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Beszámoló a 2015. május 27-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. május 27-i
képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Bogó
Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Ujfalusi Pál, Szabó Tamás) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a napirendet az alábbiak
szerint.

NAPIREND

1. A KDOP-2.1.1/B-12-0012 azonosító számú pályázat mûszaki menedzser
tevékenységével kapcsolatos határozathozatal
2. A KDOP-2.1.1/B-12-0012 azonosító számú pályázat projektmenedzser te-
vékenységével kapcsolatos határozathozatal
3. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak ellá-
tásáról, valamint a Perkátai Szociális Központ tevékenységérõl
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012
azonosító számú pályázat mûszaki menedzseri tevékenységének tárgyában

beérkezett árajánlatok közül nyertes ajánlattevõnek hirdeti ki a Bon Control
Kft.-t (2800 Tatabánya, Béla király körtér 2.), akinek nyertes árajánlatában
foglalt egyösszegû ajánlati ára 2 000 000 Ft + áfa (bruttó 2 540 000 Ft). A
képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert, hogy a
nyertes ajánlattevõvel a vállalkozási szerzõdést megkösse.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012
azonosító számú pályázat projektmenedzseri tevékenységének tárgyában
beérkezett árajánlatok közül nyertes ajánlattevõnek hirdeti ki a Vizi
Consulting Kft.-t (2432 Szabadegyház, Than K. u. 4. fsz. 2.), akinek nyertes
árajánlatában foglalt egyösszegû ajánlati ára 3 200 000 Ft + áfa (bruttó
4 064 000Ft). A képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgár-
mestert, hogy a nyertes ajánlattevõvel a vállalkozási szerzõdést megkösse.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az önkormányzat 2014.
évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.

Beszámoló a 2015. június 4-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. június 4-i
képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Bogó
Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Szabó Tamás, Szilasy László)
volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a napirendet az alábbiak
szerint.

NAPIREND

1. Az „Óvodabõvítés vállalkozási szerzõdés keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárás kiírásával kapcsolatos döntéshozatal
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának el-
nyerésére pályázat benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal
3. Alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos döntés-
hozatal
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „Óvodabõvítés vállalkozási
szerzõdés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körû lebonyolításá-
val megbízta a dr. Vágner Elza Ügyvédi Irodát (2483 Gárdony, Szabadság út
16.) 300 000 Ft + áfa megbízási díjjal. A képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert a megbízási szerzõdés aláírására.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta az „Óvodabõvítés
vállalkozási szerzõdés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításá-
ra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A képviselõ-testület:
1. Az eljárás idõütemtervét, az eljárást megindító (ajánlattételi) felhívást és
(ajánlatkérési) dokumentációt az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogad-
ja.
2. Elrendeli az ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi szervezetek részé-
re:
1.) Név: AK Iparicentrum Korlátolt felelõsségi Társaság
Székhely: 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 19.
Képviselõ: Tóth Anna Katalin ügyvezetõ
E-mail: ak.iparicentrum@gmail.com
2.) Név: BANI-MALI Bau Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 18. 2. em. 5.
Képviseli: Halász Istvánné ügyvezetõ
E-mail: banimalibau@gmail.com
3.) Név: TÓTH’ 2007 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Korondi u. 29.
Képviseli Tóth György ügyvezetõ
E-mail: toth2007kft@gmail.com

3. Az eljárás lefolytatásával megbízta a Dr. Vágner Elza Ügyvédi Irodát, és az
elõterjesztés szerinti megbízási szerzõdést jóvá hagyja.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „Óvodabõvítés vállalkozási
szerzõdés keretében” tárgyú projekt kapcsán Bíráló Bizottsági feladatokkal
bízta meg az alábbi személyeket.
Dr. Vágner Elza ügyvédet, dr. Lakos László Perkáta Nagyközség jegyzõjét,
Kovács Melindát, a Perkátai Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetõjét.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyközség
Sportfejlesztési Koncepcióját.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a helyi önkor-
mányzatokért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszterrel kö-
zösen meghirdetett, a „Magyarország 2015. évi központi költségvetésérõl”
szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. mel-
léklet II. 4. pont ac) pont szerinti kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó in-
tézmény fejlesztése céljából nyújtott központi költségvetési támogatás el-
nyerése „Mûfüves focipálya, floorball pálya komplett kivitelezése” címmel
pályázatot kíván benyújtani, melynek 3 525 000 Ft összegû önrészét a 2015.
évi költségvetés terhére biztosítja.
A pályázat tervezett költsége:
Pályázat összes költsége: 23 500 000 Ft
Támogatás: 19 975 000 Ft
Önrész: 3 525 000 Ft
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással tudomásul vette Bogó Anikó alpol-
gármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és úgy határo-
zott, hogy nem zárja ki a tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó dön-
téshozatalból.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy Bogó Anikó
alpolgármester havi tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó 44/2015.
(IV. 23.) számú képviselõ-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy Bogó Anikó
alpolgármester havi átalány költségtérítésének megállapítására vonatkozó
45/2015. (IV. 23.) számú képviselõ-testületi határozatot hatályon kívül he-
lyezi.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Bogó Anikó társadalmi megbíza-
tású alpolgármester havi bruttó tiszteletdíját 200 000 Ft-ban határozta meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással Bogó Anikó társadalmi megbíza-
tású alpolgármester havi bruttó költségtérítését 30 000 Ft-ban határozta
meg.
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Beszámoló a 2015. június 25-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. június 25-i
képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Bogó
Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Szilasy László, Ujfalusi Pál) volt
jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet
az alábbiak szerint.

NAPIREND

1. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2014. évi
tûzvédelmi tevékenységérõl
2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekrõl
3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosítása
4. Beszámoló a Perkátai Szociális Központ 2014. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi tevékenységérõl
5. Beszámoló a Perkátai Általános Mûvelõdési Központ 2014. II. félévi –
2015. I. félévi tevékenységérõl
6. Gördülõ Fejlesztési Terv elsõ ütemének végrehajtásával kapcsolatos dön-
téshozatal
7. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó ren-
delkezésekrõl szóló rendelettervezet megtárgyalása
8. A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályai-
ról szóló 8/2014. (IX. 04.) önkormányzati rendelet módosításának megtár-
gyalása
9. Közterület elnevezés módosításával kapcsolatos döntéshozatal
10. Óvodabõvítés vállalkozási szerzõdés keretében tárgyú közbeszerzési el-
járással kapcsolatos döntéshozatal
11. Bejelentések
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Dunaújváros Hivatá-
sos Tûzoltó-parancsnokság 2014. évi tûzvédelmi tevékenységérõl szóló be-
számolót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az aktuális események-
rõl szóló polgármesteri beszámolót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Szociális Köz-
pont 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérõl szóló be-
számolót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az Általános Mûvelõdési
Központ 2014. II. félévi – 2015. I. félévi tevékenységérõl szóló beszámolót.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a Perkáta
Nagyközség Ivóvíz Szolgáltató Rendszer – V, közmûves ivóvízellátás víziköz-
mû-szolgáltatási ágazatra vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Terv elsõ ütemé-
nek végrehajtásával kapcsolatos munkák elvégzésével a Fejérvíz Zrt.-t bízza
meg.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „az államháztartáson kí-
vüli források átvételének és átadásának szabályairól” szóló rendeletet.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a közterületek elneve-
zésének és a házszám megállapításának” szabályairól szóló 8/2014. (IX. 04.)
önkormányzati rendelet módosítását.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthetõ közterületek elnevezését az alábbiak
szerint módosítja:
Helyrajzi szám A közterület régi elnevezése A közterület új elnevezése

685 Engels Frigyes utca Kisbács utca

1273 Fürst Sándor utca Kodály Zoltán utca

803 György Gyula utca Dr. Baráth Károly utca

1489 Lenin utca Fehérvári utca

1314 Marx Károly utca Mária utca

93 Rajk László utca Mátyás király utca

623 Révai József utca Szent-Györgyi Albert utca

1692 Rózsa Ferenc utca Rózsa utca

1386 Ságvári Endre utca Radnóti Miklós utca

1968 Sallai Imre utca Szent István utca

1299 Somogyi Béla utca Puskás Ferenc utca

651 Tanácsház utca Saint-Maximin utca

1121 Tanácsköztársaság utca (nyugat,
a pataktól a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcáig) Babits Mihály utca

1121 Tanácsköztársaság utca (kelet,
Dózsa György utcától a patakig) Peking utca

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete felhatalmazza
Perkáta Nagyközség Jegyzõjét a közterületek elnevezésével kapcsolatos in-
tézkedések megtételére.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta úgy határozott, hogy az
Engels Frigyes utcai gazdasági szervezetek esetében a cégadat módosítás
számlával igazolt ügyvédi költségének nettó értékét legfeljebb 20 000 Ft-ig a
képviselõ-testület a 2015. évi költségvetés K337 Egyéb szolgáltatások ki-
adási elõirányzata terhére átvállalja.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „Óvodabõvítés vállalkozási
szerzõdés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvá-
nította. A képviselõ-testület nyertes ajánlattevõnek a Bani-Mali Bau Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Köfém lakóte-
lep 18. 2. em. 5.) ajánlattevõt hirdette ki. A képviselõ-testület felhatalmazta
polgármesterét, hogy az eljárás eredményét a mellékelt összegezés szerinti
tartalommal kihirdesse, és a vállalkozási szerzõdést az eljárást megindító
felhívás és a dokumentáció tartalmának megfelelõen a nyertes ajánlattevõ-
vel megkösse.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az „Óvodabõvítés vállalkozási
szerzõdés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban mûszaki ellenõri fel-
adatokkal bízta meg Tátrai Ferenc Mérnöki Irodáját (8152 Kõszárhegy, Hõ-
sök u. 12.) bruttó 330 200 Ft összegben a 2015. évi költségvetés K337
Egyéb szolgáltatások kiadási elõirányzata terhére.

Elhunyt Dr. Zsarnóczay János
Hosszantartó és méltósággal viselt betegsége után, 71. éves korában elhunyt Dr. Zsarnóczay János, ál-
latorvos. A doktor 1975-ben kezdte meg munkásságát Perkátán üzemi állatorvosként, s több mint 40
éven keresztül dolgozott községünk állatainak egészségéért. Szorgalmas, munkájára igényes volt, aki az
általános állatorvosi diplomája mellé késõbb szak állatorvosi vizsgát is tett. Kollégái tisztességesnek és
nagyon emberségesnek ismerték és szerették meg. Szakmája iránt õszintén elhívatott volt, nagyon sze-
rette az állatokat, mindent megtett gyógyulásukért.

Dr. Zsarnóczay János, nyugodjék békében!
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Beszámoló a 2015. július 2-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. július 2-i
képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, Bogó
Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Tamás, Szilasy László, Ujfalusi Pál, Ko-
vács Ferenc) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással testülete elfogadta a módosított
napirendet az alábbiak szerint.

NAPIREND

1. „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry
kastélyban” tárgyú projekt keretében a perkátai Gyõry kastély felújításának
kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési pályázattal kapcsolatos döntésho-
zatal
2. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2014. (IV. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Mûvelõdési
Központ, a Perkátai Polgármesteri Hivatal, a Perkátai Szociális Központ kö-
zött kötendõ munkamegosztási megállapodás megtárgyalása
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költ-
ségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok elfoga-
dása
5. I. számú védõnõi körzet védõnõjének kinevezése
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 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” tárgyú projekt
keretében a perkátai Gyõry-kastély felújításának kivitelezési munkáira kiírt
közbeszerzési pályázattal kapcsolatban. A képviselõ-testület a Fodor Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1113 Budapest, Ibrahim u. 9.) áraján-
latát érvényesnek, a Fejérduna-Ép Kft. (2400 Dunaújváros, Béke tér 3.), a
Mega-Logistic Zrt. (1062 Budapest, Bajza út 17-19.), az Unikorn-Épker Épí-
tõipari és Szolgáltató Kft. (7025 Bölcske, Vasút utca 0690/32. hrsz.), és a
Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V.
em.) árajánlatát érvénytelennek nyilvánította. Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete a fenti eljárást eredményesnek nyilvánította
és nyertes ajánlattevõnek a Fodor Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (1113 Budapest, Ibrahim u. 9.) ajánlattevõt hirdette ki.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról” szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet mó-
dosítását.

* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy elfogadja a
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Mûvelõdési
Központ, a Perkátai Polgármesteri Hivatal, a Perkátai Szociális Központ kö-
zött kötendõ munkamegosztási megállapodást.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre vo-
natkozó számlarendet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre vo-
natkozó számviteli politikát.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre vo-
natkozó pénzkezelési szabályzatot.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre vo-
natkozó eszközök és források értékelési szabályzatát.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre vo-
natkozó eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre vo-
natkozó felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatát.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre vo-
natkozó pénzügyi kötelezettségvállalási szabályzatot.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta Nagyközség
Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre vo-
natkozó beszerzési, anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatot.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy az I. számú
védõnõi körzetbe a védõnõi feladatok és a hozzá tartozó iskola egészségügyi
feladatok ellátására 2015. július 2-ától határozatlan idõre közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezi Illés Esztert.

Beszámoló a 2015. augusztus 3-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. augusztus
3-i képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester,
Bogó Anikó, Szabó Tamás, Szilasy László, Kovács Ferenc) volt jelen.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással testülete elfogadta a módosított
napirendet az alábbiak szerint.

NAPIREND

1. „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry
kastélyban” tárgyú projekt eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési
pályázatának kiírása
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló ren-
delettervezet megtárgyalása
3. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésével kap-
csolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezet megtár-
gyalása
4. A köztisztaságról és környezetvédelemrõl szóló rendelettervezet megtár-
gyalása
5. Szociális intézményi térítési díjak önköltség számításával kapcsolatos
döntéshozatal
6. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása
7. Bérüzemeltetett víziközmûvek 2016-2030. évi Gördülõ Fejlesztési Tervé-
vel kapcsolatos döntéshozatal

8. Vagyonkezeléses víziközmûvek 2016-2030. évi Gördülõ Fejlesztési Tervé-
vel kapcsolatos döntéshozatal
9. Állati melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási
szerzõdés megtárgyalása
10. Közlekedési tábla kihelyezésével kapcsolatos döntéshozatal
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta a „Kínai-magyar kul-
turális turisztikai központ létrehozása a perkátai Gyõry-kastélyban” tárgyú
projekt keretében bútorok és különféle eszközök beszerzésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi hatá-
rozatot hozza:
A képviselõ-testület elrendelte az ajánlattételi felhívás megküldését az aláb-
bi szervezetek részére:
1. Név: Feforg Trend Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 022/5.
Képviselõ: Zsákovics István ügyvezetõ
2. Név: Pavlicsek Nándor egyéni vállalkozó
Székhely: 2431 Perkáta, György Gyula utca 35.
Képviselõ: Palvicsek Nándor
3. Név: Grawooden Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi Fõ utca 12/A.
Képviselõ: Gránitz Kornél ügyvezetõ
A képviselõ-testület Bíráló Bizottsági feladatokkal bízta meg az alábbi sze-
mélyeket:

Folytatás a következõ oldalon.
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Kollmann Örs közbeszerzési tanácsadót, dr. Lakos Lászlót, Perkáta Nagyköz-
ség jegyzõjét, Kovács Melindát, a Perkátai Polgármesteri Hivatal gazdasági
vezetõjét, Szabó Ágoston mûszaki menedzsert.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendeletet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással „a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésével kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgálta-
tásról” szóló önkormányzati rendeletet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a köztisztaságról és
környezetvédelemrõl” szóló önkormányzati rendeletet.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkátai Szociális Központ 2015.
évre vonatkozó önköltségszámítását az alábbiak szerint fogadta el.
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:
Az önkormányzat e feladatát az ECO-Profit 2000 Bt. (2120 Dunakeszi, Barát-
ság útja 19. II/12.) bevonásával látja el. A kft. a Perkátai Szociális Központ ré-
szére minden hónapban 42 db vendéglátó ipari szolgáltatást és 2434 db szo-
ciális ebédet számláz. A vendéglátó ipari szolgáltatás egységára 984,25 Ft
+ áfa, értéke összesen 41 338 Ft + áfa; a szociális ebéd egységára 711,81
Ft + áfa, értéke összesen: 1 732 546 Ft + áfa. Az áfa kulcs mindkét esetben
27%.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
Ellátottak száma: 16 fõ. Ellátotti napok: 251. Gondozásra fordított tervezett
óra: 2 fõ * 251 nap * 8 óra= 4 016 óra. 2015. évi tervezett önköltség (dologi
kiadás + személyi juttatás): 3 121 596 Ft.
Egy gondozási óra önköltsége: 3 121 596 Ft/4 016 óra = 777 Ft.
IDÕSEK NAPPALI ELLÁTÁSA:
Ellátottak száma: 15 fõ. Ellátotti napok: 251. Gondozásra fordított tervezett
óra: 1 fõ * 251 nap * 8 óra= 2 008 óra. 2015. évi tervezett önköltség (dologi
kiadás + személyi juttatás): 1 548 000 Ft
EGY GONDOZÁSI ÓRA ÖNKÖLTSÉGE: 1 548 000 Ft/2 008 óra = 771 Ft
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta „a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról” szóló 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet mó-
dosítását.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megbízta a FEJÉRVÍZ ZRt-t a Sza-
badegyháza és Térsége Szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV (21-13259-
1-003-00-06) víziközmû rendszer 2016-2030 évi Gördülõ Fejlesztési Terv
Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalhoz történõ benyújtásá-
val, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel kép-
viselje az önkormányzatot.
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete nyilatkozott,
hogy a Szabadegyháza és Térsége Szennyvízelvezetés és -tisztítás-SZV
(21-13259-1-003-00-06) víziközmû rendszer 2016-2030. évi Gördülõ Fej-
lesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv te-
lepülésünket érintõ részével összhangban van.

2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a Szabadegy-
háza és Térsége Szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV (21-13259-1-003-
00-06) víziközmû rendszer 2016-2030. évi Gördülõ Fejlesztési Tervvel kap-
csolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat 5 424 674 Ft összegû, a koráb-
bi évek során felhalmozott víziközmû fejlesztésekre fordítandó anyagi for-
rással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülöní-
tett számlán kezel.
3.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete egyetértett a
FEJÉRVÍZ ZRt. által elkészített Szabadegyháza és Térsége Szennyvízelveze-
tés és -tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) víziközmû rendszer 2016-
2030. évi Gördülõ Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervével.
4.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a Szabadegy-
háza és Térsége Szennyvízelvezetés és -tisztítás-SZV (21-13259-1-003-
00-06) víziközmû rendszer 2016-2030. évi Gördülõ Fejlesztési Terv beruhá-
zási tervét elfogadta.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megbízta a FEJÉRVÍZ ZRt.-t a
Perkáta Község Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-19354-1-001-00-10)
víziközmû rendszer 2016-2030 évi Gördülõ Fejlesztési Terv Magyar Energe-
tikai és Közmû-szabályozási Hivatalhoz történõ benyújtásával, valamint,
hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az ön-
kormányzatot.
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete nyilatkozott,
hogy a Perkáta Község Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-19354-1-
001-00-10) víziközmû rendszer 2016-2030. évi Gördülõ Fejlesztési Terve a
területrendezési tervvel és a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv településünket
érintõ részével összhangban van.
2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a Perkáta Köz-
ség Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmû rend-
szer 2016-2030. évi Gördülõ Fejlesztési Tervével kapcsolatban nyilatkozik,
hogy az Önkormányzat 5 424 674 Ft összegû, a korábbi évek során felhalmo-
zott víziközmû fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet
a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.
3.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete egyetértett a
FEJÉRVÍZ ZRt. által elkészített Perkáta Község Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V
(11-19354-1-001-00-10) víziközmû rendszer 2016-2030. évi Gördülõ Fej-
lesztési Terv felújítási és pótlási tervével.
4.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a Perkáta Köz-
ség Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmû rend-
szer 2016-2030. évi Gördülõ Fejlesztési Terv beruházási tervét elfogadja.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az ATEV Fehérjefel-
dolgozó Zrt.-vel (1097 Budapest, Illatos út 23.) kötendõ, az állati mellékter-
mékek elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási szerzõdést.
* Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6 igen szavazat-
tal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a Pénzügyõr
Vadásztársaság részére engedélyezi az önkormányzat kezelésében lévõ régi
62-es számú fõút Kossuth telep és a körforgó közé két darab vadveszélyt jel-
zõ tábla saját költségükre történõ kihelyezését.

Átadták a 62-es fõút felújított szakaszait
2015. július 31-én, 10 órakor átadásra kerültek a 62-es fõút felújított szakaszai, a 62-es számú fõút seregélyesi elkerülõ szakasza
(KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0017), illetve a 62-es számú fõút 11,5 tonnás burkolatmegerõsítési munkálatai Dunaújváros és a Szé-
kesfehérvár között (KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0023), köztük a Perkátához kapcsolódó szakaszok is (Dunaújváros-Perkáta és

Perkáta-Szabadegyháza). Az átadáson részt vettek a kivitelezõ
vállalkozások, a hatóságok, a Magyar Közút munkatársai, a térség-
beli települések vezetõi, az országgyûlési képviselõk, Fejér Megyei
Kormányhivatal vezetõi, a Fejér Megyei Önkormányzat vezetõi,
illetve az állami beruházó Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. ve-
zetõi. Átadási beszédet mondott Varga Gábor, a térség országgyû-
lési képviselõje, Fejér megyei fejlesztésekért felelõs miniszteri biz-
tos, aki kiemelte, hogy az út melletti településeknek, Seregélyes-
nek, Szabadegyházának, Perkátának létfontosságú volt az út fel-
újítása. Mellette a két megyei jogú város Dunaújváros és Székesfe-
hérvár közötti kapcsolat is jelentõsen rövidül idõben, amely jóté-
kony hatással lehet a gazdaságra. Köszöntõt mondott még Hor-
váth Sándor, Seregélyes polgármestere, illetve Kondrik Kornél, a
NIF Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese is.

Somogyi Balázs
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Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Kínai-magyar Kultu-
rális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry kastélyban címû, KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 jelû, 344 901 459 forint tá-
mogatási összegû pályázathoz kapcsolódó kivitelezés 2015. július 20-án megkezdõdött.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata a felújítás kapcsán 2015.
február 24-én írta ki a kivitelezési tervek elkészítésére és a ter-
vezõi mûvezetõi feladatok ellátására szóló közbeszerzést,
amelyben március 21-én hirdetett eredményt a Szakra Stúdió
Kft. ajánlatának kiválasztásával. A kiviteli tervek 2015. április
28-án kerültek leszállításra, illetve ezzel egy idõben az önkor-
mányzat az építési engedély módosítását is kérelmezte, amely
szintén április végén került kiadásra.
A Kínai-magyar Kulturális Találkozóhely és Turisztikai Köz-
pont kialakítása a perkátai Gyõry-kastélyban projekt támogatá-
si szerzõdésének aláírása 2015. április 15-án történt meg a
KDRFÜ székesfehérvári irodájában.
A projekt hivatalosan 2015. május 4-én került megindításra né-
hány eszköz megvásárlásával, illetve a projekt- és mûszaki me-
nedzsmentet végzõ vállalkozások kiválasztásával.
Április 30-án kiválasztásra került a mûszaki ellenõrzést végzõ
vállalkozás, amely a TSPC Kft. lett, illetve ekkor a kivitelezési

közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai is kivá-
lasztásra kerültek. A kivitelezésre szóló közbe-
szerzési eljárás kiírása 2015. május 7-én történt
meg. A kiírásban 7 magyarországi vállalkozás
kérte ki a dokumentációt, majd közülük 4 a jú-
nius 10-i határidõre be is nyújtotta ajánlatát. A
hiánypótlást már csak 2 vállalkozás nyújtotta
be, majd július 2-án hirdetett eredményt a Fo-
dor Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. ajánlatának kiválasztásával, amely a kiírá-
son meghatározott becsült költségen belül volt.
A vállalkozási szerzõdés megkötésére 2015. jú-
lius 20-án került sor, illetve azon a napon meg-
történt a munkaterület átadása is. A munkate-
rületre felvonulással azonnal elkezdõdtek a
mûemlékvédelmi és mûszaki egyeztetések. A
munka folyamatosan zajlik.
Az önkormányzat 2015. augusztus 3-án egy kö-
vetkezõ közbeszerzési eljárást indított, mely az
eszközbeszerzéssel kapcsolatos és augusztus
26-án döntést is tud hozni a képviselõ-testület
az eszközbeszerzésekkel kapcsolatban.

Somogyi Balázs

Szerzõdéskötés és területátadás a kastély projektben
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. július 2-án hirdetett
eredményt a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ lét-
rehozása a perkátai Gyõry-kastélyban tárgyú és KDOP-2.1.1/
B-12-2012-0012 azonosító számú projekt keretében a perkátai
Gyõry-kastély felújítása építési-szerelési tevékenysége tárgyá-
ban kiírt közbeszerzésben, amelyben a Fodor Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. került kiválasztásra nyertes aján-
lattevõként. A fellebbezési határidõ lejártát követõen, 2015. jú-
lius 20-án 10 órakor került sor a vállalkozási szerzõdés aláírásá-
ra. Ezt egybõl követte a terület átadása, amelyben az önkor-
mányzatot Bogó Anikó alpolgármester és jómagam képvisel-
tük, illetve az önkormányzattal szerzõdésben álló tervezõi mû-
vezetõ, a mûszaki ellenõrzést végzõ vállalkozás, illetve a pro-
jektmenedzsment, míg a vállalkozó is teljes szakértõ gárdával
vonult fel. A területátadás adminisztrációs aktusait a tényleges
bejárás, egyeztetés követte.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az építkezés munkaterüle-
te miatt korlátozás történik a kastély elõkertjének használatá-
ban, ezért kérünk mindenkit – a lakókon és a közétkeztetést
végzõ vállalkozáson kívül –, hogy ne parkoljanak az elõkertben,
illetve ne hajtsanak be jármûvel a kastély elõkertjébe! A konyha
megközelítése gyalogosan továbbra is lehetséges. A fõépület

mellett mobilkerítést is felállított a vállalkozás, így az építkezés
ideje alatt a Sport utca felõli kis gyalogos átjáró is lezárásra ke-
rült, illetve a kastélyt az iskolával összekötõ járda is. Az anyag-
szállítás és -tárolás miatt további ideiglenes korlátozások is
megvalósulnak.

Somogyi Balázs
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Gyõry Terézia
Emlékmûsor

A Gyõry Terézia Emlékmûsor 2015. július 19-én 17 órakor volt
a selymespusztai haranglábnál, a József Attila utcában.

A rendezvény harangszóval és litániával vette kezdetét. Fellé-
pett a Perkátai Népmûvészeti Foglalkozás kis csoportja, a Vox
Caritatis, a Rozmaring Énekkar és a Vadon Nõtt Gyöngyvirág
Dalkör. A köszöntõt Somogyi Balázs polgármester úr mondta.

Bogó Anikó

Francia-magyar-portugál
gyermektábor

2015. július 5-én Perkátára érkezett testvértelepülésünk, Saint-
Maximin gyermekcsoportja. Az idei évben, a 17 fõs Saint-
Maximin-i csoporthoz csatlakozott a portugál Figueiró dos
Vinhos-i csoport 14 gyermeke is és két kísérõjük. A vendégek
számára Perkáta Nagyközség Önkormányzata tartalmas prog-
ramot igyekezett összeállítani.
A perkátai gyerekek elõadással köszöntötték õket, majd a kö-
zös pizzázás után diszkóval folytatódott az est. A diákok és kísé-
rõik számára az iskolában tudtunk szállást biztosítani.
Hétfõn Székesfehérvárra utaztunk, megnéztük a fõbb neveze-
tességeket, majd a Velence Korzóra mentünk fürdeni, ahol na-
gyon jól érezték magukat.

Kedden délelõtt Zánkára utaztunk három napra néhány per-
kátai gyerekkel együtt. A nap további részét a Balatonban, majd
a kalandparkban töltöttük. Másnap színes programokon vet-
tünk részt és ismét volt lehetõség a fürdõzésre. Este a szálláson
beszélgettünk, fényképeket készítettünk a külföldi diákokkal és
közelebbrõl is volt lehetõségünk megismerni egymást. A han-
gulat remek volt, mindenki nagyon jól szórakozott. Csütörtö-
kön délelõtt ellátogattunk Tihanyba, ezután Velencére men-
tünk, ahol mindenki kedvére strandolhatott, majd megérkez-
tünk Perkátára. Pénteken Budapestre utaztunk, ahol megcso-
dáltuk a Parlamentet, majd turistabusszal megnéztük a látvá-
nyosságokat. Ezután a Trófea Grill Étteremben ebédeltünk,
majd ellátogattunk a Hõsök terére.

Szombaton elõadást tartottak a perkátai gyerekek számára, be-
mutatták országaik kultúráját. Tradicionális ételekkel, italok-
kal kínálták a gyerekeket és átadták az ajándékaikat. A perkátai
gyerekek videóval és meglepetéssel készültek számukra. Ezt
követõen hintóval megnézték a lovas napot, ami nagyon tet-
szett nekik, majd indultak vissza hazájukba. Nagyon szomorú
volt a búcsúzás, megkedveltük egymást. Reméljük, hogy jövõre
is részt vehetünk egy ilyen felejthetetlen héten és sok színes
programban.
Köszönjük!

Fórizs Lilla, Gálosi Loretta, Gecseg Anna, Mészáros Réka
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Erdélyben
az Erasmus Plussal

Nagy örömömre szolgált, hogy sikerült
megnyerni kollégáimat az Erasmus Plus
pályázatának megírására. Nem volt egy-
szerû dolog, sok idõt és energiát fektet-
tünk bele. Számos sikeres pályázat van
már mögöttünk – eszközbõvítés, progra-
mok szervezése, gyermekek fejlesztése,
infrastruktúra fejlesztés –, de óvodape-
dagógusok külföldi szakmai tapasztalat-
cseréje, nyelvi kompetencia fejlesztése
még nem. Mindannyiunk számára leírha-
tatlan érzés volt, amikor megtudtuk,
hogy sikeres elbírálásban részesültünk.
Bíztatok minden fiatalt, hogy éljenek a
pályázat adta lehetõségekkel! Ez a fejlõ-
dés egyik lehetséges útja.
Kis csapatunk 2015. augusztus 1-jén útra
kelt Erdélybe a marosvásárhelyi Stefánia
óvodába. Az út fárasztó, hosszú volt, de
végig lelkesek voltunk. Vonattal utaz-
tunk a Keleti pályaudvarról Csíkszeredá-
ig, majd autót béreltünk. Az utazás szóba
elegyedtünk emberekkel, akik kíváncsiak
voltak, hogy hova megyünk, miért me-
gyünk… Büszkén beszéltünk települé-
sünkrõl és a perkátai Szivárvány Óvodá-
ról.
Az óvoda vezetõje Gyõrffy Éva Marosvá-
sárhely határában várt bennünket, sze-
mélyében egy igen agilis, barátságos,
nagy tudású embert ismertünk meg. Kö-
szönjük a sok-sok munkát, amit értünk
tett, hogy szakmai ismereteink bõvülje-
nek, megismerjük Erdély természeti
szépségeit. Olyan helyekre juthattunk el
általa, ahova bátran állíthatom, hogy ke-
vés embernek adatik meg, mivel õ egy
gyakorlott túrázó is.

Szakmailag rengeteg ismeretet gyûjtöt-
tünk. Megismerkedtünk a Stefánia Óvo-
da kollektívájával, az ott folyó munkával,
Románia oktatási rendszerével, a román
és a magyar óvodai csoportok egymás
melletti mûködésével, a különleges bá-
násmódot igénylõ gyerekek gondozásá-
val, a hagyományõrzéssel, a szülõ és óvo-
da erõs kapcsolatával. Továbbá beszá-
moltunk a nálunk folyó munkáról. Meg-
fogalmaztuk igényeinket, szükségletein-
ket, elvárásainkat az elkövetkezõ idõre.
Megbeszéltük, hogy októberben Csík-
szentdomokoson újra találkozunk.
A délutáni programok során sétát tet-
tünk Marosvásárhelyen, ahol láthattuk a
város nevezetességeit. Elutaztunk a Tor-
dai hasadékhoz, lementünk a sóbányába,
ahol óriáskeréken is ültünk. Torockón a
Székelykõ lábán fogyaszthattuk el vacso-
ránkat, többek között a helyi specialitást
a puliszkát. Hatalmas élményben volt ré-
szünk! Túrázhattunk a Görgényi-hava-
sokban, ahol áfonyát és málnát szedtünk,
ízük, zamatuk felejthetetlen! Folytattuk
utunkat egy történelmi helyszínre Ma-
rosvécsre a Kemény kastély falai, emlékei
közé, ahol leróttuk kegyeletünket Wass
Albert sírjánál. Vajdaszentiványon au-
tentikus néptánc tábor próbájára juthat-
tunk be. A magyarországi Zala Tánc-
együttes vezetõje irányította a munkát,
melynek résztvevõi a világ minden részé-
rõl érkeztek.
Korondon gyönyörködhettünk a kézmû-
ves alkotásokban, Farkaslakán Tamási
Áron nyughelyét kerestük fel. Majd meg-
csodálhattuk Székelyudvarhely gyönyörû
épületeit, betekintést nyertünk a Bene-

dek Elek Tanítóképzõ Fõiskola falai
közé. Felüdülést jelentett számunkra a
Kiruly-patak völgyében megpihenni, el-
ámulni a természet szépségein. Az utolsó
éjszakánkat egy menedékházban töltöt-
tük Szentegyházán, ami mindannyiunk
számára maradandó emlék.
A Madarasi-Hargitába a 20 km-es utat
traktorral tettük meg. A nagyobb forrá-
soknál pihenõt tettünk, láttuk a medve
barlangját, amit már most készít a télre.
A hegy tetejére feljutva a „felhõk” fölött
éreztük magunkat. A látványról és a ben-
nünk feltörõ érzésekrõl nehéz beszélni…
Szeretném megköszönni mindenkinek a
munkáját, akik hozzásegítettek bennün-
ket ahhoz, hogy ez a felejthetetlen utazás
megvalósuljon!

Kovács Tiborné óvodavezetõ

PERKÁTAI ÁLTALÁNOS MÛVELÕDÉSI KÖZPONT HÍREI
A szeptember 5-i rendezvényünkre sok szeretettel várunk min-
denkit! A részletes program – amely a társszervezõkkel együtt
valósul meg az idei évben is – a címlapon olvasható. Az elõttünk
álló idõszak kisebb rendezvényeinek lebonyolításához, könyv-
tári adminisztratív feladatok és óvodai segítõmunka elvégzésé-
hez továbbra is várjuk a közösségi szolgálatos diákok jelentke-
zését.
Intézményünk további együttmûködési megállapodásokat kö-
tött, így a következõ intézményekbõl várjuk a diákok jelentke-
zését: Fejér Megyei Eötvös József Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um, Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál
Tagintézménye, Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium és Kol-
légium, Székesfehérvári Széchenyi István Mûszaki Szakközép-
iskola, Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium, Bánki Donát Gimnázium és Szakkö-
zépiskola, Dunaferr Szakközép- és Szakiskola, Székesfehérvári
Belvárosi I. István Középiskola, Székesfehérvári Árpád Szak-
képzõ Iskola és Kollégium, Rudas Közgazdasági Szakközépis-
kola, Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája, Teleki
Blanka Gimnázium és Általános Iskola.

Természetesen, további intézményekkel is szívesen kötünk
megállapodást a diákok kérésére.
Ezúton kérem a kedves szülõket, hogy amennyiben óvodáskorú
gyermekük részére az ingyenes étkeztetést szeretnék kérni,
szeptember 1-4. között az óvodatitkártól és a gazdasági irodá-
ban átvehetõ nyilatkozatot töltsék ki és adják le az óvodatitkár-
nak, Horváthné Molnár Krisztinának.
2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelmérõl és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az óvodai gyermek-
étkeztetés kiterjesztése érdekében történõ módosítása alapján,
amely 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Ezért kérem, hogy
az elsõ héten szíveskedjen minden kedves szülõ leadni a nyilat-
kozatot, amennyiben a lenti feltételek vonatkoznak rá!
A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülõ
gyermek után ha: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, olyan családban él,
amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
3 vagy több gyermeket nevelnek. Amennyiben az egy fõre jutó
havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a 89.408 Ft-ot.

Bogó Anikó ÁMK igazgató
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Nyári olvasótábor
a könyvtárban

2015. júliusban nyári könyvajánlókkal és hasznos szünidei prog-
ramokkal vártuk a gyerekeket a gyermekkönyvtárba.
Az olvasótáborba 10 fõ gyermek jelentkezett. Szívesen fogad-
tunk minden új jelentkezõt is.
Meséltünk, alkottunk és játszottunk. Minden alkalommal me-
séket, és történeteket olvastunk fel a gyerekeknek, majd hozzá
kapcsolódóan rajzokat, és játékos feladatokat oldottak meg.

A nyári szünetben nem maradhatott el a közös rejtvényfejtés és
a társasjáték sem. Könyvek ajánlásával ébresztettünk kedvet az
olvasáshoz. Gondoltunk kicsikre és nagyokra egyaránt. Hor-

váth Dóra, valamint az önkormányzatnál diákmunkát végzõ ta-
nulók: Domonics Maja, Gecseg Anna és Varga Anita ifjúsági
regényeket, és ismeretterjesztõ sorozatokat népszerûsített a
táborozó gyerekek körében.
A kézmûves könyvek között szívesen kutattak a gyerekek, így
került kezükbe gyakran a „Zoknidakszli” és társai. Elõzetes fel-
készülés után kézimunkához láttunk, és meg is alkottuk õket,
ami remekül sikerült.

Július 31-én kerékpártúrát szerveztünk a perkátai Szõlõhegyre,
ahova Mészáros Zsuzsanna kalauzolta el a cimborákat. Útköz-
ben a gyermekkori történetei, valamint a tapasztalatai révén is-
merkedtünk meg a Szõlõhegy múltjával, és jelenével. A prés-
háznál megpihentünk, ahol Zsuzsanna piknikezésre hívott
minden túrázót. A sok finomságot jó étvággyal fogyasztották el
a gyerekek. Késõbb a szomszédos mezõn nagyokat sétáltunk,
beszélgettünk és együtt játszottunk. A természetben való ki-
kapcsolódás, és a friss levegõn való mozgás kellemes napot
biztosított a kerékpártúra résztvevõi számára.
2015. szeptemberben várjuk azokat az érdeklõdõ gyerekeket,
akik szívesen csatlakoznának a kis csapatunkhoz! Jelentkezni
lehet a könyvtárban, Lászlóné Szabó Edit Cimbora Klub veze-
tõnél.

Lászlóné Szabó Edit

A PERKÁTAI IRODALMI KÖR HÍREI
Csendben, de töretlen kitartással tesszük öntevékeny irodalmi munkálkodásainkat.
Többek érdeklõdése miatt írom le ismét: körünk nem személyválogató, nem kirekesztõ, nem tagsági feltétel
az aktív verselés vagy prózaírás sem! Fontos viszont magyar anyanyelvünk szeretete, az irodalom, az olvasás
iránti aktivitás, hiszen többnyire ezeket állítjuk beszélgetéseink és programjaink középpontjába.
Legközelebbi helyi érintettségû programunk Székesfehérváron lesz szeptember 25-én 18 órai kezdettel a
Szent István Mûvelõdési Házban: Lovagköltészet a XXI. században címû ingyenes elõadói est, melyen
Pavlicsek Zsolt is a szereplõ költõk közt fog felolvasni verseibõl.
Szeptemberben folytatjuk rendszeres összejöveteleinket az „átmeneti kastélyban”. Az aktív tagokat értesí-
teni fogom legközelebbi találkozásunk pontos idõpontjáról, míg az új érdeklõdõket arra kérem, hogy vegyék
fel velem a kapcsolatot (személyesen, e-mailben, telefonon) vagy kérdezzék a könyvtárban, a mûvelõdési
házban!
Várunk minden érdeklõdõt nyitott szellemiségû alkotókörünkbe életkortól és felkészültségtõl függetlenül!

Pavlicsek Zsolt, a PIK vezetõje
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Iskolai pályázati hírek
Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-
0670 kódszámú, „Befektetés a jövõbe” címû pályázat – mely az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg 20 000 0000 forint 100 %-os
támogatással – programjait bemutató cikkek

Gyereknap

2015 májusának utolsó péntekjén, a Befektetés a jövõbe elne-
vezésû pályázatunk keretén belül gyereknapi programot szer-
veztünk iskolánk diákjainak. Az Örökmozgó gyereknap tényle-
gesen a mozgásról szólt, hiszen akadályversenyen mérhette

össze ügyességét, gyorsaságát, tudását alsós és felsõs osztálykö-
zösség egyaránt. A feladatok között csoportos „síelés”, zsákban
futás, dekázás, célba dobás, talicskázás, mocsárjárás, egyensú-
lyozás is szerepelt. Mint minden versenyen, itt is nagy kedvvel
vetették be magukat a feladatok végrehajtásába a csapatok. Az
eredményhirdetés után pizza és üdítõ várta a csapatokat.

Sportnap

A Befektetés a jövõbe elnevezésû pályázatunk második prog-
ramja a 2015. június 12-én lebonyolított Sportnap volt. Külön-
bözõ sportágakban bajnokságokat, egyéb csoportosan, párban,
egyénileg végrehajtható sporttevékenységeket terveztünk erre
a napra, sok-sok lehetõséget nyújtva 300 gyerekünknek a spor-

tolásra. A teljesség igénye nélkül: kötélhúzás, foci, zsinórlabda,
plédlabda, gólyaláb, tollas, pingpong, petanque, célbadobás,
röplabda, hullahoppozás, íjászat stb. Különbözõ helyszíneken
mindenki kipróbálhatta az összes tevékenységet. Közben a
gyermekek elfogyaszthatták a jól megérdemelt hamburgert, fa-
gyit és gyümölcslevet.

Nyári táborok

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0670 projekt azonosítójú, „Befek-
tetés a jövõbe” elnevezésû pályázatunk keretében nyári progra-
mokat is szerveztünk. A német nyelvi tábor, és a természet kö-
zeli sporttábor is nagyon sikeres volt, melyekben 15-15 gyerek
tölthette hasznosan a nyári szünet egy részét. Az iskola épületé-
ben, környezetében zajlottak a programok, minden nap reggel
8 órától, délután 4 óráig. Napi háromszori étkezést (reggeli,
ebéd, uzsonna) biztosítottunk a táborozóknak, melyet a tan-
konyhában fogyaszthattak el.

A német nyelvi feladatok persze játékos formában mélyítették
a résztvevõk tudását, gyarapították szókincsüket. Azt hiszem a
számítógépes keresztrejtvény volt a legnépszerûbb. A sporttá-
borban a szabadtéri sportjátékokat részesítettük elõnyben, bár
a kosárlabdát különleges módon függõ gyûrûre is kipróbáltuk.
A legnépszerûbbek természetesen a versenyek, így a sorver-
seny, illetve a tábori olimpia voltak. A helyezettek a tábor zárá-
sakor vehették át jutalmukat.

Hegedûs Gabriella
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Bemutatkozik Illés Eszter, községünk új védõnõje
Illés Eszter 2014-ben végzett a Semmel-
weis Egyetemen, védõnõi szakirányon.
Szakmai gyakorlatát Nagyvenyimen illet-
ve Dunaújvárosban végezte. A most 27
éves fiatal lány július 2-a óta dolgozik
Perkátán, Bogóné Plasek Krisztina társa-
ként. Már régóta ismeri Perkátát, mivel
párja idevalósi, épp ezért nem teljesen is-
meretlen számára kis falunk. Saját el-
mondása szerint vidéki lány, szereti az it-
teni életet, a nyugalmat és az embereket,
valamint örül, hogy a kismamák nagyon
odafigyelnek arra, hogy minden rendben
legyen velük és gyermekükkel.
Perkáta két körzetre van felosztva egész-
ségügyi szempontból. Eszterhez a Sport,
Dózsa György, Révai, Rajk, György Gyu-
la, Zrínyi, József Attila, Alkotmány, Ady
Endre, Akácfa, Baross utca valamint Bá-
rányjárás stb. várandós kismamái, csecse-

mõi, kisdedjei és kisgyermekei tartoznak.
Arra a kérdésemre, hogy melyik korcso-
portot szereti a leginkább a gyerekeknél,
azt feleli, hogy szerinte mindegyiknek
van valami varázsa.
– A kicsikben az az aranyos, hogy olyan
pindurkák, látni lehet, ahogy egyik nap-
ról a másikra mennyit fejlõdnek, illetve,
hogy a világ minden mozzanatára felfi-
gyelnek, érdekli õket. A nagyobbak már
beszélnek, ki tudják fejezni magukat, az
iskolások pedig mindenrõl mesélnek –
mondja kedvesen mosolyogva.
Eszterrõl még fontos tudnunk, hogy hob-
bija a tánc, méghozzá nem is akármelyik.
10 éve hastáncol a dunaújvárosi Belly
Dance Group-nál. Számos fellépésük
volt már, illetve rendszeresen részt vesz-
nek versenyeken is. Nemrég érkeztek
haza Balatonkenesérõl, ahol a Honvéd

üdülõben adtak egy órás mûsort, s most
augusztus 29-ei fellépésükre készülnek,
melyre az újraélesztési rekordkísérlet
napján kerül sor, Dunaújvárosban.
Mikor megkérdezem, hogy kinek ajánla-
ná a védõnõi szakmát, kicsit elgondolko-
dik. Végül azt feleli, hogy mindenképpen
olyan embernek, aki szereti a gyerekeket,
aki imád velük foglalkozni, és aki szíve-
sen segít a családokon. Õ maga is ezért
választotta ezt a hivatást. Eszter a mun-
katársával együtt igyekszik mindent meg-
tenni, ami tõle telik. Krisztivel egyébként
remekül kijön, sokat segít neki, bármi-
lyen kérdésével fordulhat hozzá – meséli.
Mi pedig ezúton szeretnénk Eszternek
sok sikert, kitartást és örömet kívánni,
Perkáta védõ nénijeként!

Horváth Dóri

Találkozás a kisbácsi barátainkkal
A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület idén július 23-27-ig fo-
gadta a 35 fõs kisbácsi küldöttséget!
Perkátán a polgármesteri hivatalban Somogyi Balázs polgár-
mester úr köszöntötte a vendégeket, köztük Kisbács polgár-
mesterét, Florin Muresan urat is, aki elkísérte a csoportot.
Az ünnepi köszöntõk után a finom vacsora és a jó zene a szo-
kásos örömteli vidámságot eredményezte. A hétvégén Nyu-
gat-Magyarországra kirándultunk. Pannonhalma, Sopron és
Fertõd sok látnivalót nyújtott számunkra. A tartalmas két na-
pot a Somló-hegyen, egy kis pincepartival zártuk.
Vasárnap a családoknál pihenhettek a vendégeink. A hétfõ
sajnos már a búcsúzást hozta.
A kellemes emlékek, és az együtt eltöltött sok vidám óra
megszépíti a mindennapjainkat.
Köszönetemet és elismerésemet szeretném kifejezni mind-
azoknak, akik a baráti találkozás, és a rendezvény sikeres le-
bonyolításában aktívan részt vállaltak!

Siba Árpádné Ili, a PEKIBE elnöke

FÜPE családi nap
Alapításának 8. évfordulóját ünnepelte augusztus elsején a Füg-
getlenek Perkátáért Egyesület. Egy szabadban eltöltött, sportos
családi napot szerveztünk Agárdra. Délelõtt a Velencei tó körü-
li kerékpártúrát teljesítettük, majd a napozásé és a vízi játékoké
volt a fõszerep. A vidám napot este közös vacsorával zártuk.

Füpe csapat
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Fejér Megyei Cigány Területi
Kisebbségi Önkormányzat

programtervének megbeszélése
2015. június 27-én 16 órakor a Faluházban került megrendezésre a Fe-
jér Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat fóruma. A 2015-2018. kö-
zötti programok megbeszélése volt a fórum fõ célja.
A meghívottakat Hosszú János, a Fejér Megyei Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke köszöntötte és ismertette a tervezetet. Ezt követõen
Somogyi Balázs polgármester úr köszöntötte a vendégeket, akiknek
kulturális mûsorral kedveskedett énekkarunk (Zöld mezõ) Fórizs An-
tal vezetésével. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatok nagy örömmel
fogadták mûsorunkat, a közel jövõt illetõen több meghívást is kaptunk.
Ezt követõen finom vacsorával kedveskedtünk a megjelenteknek.

Fórizs Antalné Csilla

Perkátai Roma
Nemzetiségi

Önkormányzat
programja

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2015. július 18-án Kiskunmajsá-
ra utazott az élményfürdõbe, 36 fõvel. Az
idõjárás kedvezett a csoportnak, 38 fok-
ban mindenki kedvére napozhatott,
csúszdázhatott, kipróbálhatta a hullám-
fürdõt, különbözõ medencéket, jakuzzit,
valamint szaunázhatott. Délben finom
ebéddel kedveskedtünk csoportunknak.

Délután indultunk haza, Soltvadkerten
megálltunk fagyizni, valamit betértünk
Nagykarácsonyba, ahol Kis Grofó adott
színvonalas koncertet. Az esti órákban
értünk haza, nagyon jól érezte magát
mindenki.

Fórizs Antalné Csilla

A Perkátai Régiség Gyûjtõ
Egyesület háza tájáról

Július 4-ei III. Perkátai Kastélykerti Motoros Találkozóról pár szót. Perkáta életében
megint egy szokatlan rendezvényt bonyolított le egyesületünk, összefogva, bátran
megrendezte másodjára is. E napunk motoros köszöntõvel, Ottó atya áldásával kez-
dõdött. Indulásra teljesen megtelt a régi iskolai gyakorló kert. A motoros felvonulásra
és körtúrára sok perkátai motoros is eljött, amit külön köszönünk. Útvonalunkat
Perkáta, Rácalmás, Kulcs, Adony érintésével szépen lemotoroztuk. Minden résztve-
võt ebéddel vártunk, amiben támogatott minket Horváth Árpád. Délután a motoros
szakosztály (Szabó Tamás, Vátkai Zsombor) mutatott nekünk ügyes trükköket MZ-n
és Simsonon az iskola bitumenes pályáján. Cross bemutatósok (Vaskó Norbert, Hor-
váth Tamás, Fehér Attila, Gyõri Gyula) a laposon motorokkal ugrattak, köröztek, pa-
takot jártak. A cross pálya építésében Mukli Ignác és Horváth Judit gépei segítették a
földmunkát. 17 órától az iskolakert helyén motoros és retro zenével lazította le
mindenki a benzingõzõs napot.
A falukemence építése
szépen halad. Köszönjük
a sok felajánlást, hiszen
ebbõl is és saját forrásból
is építkezünk. Ha a kas-
télykertben járnak, néz-
zék meg, hogyan építi
lelkes egyesületünk
Fuchs Norbert értõ ke-
zei alatt minden pénte-
ken 17 órától. Reménye-
ink szerint a nagy kiállí-
tás hétvégéjén, a szom-
bati fõzõverseny napján,
próbaüzemet tartunk.
Szeptember 5-6-án ren-
dezzük a VI. Kastélyker-
ti Kiállításunkat, amely hadtörténeti témakörrel foglalkozik. A kastélykertben gépbe-
mutatók és látványosan berendezett harctér is látható lesz. Természetesen a tornate-
rem tartogat igazán nagy meglepetéseket, hiszen 1848-tól napjainkig tartó anyagot
gyûjtöttünk össze és a perkátai világháborús eseményekrõl fennmaradt, és azóta meg-
talált tárgyak is megtekinthetõek lesznek. Az Önök segítségével ezt még bõvíthetjük a
kiállításig. Kérjük, jelezzenek. A fõzõverseny tavalyi sikere után, természetesen ké-
szülünk az újabb szombat délelõtti ízek partijára, ami reggel 8 órakor kezdõdik. Re-
méljük, a tavalyi 15 csapat idén is részt vesz, és már vannak új jelentkezõk. Aki szeret-
ne részt venni, az jelentkezzen nálunk! Jó ebédhez szól a nóta, aki húzza, a Koncz
Band együttes. Közben a tavalyi zsûri járja, értékeli a készülõ finomságokat. Szeret-
nénk, ha minden csapat bográcsos, szabadon választott ételt fõzne, desszert pedig
valamilyen palacsintaféleség lenne. Egyesületünk teljes gõzzel készül a búcsúi hétvé-
gére. Szeretettel várunk mindenkit!

Részletek a plakátokon és a Facebookon.

Szarka Péter

FIGYELEM!

AUTÓVEZETÕ TANFOLYAM
UNO-DUNAÚJVÁROS

Személyautó és motorvezetõi tanfolyam
indul Perkátán.

Megfelelõ létszámú jelentkezés esetén a kezdés
szeptemberben várható!
Kedvezményes elméleti oktatást, illetve részletfize-
tési lehetõséget biztosítunk.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet az alábbi telefon-
számokon:

Gyuráki András gépjármûoktatónál:
06 (20) 914 0749

A könyvtárban: 06 (25) 522 321
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Népmûvészeti foglalkozás hírei
A perkátai népmûvészeti foglalkozás gyermekei 2015 nyarán
sem unatkoztak. Számos fellépés, próba és egy csaj nap is áll a
hátunk mögött, amire mind jó szívvel gondolunk vissza. Július
11-én felléptünk a lovas találkozó keretein belül, ahol kiosztot-
tuk az Év Táncosa címeket, majd egy héttel késõbb a legkiseb-
bek, a Gyõry Terézia Emlékmûsoron táncoltak, még hozzá
rendkívül ügyesen. Ezután a nagylányokkal és nagyfiúkkal, tel-
jes erõvel neki feszültünk az augusztus 20-ai koreográfia megta-
nulásának és begyakorlásának, melyhez segítséget kaptunk
Horváth Fannitól is, aki szívesen vállalta a mûsor ének részét.
Mikor a meleg a tetõfokára hágott – és a fiúk is nyaralni mentek
–, hogy egy kicsit kipihenjük a fáradalmakat, a lányokkal közö-
sen egy fergeteges csaj napot csaptunk, ahol beszélgettünk, ne-
vettünk, sminkeltünk és körmöt festettünk. Aztán csaj nap,
hõség, nyár ide vagy oda, a próbák folytatódtak, mindenki
keményen dolgozott, s ennek meg is lett az eredménye. Az augusztus 20-ai mûsor nagy sikert aratott, aminek õszintén

örülünk. Köszönünk minden dicsérõ szót, mosolyt és kedvessé-
get, amit kaptunk, valamint Gecseg Jánosnak a támogatását,
amellyel megvalósulhattak a népmûvészeti foglalkozás fiainak
ingei!
Legközelebb a Régiség Gyûjtõ Egyesület kiállítás megnyitóján
valamint a szüreti felvonuláson láthatnak minket. Várunk min-
denkit sok szeretettel!

2015 Év Táncosai a népmûvészeti foglalkozásban:

Tücskök-bogarak néptánc csoport: Aszlajov Dorottya és Ta-
más Dávid
Rezeda néptánc csoport: Héber Dóra és Horváth Dóra
Kankalin néptánc csoport: Kovács Esztella és Vígházi Roland

Horváth Dóri foglalkozásvezetõ
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II. Perkátai Lovas Találkozó
Július 11-én rendezték meg Perkátán a II. Perkátai Lovas Találkozót. A rendezvényt 8 órakor Somogyi Balázs polgármester úr nyi-
totta meg, majd a Rozmaring Énekkar csikós-betyáros népdalcsokrát énekelte el a jelenlévõknek. A délelõtt folyamán hátas
ügyességi versenyen bizonyíthattak a merész lovasok, délután pedig a hintósoké, lovas kocsisoké volt a terep. Míg a felépített pá-
lyán a küzdelem folyt, addig a kastély kertben, Dózsa Tamás szervezésében 10 órakor kezdetét vette a nóniusz szemle, melyet
elõször hoztak ide, Perkátára.
A versenyek közti szünetben Buck Viktor csikós bemutatóját valamint a perkátai néptánc csoport elõadását tekinthették meg az
érdeklõdõk. A lovasversenyekkel párhuzamosan pedig a Grund Vándorkupa kispályás foci mérkõzései zajlottak, a lovasokéhoz
hasonló izgalmas pillanatokkal.
A lovas rendezvény szervezõi Oláh István és Cséza László, valamint a Grund Vándorkupa szervezõje, Horváth István, az elõzõ év-
hez hasonlóan mindent megtettek azért, hogy a versenyzõk és a nézõk jól érezzék magukat.

Horváth Dóri

Nóniusz
szemle

Perkátán az idei évben elõször került
megrendezésre nóniusz tenyészszemle.
A regionális szemle a II. Perkátai Lovas
találkozóval egy idõben, de különbözõ
helyszínen, a kastélykertben került meg-
rendezésre.

A szemle szervezõje Dózsa Tamás volt. A
bírák a lovaknak, mind a vérvonalát,
mind a küllemét értékelték. A jól sikerült
szemlét követõen a bírák reményüket fe-
jezték ki, hogy a jövõben lesz folytatása a
programnak.

Bogó Anikó

Grund Vándorkupa

A Perkátai Lovas Találkozóval párhuza-
mosan idén is megrendezték a Grund
Vándorkupa, futballbajnokságot. A meg-
mérettetésre nyolc csapat jelentkezett,
kicsiktõl kezdve a nagyokig, amatõrtõl a
profiig. Az immár nyolcadik éve megren-
dezett bajnokságról szervezõje, Horváth
István elmondta, hogy kicsiben kezdték,
de aztán szép lassan kinõtte magát a ver-
seny. Volt olyan, hogy ötvenen is játszot-
tak egy nap, a Táncsics Mihály utcai grun-
don.

Az idei évben is igyekeztek igazságosan,
sportszerûen megoldani a játékokat. Na-
gyok játszottak kicsikkel, amatõrök a
profikkal, s közben nagyon jól érezték
magukat. Azért, hogy a kisgyerekek se

térjenek haza sikerélmény nélkül, a baj-
nokság szervezõi úgy döntöttek, hogy a
két általános iskolás diákokból álló csa-
patot összegyúrják, s így, közös erõvel
vették fel a harcot a harmadik csapat el-
len.
Elsõtõl ötödik helyezettig díjazták a ku-
pát, az eredmény a következõ lett:
I. helyezett – Nyócegy, 8 pont
II. helyezett – Szelence, 6 pont
III. helyezett – Peru, 5 pont
IV. helyezett – Grund, 3 pont
V. helyezett – Falu bikái, 2 pont
A rendezvény szervezõi ezúton szeretnék
megköszönni minden csapatnak a részvé-
telt és az aktív, sportszerû játékot. Vár-
nak mindenkit jövõre is!

Horváth Dóri

A Leopard-Box Harcmûvészet
megfelelõ elszántságú és létszámú jelentkezõk esetén

szeptembertõl újraindítja önvédelmi, harcmûvészeti oktatását Perkátán.
Az edzéseket kizárólag komoly, kitartó érdeklõdõ fiataloknak, felnõtteknek ajánljuk (12 éves kor felett). Vár-
hatóan indul gyerekcsoport is, melyet az iskolában hirdetünk majd.
A stílus elsõsorban az utcai önvédelemre készít fel, de a versenyzésre vágyóknak is biztosítunk szakmai felkészí-
tést elsõsorban thai box, kínai box, kick box, kempo, MMA, K1 versenyekre a PERKÁTA SE színeiben!

Jelentkezés és további információ szeptember 20-ig
kizárólag személyesen Pavlicsek Zsolt vezetõ mesteredzõtõl kérhetõ!
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Egyház – hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A nyáron is folyamatos volt a közösségi
élet egyházközségünkben.
A hittanos és ministráns gyerekek részé-
re megrendezett napközis táborokban és
a ministránsok zarándoklat-kirándulá-
sán (részletesen lásd külön írásban) több
mint 70 fõ vehetett részt. A gyerekeknek
a hitéleti programok mellett strandolási,
közösségi, kirándulási, kézmûves progra-
mokat biztosítottunk, tízórai, ebéd,
uzsonna étkezések ellátással. Ennek fel-
tétele a jövõben is, hogy a gyermek hit-
tant tanuljon, a hitoktatást válassza az is-
kolában és egész tanévben is vállalja ka-
tolikus hitünk megismerését. Köszönet a
tábor segítõinek, támogatóinak, kiemel-
ten az adományozóknak, az önkormány-
zatnak, a polgármester úrnak, az iskolá-
nak, az igazgató úrnak!
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
ünnepén emlékeztünk meg Szûzanyánk
test szerinti mennybe vételérõl. Augusz-
tus 20-án a Szent István napi szentmisén-
ken kenyeret szegtünk és osztottunk a je-
lenlévõknek, majd a megszentelt kenye-
reket a templom elõtti mûsor alatt is
kínálták lelkes önkénteseink!
A tanév megkezdésével folytatódik a hit-
oktatás az óvodában és az iskolában. Már
csak a 4. és a 8. évfolyamosok nem része-

sei a kötelezõen választható hittan vagy
erkölcstan tanítási rendnek, de számunk-
ra is lesznek rendszeres hittanórák évfo-
lyamonkénti szervezésben. A többi osztá-
lyoknak a már harmadik éve mûködõ
rend szerint osztályonként lesz beosztva
a hittan óra. A csoportbeosztásokat, az
órarendeket az elsõ tanítási héten végle-
gesítjük. Idén is Toldi Róza Hajnal és
Pavlicsek Zsolt hitoktatók végzik a hitok-
tatást az iskolában.
Augusztus 30-án, vasárnap reggel a 8 óra-
kor kezdõdõ szentmisén lesz a hittanos
tanévnyitónk (Veni Sancte), melyen fohász-
kodunk kitartásért, türelemért, bölcses-
ségért az elõttünk álló tanévre! Kérjük a gye-
rekeket és a szülõket, jöjjenek a szentmisére!
Templomunk búcsúját Kisboldogasszony
napját az alábbi szentmisékkel ünnepel-
jük: Szeptember 5-én, szombaton 18 óra-
kor és szeptember 6-án, vasárnap reggel 8
órakor a templomban (szabadtéri szent-
mise nem lesz).
Kiemelten hirdetjük a kedves szülõknek,
hogy elsõáldozáshoz 2016 tavaszán csak
azokat a – legalább 3. osztályos vagy idõ-
sebb – gyerekeket engedhetjük, akik FO-
LYAMATOSAN részt vesznek a hittan-
órákon és a vasárnapi szentmiséken!
Jövõ õsszel bérmálkozást tervezünk Per-
kátán, mely a keresztény nagykorúság
szentsége. Feltételei: rendszeres jelenlét

a vasárnapi szentmiséken és a felkészítõ
hittanórákon! Életkori határ: jelenleg
legalább 6. osztályos legyen, vagy a bér-
málkozáskor betöltse 14. életévét! Kö-
zépiskolásokat, felnõtteket is várunk bér-
málkozói csoportunkba, számukra dél-
utáni-kora esti órákban külön egyezte-
tünk hittanórai alkalmakat. Jelentkezés
szeptember folyamán a plébános atyánál
vagy a bérmálási felkészítést végzõ hitok-
tatónál, Pavlicsek Zsoltnál.
Október a Szûzanya hónapja, hétköznap
litániákkal, október 7-én Rózsafüzér ki-
rálynõje napja, október 8-án pedig Ma-
gyarok Nagyasszonya ünnepe.

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

Gyászjelentés

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

FÜLÖP JÁNOS

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család
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Zarándoklatunk Lengyelországban
Augusztus második felében a perkátai plébánia által szervezett
útra 30 fõ perkátai vállalta az utazás fáradalmait, hogy megláto-
gassa Czestochowa világhírû Mária-kegyhelyét, a lengyelorszá-
gi Jasna Górai Segítõ Szûz Máriát. Legszorgalmasabb minist-
ránsaink, hittanosaink ajándékba kapták az utat, melyhez fel-
nõttek csatlakozhattak önkéntes, részben önerõs költségválla-
lással.
Régen gyalogosan, több napi vagy akár több heti fáradtságos
talpalással történtek a zarándoklatok. Ma újból divatos így za-
rándokolni, mi azonban a fáradtságot most a buszon történõ tü-
relmes utazás által viseltük el és ajánlottuk fel Istennek. Az iga-
zi zarándok komoly céllal indul el: legalább erõs kíváncsisággal,
gyakrabban kéréssel vagy hálából, de mindenképpen kegyelme-
ket szeretne kapni vagy megköszönni Égi Édesanyánknak a
közvetítést.
Utunk elsõ állomása gyönyörû Krakkó városa volt, fókuszban a
híres Mária templommal. Körbesétáltuk a királyi várat, a
Wawelt, meglátogattuk a történelmi belvárost, benne a csodá-
latos fõteret, a Posztócsarnokot és középkori Jagello Egyete-
met is. Az éjszakát már a Jasna Gora-i pálos kolostor zarándok-
szállásán tölthettük, majd napfényes délelõttön imádkozhat-
tunk közösen a czestochowai Fekete Madonna ikon bazilikájá-
ban. A kolostor-együttes méltán leghíresebb zarándokhelye
nemcsak a lengyeleknek, hanem a világ katolikusainak is, mivel
rengeteg csodás látnivaló látható az épületekben és fõként szin-
te „harapható” a kegyelem. Érthetõ okokból nagyon sok min-
den Szent II. János Pál pápáról és Fausztina nõvérrõl szól, hi-
szen õk ma a lengyelek büszkeségei. Utunk harmadik célja a
szomorú emlékezetû auschwitz–birkenaui koncentrációs tábo-
rok meglátogatása volt, benne tisztelgés az áldozatok emléke
elõtt. Megdöbbentõ, szívszorongató volt a puszta valóságában
látni, megfogni a barakkok falait, a gyilkos gázkamrák marad-
ványait és az égetõkemencék hideg fémét. Aki a lényegre figyelt
utunkon, az sok lelki élménnyel gazdagodott e napokon.

Pavlicsek Zsolt

Kisboldogasszony
Szeptember 8.

Szûz Mária születésnapját Jeruzsá-
lemben kezdték ünnepelni az V. szá-
zadban, míg a VII. században már Bi-
záncban és Rómában is jeles nap
volt.
Ez az ünnep az egész magyar nyelv-
területen kedvelt búcsúnap.
A perkátai templom búcsúját szep-
tember 8-án, Kisasszony napján
tartják. Fõoltára arról tanúskodik,
miként a népviseletbe öltözött per-
kátai hívek felajánlják a templomu-
kat a rájuk mosolygó Kisboldogasz-
szonynak.
A mester, Takács István 1951-ben
alkotta meg a képet.
(Takács István festõmûvész keze
nyomát õrzi Magyarország több
mint 270 temploma.)

Kisasszony napjának hajnalán a hívõ
asszonyok sokfelé, fõként a búcsú-
járóhelyeken (pl. Andocs, Mária-
pócs, Csatka) kimentek a napfelkel-
tét várni. Úgy vélték, hogy akinek ér-
deme van rá, a fölkelõ Napban meg-
láthatja Máriát, amint sugarai rózsát
szórnak. Ez a látomás a Napba öltö-
zött asszony képzeletkörébõl merít.
Perkátán 2003 szeptemberében,
Kisboldogasszony vasárnapján ke-
rült ünnepélyes felszentelésre a
templom elõterében elhelyezett Kis-
boldogasszony-szobor. Adományo-
zója: Zám Jánosné perkátai lakos. A
Mária-szobornál mécseseket lehet
gyújtani és imameghallgatásokat
kérhetünk.
A búcsú a katolikus egyházban a hí-
võk túlvilági bûnhõdésének elenge-
dését jelenti. Búcsút csak egyházi
személy adhat, bûnbocsánati cse-
lekmény fejében, illetve zarándoklás
révén is elnyerhetjük.
Perkátán régen a búcsú napján az
ünnepi nagymisén a lányok népvise-
letbe öltöztek, s a padok mellett egy-
más mögött álltak.
Egy 1949-es feljegyzésbõl való a kö-
vetkezõ idézet:

„…A perkátai búcsú tényleg szép
volt. Sok áldozó (600 fõ) azért ve-
szendõ figyelembe, mert régen – a
háború elõtt – nem volt áldozó.”
Az új évezredtõl sok embert vonzó
programmal színesedett e jelentõs
nap; Az ünnep elõtti délutánon ha-
gyományteremtõ szabadtéri szent-
misét tartottak a templomkertben,
valamint ünnepi mûsort a Millen-
niumi Emlékoszlopnál.
A templombúcsú a vallásos jellege
mellett világi ünnep is.
Kéri Ferenc egykori plébános 1900-
as évek elején feljegyzett írásában
ez áll:
„…Kisasszony napján a búcsú 2-4
napig is eltart. A hívek roppant köl-
tekeznek. Mindenféle komédiás tö-

mött erszénnyel távozik. A gyerme-
kek rossz szokása, hogy a mézeska-
lácsos sátrakban lopnak…”
Késõbb lerövidült a búcsú két napra.
A búcsú másnapján, hétfõn nem
volt munkanap. Ekkor is ünneplõbe
öltöztek az emberek. A „völgyben”
körhinta és ajándékokat árusító sát-
rak álltak. A legtöbb családhoz roko-
nok érkeztek. Sok volt a Perkátáról
elköltözött, de vendégségbe ekkor
hazalátogató családtag, barát.
A gazdasszonyoktól többször lehe-
tett hallani, hogy a „Búcsúra ablakot
kell tisztítani!” Gondoskodtak arról
is, hogy a férjek, legények se marad-
janak ki az elõkészületekbõl. Sok-
szor az õ dolguk volt a ház kimesze-
lése.
Asszonyok, lányok ünnepi ebédet
fõztek. Húsleves, valamint az „elsõ
tömött kacsa” került az asztalra.
Desszertként karamell tortát és úgy-
nevezett „lakodalmas” süteménye-
ket készítettek. A cigánymuzsiku-
sok házról házra jártak zenélni, majd
a jókívánságukért pénzt kaptak.
Még az 1990-es évek elején is élt ez
a szokásuk. Este bált rendeztek ze-
nével és tánccal.

Lászlóné Szabó Edit
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Interjú Bogó Ákossal
Augusztus 15-én egy fiatal orvos növen-
déket, Bogó Ákost sikerült hosszas üldö-
zés után elcsípnem, akirõl büszkén
mondhatjuk el, hogy itt, Perkátán végez-
te az általános iskolai tanulmányait.
A 20 éves fiú jelenleg a Szegedi Tudo-
mány Egyetem Általános Orvostudomá-
nyi Karának hallgatója.

Mikor arról kérdezem, hogy miért válasz-
totta magának ezt a szakmát, édesanyját
hozza fel példaként. Azt mondja, adva
volt az út, mivel õ is egészségügyben dol-
gozik, valamint kihívásnak érezte, hogy
rendkívül nehéz bejutni erre a nagy elhi-
vatottságot igénylõ szakra. Õszinte szere-
tettel beszél tanulmányairól, bár elisme-
ri, hogy nagyon hajtós.

– Attól függ, hogy áll hozzá az ember. So-
kat kell tanulni – magyarázza, én pedig
egyetértõen bólogatok, s csak magamban
jegyzem meg, hogy nekem ehhez nem
lenne elég erõm.

Aztán ahogy tovább beszélgetünk, be is
bizonyosodik, hogy jól gondolom. Ákos
sokat mesél az óráiról, tanárairól és a
vizsgaidõszak kegyetlenül magolós, ideg-
tépõ pillanatairól, melyekért aztán csak a
végén aratják le a babért, az újabb sikere-
sen teljesített tanévet.
A sok tanulás mellett természetesen
Ákos is olyan, mint a többi hasonló, kora-
beli srác. Szeret zenélni, a barátaival len-
ni, sok idõt tölt a párjával és néha
videojátékozik is.
– Melyik terület érdekel a leginkább az
orvoslásban? – faggatom rendületlenül.
(Becsületére váljék, hogy ezt nagyon ked-
vesen tûri, és minden kérdésemre vála-
szol.)
Elõször a sebészetre gondolt, de a trau-
matológia jobban tetszene neki, feleli
megfontoltan.
– Az tetszik, hogy sokkal fizikaiabb – teszi
még hozzá.
Ezt követõen ismét az egyetemre terelõ-
dik szó, s rákérdezek a JPEMS nevû
programra, amelyben részt vesz.
A JPEMS a Szegedi Tudományegyetem
és több európai egyetem között megvaló-
suló projekt, mely kifejezetten orvostan-
hallgatóknak szól. Mivel Ákos az eddigi
négy félévben is jól teljesített, felkeres-
ték, hogy volna-e kedve részt venni a
programban. A dékáni megbeszélés után
a megjelentek – körülbelül húsz ember –
közül, csupán heten mondtak igent,
köztük Ákos is.
– A csoportomból egyedül veszek részt
benne. A program angol nyelven megy
végig, vendégelõadók óráit fogjuk meg-
hallgatni. Többen is lesznek, Európa
több egyetemérõl – meséli, majd bevallja,
hogy kicsit izgul. Ezen mosolygok egy jót,
bár nem mondom neki, hogy szerintem

feleslegesen, mert szinte biztos vagyok
benne, hogy nagyszerûen veszi majd ezt
az akadályt is. Szó esik még a szüleirõl,
akik mindenben támogatják és nagyon
büszkék rá, majd egy újabb kérdés jut
eszembe.
– Kinek ajánlanád azt, hogy orvos le-
gyen?
– Ahhoz elõbb orvosnak kell lennem,
hogy ezt megmondjam – feleli, én pedig
elismerõen bólintok a diplomatikus vá-
laszt hallva, s eldöntöm, hogy öt év múlva
visszatérünk erre a témára.
Jövõbeli tervei kapcsán csak annyit jelent
ki, hogy nem szeretne megbukni, amivel
ismét mosolyt fakaszt köztünk. Kicsit
még beszélgetünk a csoporttársairól –
akiket nagyon kedvel –, a suli kezdésrõl
és a ráváró feladatokról, majd neki szege-
zem az (egyik) utolsó kérdésemet:
– Tervezed, hogy úgy írsz majd, mint egy
orvos?
– Már most csúnyán írok… – mondja ne-
vetve, amihez én is csatlakozok. Ebben a
jó hangulatban váltunk pár szót, aztán
búcsút intek Ákosnak, egy újabb rendkí-
vül tehetséges fiatalembernek, akit
megismerhettem.
Remélem, hogy egy szép nap majd úgy in-
terjúvolhatom meg, hogy a neve elõtt már
ott áll a „dr.”. Szorítunk neki!

Horváth Dóri

Szerkesztõségi közlemény

Tisztelt Olvasóink!

„Itt van az õsz, itt van újra” legalábbis a naptár szerint, mert
az idõjárás alapján bármi várhat ránk szinte naponkénti vál-
tozásokkal…
Ami biztosan vár ránk, azok a következõ napok, hetek helyi
programjai: kiemelten a hagyományos perkátai búcsú és
kísérõ rendezvényei, továbbá a biztosan elkezdõdõ tanév.
Sok program, érdekes helyi esemény beszámolója olvas-
ható jelen lapszámunkban is, reményeink szerint egyre
többek találnak számukra is kedvelhetõ témát, kedvenc
cikket.
Bíztatunk mindenkit, tegye még aktuálisabbá lapunkat tu-
dósításaikkal, beszámolóikkal a helyi, közérdekû rendezvé-
nyekrõl, összejövetelekrõl.
Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, telefonon
és személyesen a szerkesztõség és a Faluüzemeltetési Iro-
da.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2015. október 3.

a szerkesztõség

Felhívás gázvezeték
átvágások

megelõzése érdekében

Az elmúlt idõszakban az országban jelentõs
számban történtek gázelosztó vezetékek, gáz-
csatlakozó vezetékek és kiállások megsérté-
sével, átvágásával kapcsolatos káresemé-
nyek mind közterületen út- és közmûépítési,
feltárási és javítási munkálatok során, mind
magánterületen tereprendezési, illetve kert-
fenntartási munkálatok közben.

Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanokon
végzett kertfenntartási és felújítási munkála-
tok – különösen a fûkaszálás, valamint épület-
szigetelési, karbantartási munkák – során fo-
kozott figyelemmel legyenek a gázcsatlakozó
és fogyasztói vezetékek elhelyezkedésére.

Magosi Lajos tû. ezredes, igazgató

Rendõrségi felhívás

A Dunaújvárosi
Rendõrkapitányság Adonyi

Rendõrõrs Perkátai KMB
Irodájának felhívása

Kérik a lakosságot, hogy a fokozottan figyel-
jenek értékeikre! Mit tehet ön, hogy ne vál-
jon betörés áldozatává?

Lehetõleg mindig tartsa zárva a bejárati ajta-
ját, földszinti ablakait, kapuját és melléképü-
leteit akkor is, ha otthon tartózkodik vagy
csak rövid idõszakra távozik.

Kérjük, fordítsanak figyelmet lakókörnyeze-
tükre, szomszédjaikra! Amennyiben gyanús
személyek, gépkocsik mozgását észlelik, ezt
nyomban jelezzék a rendõrség felé!

Kérjük, tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 107, vagy a 112 központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikén!

Perkátai KMB
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Gran Paradiso 2015
Történetünk tavaly nyáron kezdõdött. Mászótársam még nem
volt 4000 m felett, így tervbe vettük a Mont Blanc megmászását!
Gutier-ház telítettsége miatt a Mont Rosa hegyvonulat felé ka-
csingattunk. Itt több 4000-es csúcs is található, de az idõjárási
viszonyok itt is keresztbe húzták a számításainkat a nagy lavi-
naveszély miatt. Ekkor már a Mont Blanc-on levõ Gutier-ház
honlapján, a sok foglalás visszamondás miatt lett 4 szabad hely a
mi tervezett idõpontunkra. Hát gondoltuk akkor, irány mégis
csak a Mont-Blanc! :) Augusztus 9-én el is indult a 4 fõs kis csa-
pat. Az idõjárás kedvezõ alakulása miatt bizakodóak voltunk.
Este meg is érkeztünk a hegy lábához, egy kis hotelben töltöttük
az éjszakát. Reggel átautóztunk Chamonix-ba infóért, mert ak-
kor már hallottunk olyan híreket, hogy a francia hatóságok le-
zárták a Gutier-házat, így a hegyre vezetõ utat is a folyamatos
kõomlás miatt. A hír igaznak minõsült, nem tudták megmonda-
ni mikor nyit meg, így más alternatívát kellett keresnünk. Az
Olaszországban található Gran Paradiso lett az új cél. Nehéz
szívvel hagytuk a hátunk mögött Chamonix-ot, hisz ott magaso-
dott elõttünk Európa teteje!

Hétfõn délután érkeztünk meg az olaszországi Pont községbe
(1960 m), innen indul fel az út a Gran Paradiso-ra (4061 m).
Összekészítettük a zsákunkat, felszerelés, téli öltözet, kaja,
víz... nem volt könnyû. Aludtunk egyet és kedden reggel elin-
dultunk. Elõször egy hegyi patak, a Seiva mellett vezetett az
utunk, majd elkezdtünk emelkedni felfelé a szerpentinszerûen
kialakított ösvényen.
Hamar elérkeztünk olyan magasságba, hogy a parkoló már csak
nagyon kicsinek tûnt, majd a hegy másik oldalára átérve elhagy-
tuk a zöld övezetet is. Itt már a sziklák, mohák és némi fûfélék
uralták a terepet. Elérve a Vittorio Emanuelle II nevezetû me-
nedékházat (2735 m), nagyon szép kis gleccser-tó látvány foga-
dott minket, havas hegycsúcsokkal szegélyezve. Délután fel-
mentünk a gleccser irányába, a hegyi patak zuhatagait fotózni,
és napozni kicsit a víz által lesimított sziklákon. A mindig nép-
szerû ház most különösen tele volt turistákkal és mászókkal,
hisz sokan jöttek ide a Mont Blancról, úgy, mint mi is. Nekünk
már csak a téli szálláson volt hely, ami leginkább csak egy kis
kalyiba, emeletes matracágyakkal.
Nagyon sok idõs túrázóval, iskolás csoporttal, kisgyerekes csa-
láddal találkoztunk, akik feljönnek a házig, megebédelnek, és
délután visszamennek. Nemzeti parkként vonzza a látogatókat.
Összekészítettük a másnapi zsákunkat és korán lefeküdtünk.
Reggel a fél 4-es kelés nem esett túl jól, gyorsan felöltöztünk,
fõztünk teát, ettünk pár falatot és már indultunk is fel a csúcs
felé.
Sötétben, fejlámpával követtük a már elõttünk levõ csapatok
fejlámpás fényeit. Nagyon szép látványt nyújtott a cikkcakk

alakban vonuló hegymászók látványa és a felettünk ragyogó
csillagok fényei. A Mont Blanc jutott eszembe errõl, ott is ez a
kép fogadott egyszer 3800 m-en. Nem volt túl hideg, kellemes
volt az egymásra halmozott sziklákon menetelni fel. Az utat kis
kõemberek, kõhalmok (steinman-ok) jelzik a hegyen, az arra
járó turisták építgetik egy-egy kõ ráhelyezésével. Ez azért is
praktikus, mert amikor hó alá kerülnek akkor is látszanak.
Mire világosodni kezdett, elértük a gleccser lábát kb. (3200 m).
Itt felvettük a hágóvasat, beülõt, összekötöttük egymást a
gleccserkötéllel, amit a Perkáta Se nyújtotta támogatásból vet-
tem! Elõkerült a kabát, sapka, kesztyû, jégcsákány, hisz érezhe-
tõen egyre hidegebb lett, fagypont alatt volt a hõmérséklet. Az
elsõ lépések a fagyott hóban..., annyira vártam már ezt az ér-
zést! Olyan jó hallani, ahogy serceg a hágóvas és a jégcsákány
alatt a jeges hó!

Elindultunk felfelé, lankásan emelkedve, majd azért csak meg-
mutatta, hogy õ egy gleccser! Igencsak gyorsan, egyre merede-
kebb lett. Kisebb, majd egyre nagyobb hasadékok mellett men-
tünk el, kis feneketlen mélységükben gyönyörködve. Egyik tár-
sunk sajnos nem volt túl jól, szerintünk hegyibetegség, szerinte
nem… nem alvás, rossz közérzet, hányinger? Párszor megáll-
tunk pihenni, inni. Nemsokára elértünk egy kis lankás tetõt,
ahol már sütött a nap, itt két társunk kicsit több pihenõ idõt kért
(3760 m). Elõvettük a napszemüvegeket, lekentük az arcunkat
50-es napfényvédõ krémmel, és elindultunk tovább. Az út innen
nagyon meredekre váltott, és egyszer csak elõbukkant a nap su-
garaiban fürdõ csúcsgerinc, rajta a Madonna szoborral. Mene-
teltünk tovább a hóban, folyamatosan a csúcsra pillantva.
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Hihetetlen jó érzések kavarodnak ilyenkor bennem. Boldog-
ság… erre készültem egész évben, a sok edzés, futás itt ezen a
helyen mutatkozik meg… nincsenek rá szavak! Nem érzek fá-
radtságot, energiával tölt fel a tudat, hogy ez a csúcs már az
enyém! A gerinc alatt végighúzódik a gleccsernek egy giganti-
kus méretû hasadéka, melyen csak létrák kihelyezésével
lehetett átkelni. Ez volt a túra legszebb része volt számomra.
Ezen átkelve már nem sok volt vissza a gleccserbõl, hamar elér-
tük a sziklás gerincvonulatot. Itt lelassult a továbbjutás, mert
sokan feltorlódtunk a csúcs alatt. Sziklamászásba ment át a túra
ezen része. A Madonna szobor alatti utolsó 15 méteren ki kel-
lett építeni a kötélbiztosítást, hogy a szoborhoz oda tudjunk
menni. Gyorsan készítettünk pár képet a perkátai zászlóval, de
nem idõzhettünk ott túl sokat, mert sokan vártak még mögöt-
tünk. Délelõtt 11óra magasságában voltunk a 4061méteres
Gran Paradiso csúcsán.

A gerinc kitettsége és a várakozás miatt kicsit fáztunk, ezért
ereszkedni kezdtünk, ugyanazon az útvonalon. Kicsit lejjebb
érve a nap annyira felmelegítette a havas lejtõt, hogy pólóra vet-
kõztünk, itt már szélárnyék volt.
Az ereszkedés gyorsan ment, de fárasztó volt. Nagyon kellett fi-
gyelni a hasadékok között az átkelésekre. A nap sugaraitól még
szebben kinyíltak a gleccserhasadékok, mint a reggeli órákban,
a hó sem tartott olyan jól, puha, kásás szerkezetû lett. Két tár-

sam ki is csúszott, de sikerült megtartani õket, folytattuk utun-
kat.
Hihetetlen szép volt. Mikor leértünk a gleccserrõl a sziklás rész-
re, levettük a felszerelés nagy részét, pihentünk, ettünk (már
amennyire sikerült, mert ilyen magasságban nincs étvágy), it-
tunk, majd folytattuk utunkat a menedékházig. Újra hozzá kel-
lett szokni, hogy nincs rajtunk hágóvas. Az egymásra halmozott
kövek gyakran imbolyogtak alattunk. Leérve a házhoz levest és
teát készítettünk magunknak, és pihengettünk, örültünk a sike-
res napnak, majd itt töltöttünk még egy éjszakát.
Reggel összepakoltuk újra a zsákokat és leindultunk a parkoló-
ba. A zsák most sem lett könnyebb a lehozott kövek súlya által.
:) A kezdeti bonyodalom és bizonytalanság ekkor már feledés-
be merült, nagyon jó és sikeres kis kaland volt, tele élmények-
kel, emlékekkel. Fáradtan, de feltöltõdve tértünk haza.
Szeretném megköszönni a támogatóimnak, és mindenkinek,
aki gondolt rám, szurkolt nekem, hogy ez a 4000-es kaland szá-
momra létrejöhetett!
Köszönöm a bizalmat a Perkáta Sportegyesületnek, a Forrás
Agro Kft.-nek, és Siba Náci bácsinak!

A csapat nevében: Rauf Beatrix

Dicsõ múltunk megismerése,
a jövõ záloga!

Egy hónapja aktív munkába kezdett a Perkáta Sportegyesület Perkátai Turul Íjász
Szakosztálya. Minden vasárnap 9 és 11.30 óra között, a kastélykertben íjászfoglalko-
zást tartanak, melyre sok szeretettel várják az idõseket és az ifjakat egyaránt. A
Pavlicsek Nándor és Hegedûs Gabriella által vezetett szakkör lényege nem csupán a
sport. Szeretnék elõdeink kultúráját, hagyományait átadni a résztvevõknek, fegyel-
met, a másikkal szembeni tiszteletet tanítani a gyerekeknek. Fontos kiemelni, hogy a
szakkörön a gyerekek nomád íjjal lõnek, s a vezetõk jövõbeli tervei között szerepel az
íjász versenyeken való részvétel.

Pavlicsek Nándort idézve: „Feltett szándékunk megismertetni azt a szerves mûvelt-
séget, amelyet eleink a Kárpát-medence és a Tarim-medence közötti hatalmas tér-
ben, rokon népeinkkel együtt több ezer éven át éltek.”

A Perkátai Turul Íjász Szakosztály továbbra is várja a lelkes, hagyományokat tisztelõ
fiatalok és örök fiatalok jelentkezését!

Horváth Dóri
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KÍNA KINCSEI 68. – Pavlicsek Zsolt rovata
Fogadják szeretettel Pavlicsek Patrik kínai élménybeszámolóját, személyes tudósításának befeje-
zõ részét!

Egy perkátai diák tudósítása Pekingbõl 6.
Élményeim, tapasztalataim a nemzetközi találkozások erõterében

Egyetemem beceneve a „Kis-
ENSZ”, mivel ebben az intéz-
ményben majdnem ugyan-
annyi nemzet fiataljai vannak
jelen, mint a valódiban. A vi-
lág számos országából érkez-
nek ide évente diákok, ezres
nagyságrendben. Legelsõ is-
merõsöm egy lengyel lány lett,
aki – utólag kiderült – ugyan-
azzal a géppel jött Helsinki-
bõl, mint én. Második külföldi
ismerõsöm a szobatársam lett.
Õ Iránból érkezett, perzsa és
hithû muzulmán fiú volt. Moji
az elsõ idõszakban sokat segí-
tett nekem, hogy ne érezzem
magam elveszve, meg mi hol
van, hova érdemes menni, mit
érdemes kipróbálni. Marke-
tinget, pénzügyeket tanul és
mellette állandóan üzletelget,
ezért keveset szórakoztunk
együtt, de eltérõ érdeklõdési
köreink ellenére sokat beszél-
gettünk a közös szobánkban.
Eleinte még nem volt elég jó a
kínaim, ezért inkább angolul
társalogtunk, de tavasztól már
csak kínaiul kommunikáltunk
egymással. Az elsõ hetekben a
legjobb barátom Ibrahim, egy
palesztin orvos lett, aki keleti
orvoslást és akupunktúrát ta-
nul, hogy majd otthon nyithas-
son egy saját rendelõt. Segí-
tettem neki a kínai nyelvi ala-
pok elsajátításában, gyakorlá-
sában, õ pedig beadta nekem a
magammal hozott védõoltá-
sokat. Angoltudásom miatt
elõször inkább európaiakkal
és amerikaiakkal ismerked-
tem meg. Amerikát itt nem
csak az USA, hanem az egész
kontinens képviselte: Kanada,
Puerto Rico, Mexikó, Costa
Rica, Venezuela, Argentína,
Brazília, Peru. Dél-amerikai
barátaim szinte mind komo-
lyan vallásosak (ez jó közös
alap volt közöttünk). Jorge
Luis perui barátom mesélte,
hogy a kontinensükön megje-
lent kínai befektetések, válla-
latok miatt náluk most megéri
kínait tanulni. Az afrikaiak
(többnyire fekete-Afrika)
annyiban hasonlítanak a
dél-amerikaiakhoz, hogy Af-
rikában is egyre több a kínai
befektetés, egyre nagyobb
mérete van ott is a Kína felé

irányuló üzletnek és így a
nyelvtanulásnak is. Az afrikai-
ak eléggé zárt közösséget al-
kotnak itt, mindig csoporto-
san jönnek-mennek, nehéz
velük barátkozni. Ráadásul az
Afrikából idejövõ diákok jó
része franciául beszél, nem
pedig angolul, ami gyarmato-
sítási történelmükbõl ered.
Mondjuk ez nem lett volna
akadály köztünk, hiszen fran-
ciául is elég jól beszélek, de a
kulturális különbségek elég
nagyok voltak. Az észak-ame-
rikaiakat és a nyugat-európai-
akat a kínaiak itt röviden cím-
kézve nyugatiaknak hívják.
Õk többségükben gazdag csa-
ládokból származnak, család-
juk bõséges támogatásaiból
élnek, kisebb arányban ösz-
töndíjasok vagy egyetemek
közti csereprogramoknak kö-
szönhetik ittlétüket. Dél-
Amerikából és Afrikából
azért jönnek ide sokan tanul-
ni, mert úgy érzik, ezzel ki le-
het odahaza tûnni, nincs nagy
verseny a kínaiul beszélõk kö-
zött, mert kevesen szánnak rá
annyi idõt és energiát, ami a
hétköznapi szint elsajátításá-
hoz szükséges lenne. Sokan
érkeztek egyenesen diploma-
ta, vezetõ politikusi, miniszte-
ri hátterû családokból. A ke-
let-európaiak és oroszok elkü-
lönülnek a nyugatiaktól, eb-
bõl a régióból fõként a tehet-
séges fiatalokat küldik ki, rit-
ka az, amikor valaki önerõbõl
jön ki és maga vagy a családja
finanszírozná az egész tanul-
mányi és megélhetési költsé-
geket. Sok oroszt hallani a
kampuszon, mellettük ukrá-
nok és lengyelek is vannak né-
hányan. Az ázsiaiak közül na-
gyon sokan jöttek Indiából,
Japánból, Koreából, jelentõs
számban vannak itt kazakok,
kirgizek, üzbégek. Tádzsik
cimboráimmal, Ruslannal és
Abbash-sal különösen sokat
õrültködtünk, fõként városi
motorozásokkal, de barátkoz-
tam thaiföldi, maláj, szingapú-
ri fiatallal is. Bennük egy kö-
zös: e régióban mindegyikük
annyira közel van Kínához,
hogy õk pontosan tudják: a kí-
naiakkal jól lehet kölcsönösen

elõnyös lehetõségek alapján
üzletelni. Közülük szinte min-
denki kereskedelmi, gazdasá-
gi, diplomáciai kapcsolatok
építésére akar szakosodni,
alig akad, aki a kínai nyelvet
akarná tanítani majd. Velük
könnyû volt megismerked-
nem, mert bár õk is csoporto-
san közlekednek, de nyíltak,
barátkozóak. A vallási kü-
lönbségek és a manapság dúló
vallási indíttatásúnak neve-
zett harcok ellenére is nagyon
jó kapcsolatokat építettem ki
velük. Magyar honfitársaim-
mal összetartó kis csapatot al-
kottunk, segítettük, támogat-
tuk egymást. Baráti köreim
vegyesek, nem rekesztek ki
senkit, érdeklõdök a más kul-
túrákból érkezõk iránt.
A nyugatiak között egy idõ
után szakadás történt, mert az
angol anyanyelvûek „kinéz-
ték” a nem angol anyanyelvû-
eket, annak ellenére, hogy jól
beszélték a nyelvet. Ezzel ma-
gam is szembesültem, de nem
zavart nagyon, hiszen Kína
miatt jöttem ide. Az elsõ félév
furcsasága volt, hogy egyetlen
kínai barátot sem sikerült sze-
reznem és ezzel nem voltam
egyedül. Januártól aztán hir-
telen jó pár ázsiai barátom, is-
merõsöm is lett, nem csupán
kínaiak, de koreaiak, japánok,
thaiföldiek, üzbégek és törö-
kök is. Legszorosabb koreai
barátaim Mingcai (lány) és
Sejun, Boomjun (fiúk). Ja-
pánból közeli barátaim Na-
miko (lány) és Kento, Yasu,
Kotaro nevû srácok. Õk elég
gyorsan „befogadtak” maguk
közé, elõfordult, hogy csak ve-
lük vacsoráztam és buliztam.
Török haverjaimmal (Ali,
Bhashar, Dzsansu) olyan jó vi-
szonyban vagyunk, hogy rend-
szeresen elfelejtik, hogy más
országból jövünk és hozzám is
törökül beszélnek, majd egy
kis csend után bevillan nekik,
hogy ezt a nyelvet még nem
beszélem. Azzal is szoktak vic-
celõdni, hogy Attila, a nagy
hun hadvezér unokája vagyok.
Néha kutakodtunk egymás
nyelvében, hogy mik azok a
dolgok, amiket ugyanúgy
mondunk, vagy mely hasonló

szavakat használtuk – és talál-
tunk is nem keveset, van ilye-
nekbõl bõven! Ilyenkor ráéb-
redünk, hogy hiába több mint
1000 év, egykor azért voltak
közös dolgaink. Az utóbbi hó-
napokban egy üzbég sráccal is
összebarátkoztam, mindig se-
gíteni akar mindenben és
már-már mindig túl udvarias.
Õ és a törökök muszlimnak
mondják magukat, de kifeje-
zetten az üzbég barátom az,
aki konzervatívabb fajta, még
sincs soha, semmi súrlódá-
sunk emiatt. Szoktam érdek-
lõdni a vallásuk iránt és sok
dolgot most már jobban meg-
értek, pl. hogyan gondolkod-
nak, de kevésbé értem, hogy
miért ösztönözheti néha az
embereket a vallás brutális,
szélsõséges dolgok megtételé-
re.
Bárki normális emberrel ösz-
szebarátkoztam, akivel volt al-
kalmam rendszeresen talál-
kozni, beszélgetni, eszmét
cserélni. Mindehhez nem csak
az egyetem, de Peking jó kö-
rülményeket biztosít a sokszí-
nû külföldi diákság miatt. E
város a földgolyó olyan köze-
pe, ahol a világ minden orszá-
ga érintkezhet egymással.

Búcsú Kínától
Hazautazásom elõtti hetek-
ben tanáraim, barátaim, isme-
rõseim kérdezték tõlem, hogy
mi volt a legjobb és a leg-
rosszabb élményem az egy év
alatt? Amit nem sírok vissza,
az a beilleszkedés elsõ hetei,
fõként a helyi étkezésre való
átállás gyomorpanaszai és a
fejfájást okozó légszennye-
zettség. Sok minden fog hiá-
nyozni: a szép helyek, az egye-
tem, a kollégium, a finom éte-
lek, a piacozás… de legesleg-
inkább az emberek, új ismerõ-
seim, barátaim a világ minden
tájáról. Legközelebbi kínai
barátaim: Litian és Beirui (lá-
nyok), Zhao és Zhangteng
(fiúk).
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Vátkai Zsombor,
stuntriding ifjú titánja
Vátkai Zsombort már egé-
szen kicsi kora óta ismerem.
Mindig is egy merész, vagány
gyereknek tartottam, aki pici-
ként is élénk érdeklõdést mu-
tatott minden iránt, ami el-
romlott és meg lehetett szerel-
ni, fõleg, hogyha motorról, bi-
ciklirõl, nyomtatóról stb. volt
szó. Aztán, ahogy cseperedett,
egyre többször találkoztam
vele, miközben motorülésen
„száguldozott”, s idén nyár
elején párszor gyakorolni is
láttam a bitumenes focipá-
lyán.
Aztán nõvére, Luca által kap-
tam a fülest, hogy a már nem is
olyan kicsi öcsikéje ver-
senyre készül, méghozzá
nem is akármilyenre.
2015. augusztus 15-én
rendezte meg Kunmada-
rason a Motor Sport Szö-
vetség országos stuntri-
ding bajnokságát, melyen
Zsombor is részt vett, s
kiemelkedõ eredményt
ért el. A stuntriding, mint
sportág a következõt je-
lenti: motorokkal végre-
hajtott, akrobatikus mu-
tatványok sora, melyeket
zsûri pontoz. Egy kereke-
zés, motornyeregben va-
ló fejenállás és még szá-
mos rendkívül látványos,
valamint veszélyes elem jel-
lemzi.

11 évesként a legfiatalabb ver-
senyzõ volt mind a junior ka-
tegóriában, mind magában a
sportágban, s így hozta el a jól
megérdemelt 6. helyezést. Eh-
hez a szép eredményhez azon-
ban nagyon sok gyakorlás és
kitartás kellett.

- Nincs olyan sok szabadidõm,
nem tudok annyit a barátaim-
mal lenni. Ez a nyár szinte
csak arról szólt, hogy a ver-
senyre készültünk – magya-
rázza Zsombor, bár nem tûnik
túl elégedetlennek, hogy így
alakult. Lelkesen meséli a fel-
készülés pillanatait, hogy ta-
nulta meg a különbözõ figurá-
kat, és hogy kik a példaképei.
Ódákat zeng a híres Podani
Milánról, aki a junior kategó-
ria bajnoka, illetve Herczeg
Balázsról, „Mókusról”, a
StuntGp világbajnokság má-
sodik helyezettjérõl. Pár vide-
ót végig nézet velem, s én tá-

tott szájjal bámulom a hihe-
tetlen trükköket, amiket a fi-
úk a motoron mûvelnek. Mel-
lettem Zsombor sorolja a mu-
tatványok neveit, idõnként
hozzáfûzi, hogy most épp ezt
meg ezt tanulja, aminek hatá-
saként kis híján leájulok a
székrõl.
– Édesanyád hogy viseli ezt az
extrém sportért való rajon-
gást? – kérdezem hitetlenked-
ve, mire Zsombi vidáman mo-
solyog.
– Anya nagyon félt. Apa kis-
kora óta motorozik, így õ sok
mindenben segít nekem – fe-
leli, s úgy tûnik ennyivel rövid-

re is zárta a kérdést, mert is-
mét a versenyrõl kezdünk el
beszélgetni, ami bevallom, na-
gyon izgalmasan hangzik.
A nap önmagában csupa adre-
nalin volt. Nem volt elég a hõ-
ség – a beton 46 fokosra hevült
– még Zsombor motorja is
meghibásodott, amit gyorsan
helyre kellett hozni. Szeren-
csére sikerrel jártak, így a bá-
tor kiskamasz teljes gõzzel fi-
togtatta tudását, amellyel ki-
érdemelte az országos 6. he-
lyet.
A motorozáson kívül egyéb-
ként Zsombor még cseréptö-
réssel is foglalkozik, amire
szintén édesapja tanította.
Többször is láthattuk már
ügyeskedni különbözõ ren-
dezvényeken, s úgy gondolom
elmondhatjuk, hogy a kis srác
véletlenül sem a nyugalmas
dolgokért rajong. Elmeséli
még, hogy sokan támogatják,
aminek nagyon örül, de van-
nak, akik bolondnak is tartják
azért, mert ilyen veszélyes

sportot ûz. Ez különösebben
nem izgatja, inkább arra kon-
centrál, hogy a suliban és a
stuntridingban is jól tudjon
teljesíteni.
– Mik a terveid a jövõben

Zsombi? – teszem fel az-
tán a nagy kérdést és kí-
váncsian várom a vála-
szát.
– Felfelé szeretnék töre-
kedni. Meg akarok tanul
driftelni, tovább fejlesz-
teni az egy kerekezést,
ilyesmik… – mondja na-
gyon határozottan.
Az interjú vége felé még
szóba kerül az, hogy tulaj-
donképpen õ maga is
egészen kicsi kora óta
motorozik, s hogy a ver-
seny végén a junior baj-
nok Podani Milán felkér-
te, hogy bemutatózzon

vele augusztus 20-án, Cser-
keszõlõn. Kicsit pironkodva
vallja be, hogy büszke magára,
én pedig biztosítom róla, hogy
az is lehet. Nem sokan mond-
hatják el magukról ilyen fiata-
lon, hogy motoron zsonglõr-
ködnek, meg egyáltalán… Eh-
hez merészség kell. Nem is ke-
vés.
Az interjú végén megkér,
hogy mindenképpen írjak bele
egy mondatot a cikkbe:
– Szeretnénk köszönetet
mondani a támogatásért Per-
káta önkormányzatának, Ko-
vács Feri bácsinak és a Rei-
prich Norbert motorszerelõ
úrnak, és mindenkinek, aki
csak egy jó szóval is támoga-
tott, mert a versenyre való fel-
készülés és maga verseny alatt
egy jó szó is sokat segít –
mondja, majd vidáman elkö-
szön tõlem, s biztosít a felõl,
hogy meg fog látogatni a
könyvtárban máskor is.

Horváth Dóri

A tanárok és diáktársaim,
mindenki, akit csak a bará-
tomnak hívhatok itt. Legjobb
élményeim is többnyire hoz-
zájuk kapcsolódnak. Szeret-
ném minél többükkel tartani a
kapcsolatot, mert ezen az egy
éven jó barátok segítsége nél-
kül nehéz lett volna túljut-
nom. Nagyon örülök, hogy itt
tanulhattam, hogy rengeteg
helyen járhattam, sok embert
megismerhettem, hogy tudá-
somat és tapasztalataimat
gazdagíthattam. Mindezekért
nagyon hálás vagyok Istennek,
családomnak, és mindenki-
nek, aki csak egy kicsit is segí-
tett, drukkolt nekem, vagy ag-
gódott értem. Egyáltalán nem
bántam meg, hogy éltem a kí-
nálkozó ösztöndíj-lehetõség-
gel és 19 évesen kiköltöztem
Kínába. Amikor megkérdezik
kínai barátaim, hogy miért
szeretem annyira a kínai nyel-
vet és kultúrát, miért érdeklõ-
dök annyira ezek után a dol-
gok után, és miért akarok ké-
sõbb majd ilyen irányban dol-
gozni és kutatni, annyit mon-
dok, nekem ez igazából nem
munka, hanem hobbi és csu-
pán másodlagosan munka, ta-
nulás. Megtaláltam, mivel ér-
demes foglalkoznom hivatás
szinten, lehet, hogy Kínában
nõttem fel véglegesen, egy év
teljes önállósága által, továb-
bá mivel olyan dolgokba kós-
tolhattam bele diákként, amit
tényleg szeretek, amit öröm-
teli elhivatottsággal vállalha-
tok a jelenben és a jövõben.
Nem veszek nagy búcsút Kí-
nától, mert visszajövök még.
Utolsó heteimet itt is ugyan-
úgy töltöttem, mint egy éve
otthon: elköszöntem a bará-
toktól, a tanároktól, az isme-
rõsöktõl, mindenkitõl a vi-
szontlátás reményében.

(Egyenlõre utoljára) Pekingbõl
tisztelettel, Pavlicsek Patrik

Szerkesztõi utószó:
„Helyszíni tudósítónk” július
elején sikeresen befejezte ösz-
töndíjas kínai tanulmányait a
Pekingi Nyelvi Egyetemen, jú-
lius 24-én szerencsésen hazatért
magyar földre, hogy õsztõl foly-
tassa tanulmányait Budapesten,
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen.
A sok kedves és biztató olva-
sói visszajelzés hatására terve-
zünk írásokat közölni Patrik
vidéki utazásairól. Maradt
még élménye, mesélnivalója
Kínáról bõségesen.
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