kívülrõl a
piacok épületét, amelyek – nem hivalkodóan – megbújnak a nagy
épületek között. Pekingben több híres piac is van, amelyek közismert turista célpontok. Szinte minden vendég ellátogat a Gyöngypiacra és a Selyempiacra. Hírnevük miatt ezeken a helyeken az alkudozás nehezebb, az ember sokkal több pénzt hagyhat ott, mint
egy kevésbé híres piacon. Ezeken a piacokon a módosabb nyugati
országokból érkezõ turisták többnyire már azzal is megelégednek, ha 10-20 % árengedményt elérnek, hiszen hazájukban szinte
kizárólag rögzített árakon tudnak vásárolni. Ez persze rossz hoz-

záállás, mert a kínai árus a „gazdag nyugati embernek” többnyire
sokszoros áron kezdi el kínálgatni áruját.
A „csíziót” ismerõ, „bennfentes” vásárló azonban akár az eredeti
ár 10-20 %-áig is le tudja alkudni a kezdeti árat. Emlékszem, hogy
édesapámnak pár éve 50.000 Ft-ért kezdtek el kínálni egy bõröndöt a Gyöngypiacon, amit végül kb. 1500 Ft-ért vett meg 45 perces
alku után. (A szerkesztõ megjegyzése: ennél nagyobb „alkusiker”
volt, amikor a 3000 Ft-nyi yuanért kínált 1 nyakkendõ helyett végül
10 db-ot hoztam el összesen 300 Ft-ért…)

Amikor pár hét után már kicsit otthon éreztem magam Pekingben, és meghallottam kevésbé ismert, de olcsóbb piacok hírét, rövid idõn belül felkerestem, hogy felmérjem az árakat és az alkudozás lehetõségeit. Az alkudozástól nem kell félni, az eladók
mára már egy minimális szinten értenek angolul. A piac nagysága
nem megy a választék rovására, minden piacon nagyrészt ugyanazokat az árukat lehet beszerezni. A kisebb piacok hátránya a
vevõ szempontjából, hogy a kevesebb eladó miatt elõfordulhat,
hogy egységes, vagy közel azonos árakat „kartelleznek össze” az
eladók. Abban biztosak lehetünk, akárhol alkudunk: csak addig
enged eladónk az árból, amíg neki még marad rajta haszna. A
mérték függ a forgalom nagyságától, a szimpátiától (én pl. leginkább a hölgyeladóknál tudom némi bókkal csökkenteni az árakat…). Veszteségbe már nem alkudnak, de az ellenkezõ véglet
igaz, extra magas árakat remélnek kapni a gazdag külfölditõl (akit
mindig amerikainak címeznek, mert vélekedésük szerint õk a leggazdagabbak, ugyanakkor legjobban „bepalizhatóak”)...
(Folyt. köv.)
Pekingbõl tisztelettel, Pavlicsek Patrik
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EGYHÁZ–HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Köszönjük a nagyböjti élelmiszergyûjtési akcióban résztvevõ testvérek adományait.
Nagylelkûségük által karitász csoportunk 14
családon tudott segíteni húsvét ünnepe
elõtt.
Húsvét ünnepkörében ismét gyarapodhattunk lelkiekben: Szabó Gyula adonyi plébános atya lelkigyakorlatos prédikációjából.
Újonnan megkeresztelt ifjú testvéreinkkel
pedig növekedhetett Isten népe Perkátán is!
Április 12-én az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeltük templomunkban, melyet
hittanos gyermekeink szerepléssel tettek
még szemléletesebbé.
Április 18-án egyházmegyei ministránstalálkozón vettek részt tanítványaink Székesfehérváron.
Elkezdõdött az idei egyházi hozzájárulásokat
kérõ levelek és postai utalványok kézbesítése, bízva a hívõ és egyházközségünkhöz jó
szándékkal közeledõ perkátai emberek
anyagi segítségében. 2015-ben a dolgozó
felnõttektõl 4500 Ft/év, nem aktív felnõttektõl (nyugdíjas, munkanélküli) 3500
Ft/év támogatást kérünk. Önkéntesen akár
magasabb összegekkel is lehet támogatni
helyi egyházunkat, mely adományokat hálásan fogadunk. Támogatásukat elõre is köszönjük!
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %-kal
támogathatják a perkátai Kisboldogasszony
Alapítványunkat (adószáma: 19098409-107). A másik felajánlható 1 %-kal pedig kérjük, a Magyar Katolikus Egyházat támogassák!
A következõ idõszak ünneprendje:
Május a Szûzanya hónapja. Különleges figyelemmel és szeretettel fordulunk az Istenszülõ Anya felé. Az idõszak különleges imaformája a litánia, melyek hétköznapokon a
szentmisékhez kapcsolódnak.
Anyák napja ünnepét május 3-án tartjuk
templomunkban.
Május 14-én 18 órai kezdettel Áldozócsütörtöki szentségimádás lesz templomunkban.
Május 24-25-én pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét és kiáradását ünnepeljük, melynek
megszentelõ hatása van életünkre.
Az idei elsõáldozás május 31-én lesz szentmise keretében.
Az Úr napját körmenettel június 7-én tartjuk.
Tanév végén, az iskolaév befejezése után
hálaadó szentmisét mondunk évértékeléssel, jutalmazással, ministránsavatással.
Pünkösd beteljesedés, 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 Szentlélek a szeretet
lelke. Legfõbb célja, hogy megerõsítse szeretni tudó képességünket! A hitünket ugyanis a szeretet teszi hitelessé!
Az apostolok lelkében ébresztett lelkesedés
hassa át a mi lelkünket is, hogy hasonlóan
tudjunk lelkesedni Krisztusért, az Õ tanításáért és országa eljöveteléért!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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EGYHÁZI JELES NAPOK PERKÁTÁN
Márk evangélista emléknapjától
Nepomuki Szent János ünnepéig
Április 25-én van Márk evangélista ünnepe, egyben
a búzaszentelés napja is. A gazdag gabonatermést
„elõsegítõ”, eredetileg pogány római ünnepet a katolikus egyház a IV. században „keresztelte” meg.
Hazánkban már a középkorban volt búzaszentelés.
Az életnek is nevezett búza a magyarság egyik legfontosabb gabonanövénye volt. A vele kapcsolatos
munkákhoz különös hiedelmek kötõdtek. Évszázadokon át jeles esemény volt a Szent Márk napjához
kötõdõ búzaszentelés. Minden évben, Márk napján
szentelték meg a földbõl éppen kikelõ búzát, hogy
nyárra bõ termést hozzon.
Perkátán 1905 óta mindig vasárnap volt a búzaszentelés a parasztlakosság részvételével. A fél 7-es
szentmise után a hívek processzióba rendezõdtek,
majd kereszttel és lobogókkal megkerülték a templomot és kivonultak az uradalmi földre, ahol a pap
szenteltvízzel megáldotta a gabonát. Esõs idõben a
templomban volt a szentelés, amelyhez az uradalom
biztosított pár véka búzát. A körmenet alatt a résztvevõk imádkoztak és énekeltek. A szertartás végén
mindenki vitt haza egy kis csomót a megszentelt búzaszálakból. A férfiak a kalapjuk mellé tûztek, a nõk
pedig imakönyvükbe tettek néhány szálat. A többit a
baromfiknak adták, hogy egészségesek legyenek.
1933-ban nagyon távol volt a gabonaföld, ezért abban az évben elõször a közeli plébániaföldön volt a
búzaszentelés. 1938-ban pedig az adonyi út mentén
felállított kereszthez invitálták a búzaszentelõ körmenetet.
Búzakörmenet
1948

A magyar katolikus lexikon szerint 1948 után háttérbe szorult ez a szép hagyomány. A körmenet csupán
néhány észak-magyarországi falura korlátozódott.
Számos faluban csak annyi lehetõség volt, hogy a
temetõ egyik sarkába vetett búzához vonultak ki a
hívek, ahol a pap megáldotta azt. A XX. század második felétõl általánossá vált a templomban való búzaszentelés. A mai napig is minden évben van Perkátán búzaszentelés. A plébános a négy égtáj felé
fordulva megszenteli az életet adó búzát.
1993-ban sikerült feltámasztani a szép, imádságos
népszokást. 1998 óta pedig a Magyar Rádió egyenes adásban közvetíti a búzaszentelõ körmenetet
bevezetõ vasárnapi szentmisét mindig más helyszínrõl.

Szent Flórián – május 4.
Szent Flórián római tisztviselõ volt. A Diocletianusféle keresztényüldözés idején a keresztények pártfogója volt. Büntetésként az Enns hídjáról taszították
le Flóriánt. Holttestét egy Valéria nevû jámbor
asszony vette ki a vízbõl, hogy tisztelettel eltemethesse. Ereklyéi késõbb Rómába, majd egy részük
Krakkóba került. A lengyelek azóta is védõszentjükként tisztelik. Árvizek és tûzvészek ellen védõ szent.
Régi házakon gyakran lehet látni szobrát, amint az
égõ házakat oltja vízzel. Ez a „tisztsége” arra megy
vissza, hogy egy régi legenda szerint gyermekkorában megmentett imádságával egy házat a tûzvésztõl. Különösen a Dunántúlon volt szokás, hogy az esti
harangszó után külön Szent Flórián tiszteletére is ha-

rangoztak. Így próbálták elhárítani a tûzvészt. A XVII.
századtól kezdve az osztrák barokk, késõbb a katolikus német bevándorlások együttes hatásaként alig
van templomunk, falunk, amelyben ne lelhetnénk fel
Szent Flórián képét vagy szobrát. Az 1818. évi
perkátai jegyzõkönyv is említette azt a Szent Flóriánt
ábrázoló festményt (ismeretlen festõ, XIX. század),
amely ma is látható a templom falán. A képet több
lövés is érte a háború során. A szakállas ifjú lovag
tollas sisakban, felvértezve látható. Egyik kezében
zászlóval feldíszített lándzsát tart, míg a másikkal
„rendületlenül oltja a magasból az égõ házakat”.

Nepomuki Szent János – május 16.
A gyónási titkot megõrzõ cseh vértanú ünnepe. A
csehek nemzeti szentje egykor a XIV. század végén
uralkodó Vencel király feleségének, Johannának
volt a lelki atyja. A féltékeny uralkodó a királyné legtitkosabb gondolataira is kíváncsi volt. Egy alkalommal ezért faggatni kezdte Nepomuki Jánost, hogy
számoljon be Johanna gyónásáról. Az atya azonban
visszautasította a kérést: – Felséges királyom, amit
a gyónásban hallok, arról a gyónón kívül senkivel
nem beszélhetek, még királyommal sem. A király
erre könyörögni, ígérgetni kezdett. Mikor már az égõ
fáklyákkal való kínzások is hiábavalóak voltak, megparancsolta, hogy dobják az „alamizsnás embert” a
folyóba. Így nevezték Nepomukit, mert minden szerencsétlen és bajba jutott hozzá fordult.
A legenda szerint a Moldva hídjáról a vízbe zuhanva,
teste egy világos fénysugárban sodródott a vízen.
Szûz Mária csillagokat dobott Jánosnak a koszorújából. Nepomuki Szent Jánost a XVIII. század elején
avatták szentté. Alig van egykori barokk templomunk, ahol ne állítottak volna oltárt a tiszteletére.
A vízen járók tekintették védõszentjüknek. Rengeteg szobra áll országszerte, legtöbbször a vizek közelében: folyók, kutak, hidak tájékán. E szobrokhoz
még a XX. században is sok helyen, az ünnepen a
templomból körmenet indult. A hívõk a szobornál
énekeltek, imádkoztak, majd megkoszorúzták azt.
Mint ájtatos szertartást, úgy emlegették: „Szent Jánost járunk”.
Több helyen, például Ercsiben, Apatinban, Dunaharasztiban, a cseh szent ünnepének estéjén a hívek
kis deszkalapokon égõ gyertyákat raktak a Duna vizére. A parton addig imádkoztak és énekeltek, amíg
a vízen úszkáló gyertyák el nem aludtak.
Perkáta is õrzi Nepomuki Szent János kultuszának
emlékét. A bal templomhajó mellékoltárát e szentrõl
nevezték el. A kicsi Nepomuki Szent János-szobor,
puttókkal körülvéve, emlékeztet a gyónási titokra. A
vértanú feje fölött öt csillagból álló koszorú látható.
Az öt csillag a latin „tacui” szó 5 betûjelét jelképezi,
ami magyarul annyit jelent: hallgattam.
Perkátán 1854-ben állították Nepomuki Szent János
szobrát. A Szabadság téri hídon túl, Dunaújváros
felé vezetõ út kanyarjának belsõ oldalán védõszentként tekint minden közlekedõre. A szent ünnepén
rendszeresen indult ide körmenet a templomból. A
perkátai asszonyok Szent János dalokat énekeltek,
imádkoztak, majd koszorút helyeztek el a szobor lábánál. Ez az ájtatoskodás inkább az 1800-as évek
második felében, illetve az 1900-as évek elején volt
jellemzõ.
„Mindenszentek öröme, gyönyörûsége könyörögj
érettünk!”
„Körmenetünk” vezessen vissza a templomba, ahol
az ajtón belépve, a XIX. században készített Nepomuki Szent János szobra fogad bennünket.
A kórus alatt, jobb oldalt elhelyezkedõ „szent” pálmaágas feszületet tart a bal kezében rózsafüzér kíséretében. Jobb kezét gyónási titokra emeli.
Szerkesztette: Lászlóné Szabó Edit
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PANNON OKTATÁSI KÖZPONT GIMNÁZIUM,
SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Web: www.pok.suli.hu, e-mail: info@pok.suli.hu

PERKÁTAIAK, SZABADEGYHÁZIAK FIGYELEM!
TÁMOGATOTT KÉPZÉSEINK 2015 SZEPTEMBERÉTÕL
(Diákigazolvány, illetve családtámogatási kedvezmények)
Érdeklõdni: 06 (25) 513 506, 06 (25) 513 507-es telefonszámon.
Gépgyártás-technológiai technikus, gépi forgácsoló, hegesztõ, ipari gépész
Becsatlakozási lehetõség 2014-ben induló: logisztikai ügyintézõ, szociális gondozó és ápoló, vállalkozási és bérügyintézõ, ügyviteli titkár, hegesztõ, gépgyártás-technológiai technikus képzésekhez

AZ ALÁBBI TANFOLYAMOKAT KÍNÁLJUK ÖNNEK:
(Megfelelõ számú jelentkezõ esetén bármikor indítható)
Államháztartási mérlegképes könyvelõ, vállalkozási mérlegképes könyvelõ, bérügyintézõ, társadalombiztosítási ügyintézõ, számviteli ügyintézõ,
pénzügyi ügyintézõ, társasházkezelõ, ingatlanközvetítõ, élelmiszer-, vegyi
áru és gyógynövény eladó, boltvezetõ, emelõgépkezelõ (kivéve targonca),
építésianyag-elõkészítõ gép kezelõje, földmunka-, rakodó- és szállítógép
kezelõ, targoncavezetõ, gyermek- és ifjúsági felügyelõ, házi idõszakos
gyermekgondozó, munkavédelmi technikus, tûzvédelmi elõadó, raktáros,
ARANYKALÁSZOS GAZDA (hamarosan induló)
Szerezzen iskolánkban ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYT esti tagozaton!
Jelentkezzen már most a szeptemberben induló tanévre!
Korábbi tanulmányait beszámítjuk!
(Diákigazolvány, családtámogatási kedvezmények)

Érdeklõdjön elérhetõségeinken:
06 (25) 513 501, tothne.betti@pok.suli.hu
Több képzés együttes elvégzése esetén kedvezmények!

NYELVTANFOLYAMAINK AZ ÖN SZÁMÁRA:

(60 órás) nyelvi képzéseink angol/német nyelvbõl
Kezdõ, középhaladó és haladó csoportok igény szerint,
hétköznapi vagy szombati oktatással

Minõség, kedvezõ ár: 680-780 Ft/óra/fõ.
Ingyenes szintfelmérés!
Érdeklõdni: 06 (25) 513 508-as telefonszámon,
e-mailen: fodine.erika@pok.suli.hu

DExam (angol) és ECL (angol, német)
nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyamok!
Iskolánkban való nyelvvizsgázási lehetõség!
Érdeklõdni telefonon: 06 (25) 513 508 vagy
e-mailen: dexam@pok.suli.hu, ecl@pok.suli.hu

JÖJJÖN! TANULJON NÁLUNK!

AKÁR PERKÁTÁN IS, A KÖNYVTÁRBAN JELEZHETI RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT!
AMENNYIBEN MEGFELELÕ AZ ÉRDEKLÕDÉS, PERKÁTÁN IS INDULHAT KÉPZÉS!

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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„Rómában, a történelemben sétáltam!”
Azt az ifjú hölgyet, akirõl ebben a cikkemben írok, régóta ismerem
már. Patai Mercédesszel ugyanabba az általános iskolába jártunk,
majd késõbb gimnáziumba is, és 2014 nyarán rövid idõre munkatársak lettünk. Mindig kedves, figyelmes lány volt, akivel jókat lehetett
beszélgetni bármilyen témával kapcsolatban.
Épp ezért nagyon örültem neki, mikor meghallottam, hogy Erasmus ösztöndíjat nyert és Olaszországba utazik, hogy ott tanuljon
egy ideig. (Az Erasmus az Európai Felsõoktatási Térség területén
tanuló hallgatóknak biztosít lehetõséget, hogy más országok egyetemein tanulhassanak, kipróbálhassák magukat.)
Mercirõl fontos tudni, hogy végzõs hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának romanisztikaolasz szakirányán. Azonnal meg is kérdeztem, hogy mióta tanulja
ezt a nyelvet, és hogy honnan jött az olaszimádat.
– 8 éve tanulok olaszul. Amikor elkerültem abból a középiskolából,
ahol elõször voltak ilyen óráim, kezdett el hiányozni. Eleinte nem
értettem, hogy mért kell olyan nyelvet tanulni, amit Olaszországon,
illetve Svájc bizonyos területein kívül sehol sem beszélnek. Aztán
nagy szerelem lett belõle, lenyûgöz az ország mûvészeti, kulturális,
természeti sokszínûsége és gazdagsága – feleli mosolyogva.
Ahogy tovább beszélgetünk, kiderül, hogy milyen régi elhatározása
volt az Erasmusra való jelentkezés. Egy nyílt napon hallott a programról, s szinte azonnal elhatározta, hogy az utolsó egyetemi évében õ bizony felkerekedik, és uccu neki, irány Olaszország. Ilyen
komoly elhatározás mellett nem lehet csodálkozni, hogy sikerrel is
járt ez a terve és a nagy álma. Tavaly februárban kiválasztották,
hogy egy félévet töltsön a Rómában található Università degli studi
Roma Tre egyetemen.
Ott aztán – Merci szavaiból sejtve – fel volt adva a lecke. Meg kellett
küzdenie az utazással, a teljesen más egyetemi rendszerrel és a kint
élõ emberek mentalitásával is.
– Minden sztereotípia igaz az olaszokról – szögezi le. – Imádnak beszélni, gesztikulálnak és a tészta, pizza a kedvenc ételük.
Merci Rómában elõször az egyetemtõl 1-1,5 órára lakott egy albérletben, olasz társakkal. Még mindig kicsit hitetlenkedve mesél arról, hogy a buszoknak nem igazán van menetrendjük. Sokszor fél
órát kellett várnia, mire egy megérkezett, ami aztán, ha a sofõr éppen úgy döntött, nem is a megszokott útvonalán indult el. A metrón
tolongás, állandó zaj van, és rengetegszer elhangzik a „Scende?”
(Leszáll?) kérdés. Ezen magamban elborzadok, hisz nekem sokszor a budapesti tömegközlekedéstõl égnek áll a hajam, akkor mi
lenne velem ott?
Mercit azonban úgy tûnik, kemény fából faragták, mert nemcsak
metróra, hanem vonatra is szállt – nem is egyszer.
Mivel munkanapokon általában délelõtt tíztõl este hétig egyetemen volt, így a hétvégékre maradtak a kalandok. Ellátogatott többek között a Vatikánba, Firenzébe, Pisába, Sienába, Nápolyba,
Pompeibe, hogy csak a legismertebbeket említsem. Volt, ahol egy,
volt, ahol több napot töltött el.
– Születtek életre szóló barátságok, hogy érzed? – kérdezek is rá,
mikor új ismerõseire terelõdik a szó.
– Igen. Vannak spanyol, portugál, lengyel, orosz, német ismerõseim is, akik várják, hogy meglátogassam majd õket. Az egyik lengyel
lánnyal, Ewával majdnem hetente felhívjuk egymást. Három magyar lánnyal, Ágival, Lillával és Szandival is Rómában ismerked-

Egy oldal:
20.000 Ft+áfa
Fél oldal:
10.000 Ft+áfa
Negyed oldal:
5.000 Ft+áfa
Egy hatod oldal:
3.500 Ft+áfa
Egy nyolcad oldal:
2.500 Ft+áfa
Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások, köszöntõk:
1.000 Ft+áfa/alkalom.
A társadalmi célú hirdetések negyed oldalig díjmentesek.
Kedvezmények: 2-5 megjelenés: 15 %,
5-9 megjelenés: 25 %, 10 és felette: 40 %
Helyi hirdetõknek állandó 20 % kedvezmény.
Felár: színes hirdetés igénylése esetén 20 %.

tem meg, úgy érzem, nagy barátságok születtek. Sokat kirándultunk együtt, kiállításokra jártunk, nagyon sok szép közös emlékünk
van. Szandi Róma után Angliába költözött, Ági és Lilla szintén Budapesten járnak egyetemre, napi kontaktban vagyunk egymással.
Minden héten találkozunk – feleli.

Járt színházban, sok idõt töltött múzeumokban, sõt, focimeccsre is
eljutott, ami az olaszoknál teljes õrültet okoz az egész városban.
Mikor az után érdeklõdök, hogy családja hogy viselte azt, hogy
ilyen távol volt tõlük, mosolyog. Hiányoztak egymásnak, mondja,
de napi szintû kapcsolatban volt velük. Édesapja és húga meg is látogatta, valamint minden este beszéltek Skype-on keresztül egymással.
– Az egyik legcsodásabb hetem volt a tesóm, Xéni látogatása. Nagyon nagy energiát adott, sokat kirándultunk, nevettünk. Nehéz
volt a búcsú – mondja.
Egy kicsit hallgatunk, majd megkérem, hogy mesélje el a legszebb
élményét.
Nem tudja. Mercinek mindig is nagy álma volt, hogy egyszer Rómában élhessen, s az egész utazás maga volt egy csodás, élményekben,
érzésekben és emlékekben gazdag kaland, ahonnan nem lehet kiemelni egyetlen részletet sem, ami különlegesebb, mint a többi.
– Rómában a történelemben sétáltam – nosztalgiázik. – Minden utcasarkon valami emlékmûbe, értékbe bukkan az ember. Elmondhatatlan érzés olyan épületek között járni-kelni, amelyek több száz,
sõt, ezer éve is állnak.
Természetesen jövõbeli tervei között ott szerepel, hogy visszatér
Olaszországba, sõt, szeretne kint is élni. De elõbb még tanári diplomát, tolmács-fordítói végzettséget szeretne szerezni. Tele van
nagyra törõ tervekkel.
Jó érzéssel hallgatom az ambiciózus lányt, s még azután is kicsit a
beszélgetés hatása alatt állok, hogy elköszönünk egymástól.
Merci saját elmondásai alapján is sokat változott az elmúlt, idegenben töltött idõszak alatt. Magabiztosabb, nyitottabb lett a világ felé.
Érzõdik rajta, hogy hisz önmagában, és abban, hogy egy szép napon
eléri mindazt, amire vágyik.
Õszintén remélem, hogy így lesz, és még sokat írhatok róla és sikereirõl.
Horváth Dóra
Merci kérésére ezúton tolmácsolom köszönetnyilvánítását:
Köszönetet szeretnék mondani a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanárainak, hogy ösztönzésükkel és a tudásuk átadásával
hozzájárultak késõbbi tanulmányaimhoz, és hogy azzá az emberré
– megfontolt, két lábbal a földön járó lánnyá – válhattam, aki vagyok! Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatott; két barátnõmnek Timinek, Pankának, akik mindig meghallgattak, és jó tanácsokkal láttak el, s legfõképpen a családomnak,
akik mindig, mindenben mellettem állnak, és akikre mindig számíthatok!
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60 évvel ezelõtt
ballagtak…
Minden bizonnyal helyi rekordot állítottak fel 2015. április 10-én a
mûvelõdési házban és az iskolában látogatást tett azon öregdiákok,
akik 1955-ben fejezték be Perkátán az általános iskolát. Igen, 60
éves osztálytalálkozóra gyûltek össze az egykori fiúosztály tagjai
közül mindazok, akik még köztünk vannak és elérhetõek voltak. A
szenzációt növelve megérkezett volt osztályfõnökük, Dorogi László tanár úr is, aki 80. életévét meghazudtolóan, életerõs „örökifjúként” látogatott egykori tanítványai, a jelenleg 74-75 éves volt diákjai közé.
A megjelent kis csapat tagjai – Dénes Miklós, Elek Mihály, Gyõrfi
Miklós, Kundakker Ferenc, Meggyes Tibor, Pavlicsek Imre és
Pesei Ferenc – a számukra még iskolaépületet jelentõ kastély falai
között találkoztak egymással és Dorogi tanár úrral, aki pályakezdõ
tanárként lett osztályfõnökük, testnevelést és egészségtant tanított
nekik. Nagy érdeklõdéssel hallgatták egymás életút beszámolóit és
fogadták egykori pedagógusuk életpályájának bemutatását. (Dorogi László tanár úr életét külön cikkben mutatjuk be.)
Az öregdiákok számvetést is tartottak: 26 fõs egykori fiúosztályukból heten tudtak itt lenni, 14 osztálytársuk már nincs az élõk sorá-

ban, 5 társukat pedig nem tudták elérni a találkozó hírével. A megjelentek közül mindössze 1 fõ érkezett itthonról, Perkátáról
(Pavlicsek Imre), a többieket Letenyérõl, Albertirsáról, Pusztaszabolcsról, Dunaújvárosból, Budapestrõl és Érdrõl „hozta haza” a
hívó szó szülõfalujába. Mindannyian büszkén meséltek családjukról, gyermekeikrõl, unokáikról, dédunokáikról. Változatos foglalkozásokat ûztek, aktív életét ki karbantartóként, ki kovácsként, ki
gépkocsivezetõként, ki parkettásként, ki mûszerészként, ki könyvelõként, ki agrármérnökként dolgozta végig, csupán fõ vonalakban
összegyûjtve egy-egy élet legjellemzõbb munkavállalásait. Ma már
természetesen mindannyian nyugdíjasok. Az iskolai anekdoták, a
zsigerekbe beivódott jó és kevésbé kellemes emlékek, az el nem felejthetõ diákélmények felemlegetése mellett felidézték egykori tanáraikat: Meggyes László igazgatót, Szigeti Géza igazgatóhelyettest, Palánkai Antónia, Szvetkó Borbála, Wollein Istvánné és Kovács Istvánné tanárnõket, Tomor József, Wollein István és Kovács
István tanár urakat.
Régi iskolájuk után rövid látogatást tettek a számukra valóban új iskolában (melybe ballagásuk után majd 20 évvel késõbb került át a
tanítás). Megcsodálhatták a felújított, korszerû épület termeit, a
mai modern tanítási eszközöket is. Szilasy László igazgató úr személyesen fogadta a vendégeket és baráti hangulatban, szívélyesen
mutatta be a jelenlegi iskola büszkeségeit. A találkozót egy kellemes ebéddel folytatták a Stüszi vendéglõben, ahol Dorogi tanár úr
minden megjelent egykori tanítványát megajándékozta a saját
maga által írt könyvének dedikált példányával.

Az iskolától úgy búcsúztak az öregdiákok, hogy 5 év múlva újra
itt találkoznak!
Szeretettel várjuk mindannyiukat!
Pavlicsek Zsolt

„Tehetséges gyermekekhez tehetséges edzõk kellenek – ha valamibe belekezdünk, azt igényesen végezzük.”

Dorogi László tanár úr, egykori perkátai pedagógus életpályája
1936-ban született Nyíregyházán, középiskoláit Budapesten
a Testnevelési Gimnáziumban
végezte 1954-ig, ahonnét egy
tanévre Perkátára került általános iskolai testnevelõ tanárnak,
egyben a 8. osztályos fiúosztály
osztályfõnöke lett.

1955-ben végzett testnevelés
szaktanítóként, majd egy év
múlva a Testnevelési Fõiskola
hallgatója lett. Itt kezdõdött
életre szóló szerelme a cselgáncs (judo) sporttal, mely

egész életét és szakmai pályáját
meghatározta. Testnevelõ tanár, judo edzõ és fekete öves
mester lett, majd 1960 és 1963
között Miskolcon volt pedagógus, mellette labdarúgóedzõ.
1963 óta Budapesten dolgozik
testnevelés és a sport széles területein, kiemelten a judo
sportág fejlesztésében, edzõi
munkáiban, népszerûsítésében,
megyei és országos szakmai irányításában. Dolgozott jégkorong vezetõedzõként is (Újpesti
Dózsa), atlétika edzõként pedig
a Budapesti Honvéd gerelyhajítóit is irányította. Gerelyhajításban korosztályos bajnok, majd
senior versenyzõ.
Kidolgozta a sportban tehetséges tanulók gondozásának iskolai modelljét, melyet 1987-tõl
vezettek be. 1989-ben írta meg
elsõként az általános iskolák részére az alternatív küzdõsportos (judo) törzsanyagú testneve-

lési tantervét. 1990-tõl az utánpótlás-nevelés elméleti gyakorlati felelõse volt. Megalapította
a Csík-díjat, majd 1992-ben
megalapította és vezette a Dr.
Csík Ferenc Diáksport Egyesületet, mely többször lett az ország
legeredményesebbje.
1996-ban intézményösszevonás
után Dr. Csík Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium néven teljesedhetett ki a szakmai munka,
melynek sikere, hogy az iskola
2009-ben Az Ország Legjobb
Sportiskolája címet is elnyerte.
Személyes edzõi sikereit bizonyítják eredményes tanítványai,
akik olimpiai szereplésig jutottak. Kiemelkedõ felfedezettje
Nagy Viktória, aki judoban Európa-bajnok lett, valamint
Hanusz Tamás. A Testnevelési
Egyetem vezetõ tanára 1998-ig,
mellette iskolája szakmai vezetõje és a küzdõsportos tanrendoktatást segítõ szakértõ, kerüle-

ti szakfelügyelõ. Könyvet írt
Zsivótzky Gyuláról, a kiemelkedõ magyar atlétáról. 2012-ben
Óbuda Sportolója emléklapot
kapott kiemelkedõ eredményeiért. Szakmai munkássága elismeréseként 2013-ban judóban a
4. dan mesterfokozatot adományozták érdemei elismeréséül.
Három gyermek édesapja, felesége Terjéki Éva középiskolai
tanár. Jelenleg Óbudán éli aktív
nyugdíjas életét.
A tanár úr szóbeli interjú helyett a róla megjelent sajtóanyagokat bocsátotta rendelkezésemre. Gazdag életútjából,
számtalan sikerébõl, eredményébõl és kitüntetésébõl csak
szemezgetni tudtam, magas
szintû tevékenységei méltán követendõ példa mindannyiunk
számára!
Mély tisztelettel szerkesztette:
Pavlicsek Zsolt tanár
(egy perkátai utód)
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