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Szakmai Beszámoló 

2016. szeptember 1. - 2017. augusztus 31. 

 

 

Bevezető 
Jelen beszámoló a Perkátai Általános Művelődési Központ 2016. szeptember 1-től, 2017. 

augusztus 31-ig terjedő időszak között mutatja be az Intézmény szakmai munkáját. 

Az Alapító Okiratban a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási besorolása az 

óvodai nevelés, így mind a szakmai beszámoló, mind a munkaterv az egész Intézmény 

vonatkozásában az óvodai nevelési évhez igazodik.  

Az Intézmény költségvetése, gazdasági beszámolója természetesen naptári évhez igazodva 

kerül elkészítésre Perkáta Nagyközség Önkormányzatának költségvetése, pénzügyi 

beszámolója részeként.   

A Perkátai Általános Művelődési Központ kezelésében működik az önkormányzati tulajdonú 

mozi, Faluház (2431 Perkáta, Szabadság tér 11.) mely kihasználtságáról szintén naptári évhez 

igazodva, éves szakmai beszámoló készül.  

A Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója az Önkormányzat éves ütemtervében 

meghatározottak szerint készíti el a fent említett munkatervet, beszámolókat. 

Az Intézmény közművelődési, közgyűjteményi és köznevelési beszámolója külön fő 

fejezetekben olvasható. 
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Perkátai Általános Művelődési Központ Művelődési Ház 

beszámolója 
 

A közművelődési és közgyűjteményi feladatellátás személyi feltételei 

Az intézményegységnél 4 fő felsőfokú végzettségű személy dolgozik. Lászlóné Szabó Edit 

pedagógus és könyvtáros (az intézményegységvezető), Szarka-Áldott Katalin gazdálkodási 

szakember (GYES-en), Vizi Melinda pályázati- és gazdálkodási szakember (4 órában) és Bogó 

Anikó bölcsész, szakvizsgázott pedagógus, kulturális menedzser, továbbá középfokú 

végzettséggel, 2016 decemberétől az Intézményben dolgozik közművelődési asszisztensként 

Fórizs Csilla 8 órában, ő nem szakalkalmazott.  

Könyvtársegédként Kovács Sándorné 4 órában dolgozik. 

Az ÁMK gazdálkodásával Molnárné Horváth Zsuzsanna és Szakács Lászlóné foglalkozik. 

Szakács Lászlóné közművelődési feladatokat is ellát, eMagyarország Pont tanácsadóként. 

 

Együttműködések 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatával, és a Nemzeti Művelődési Intézettel a 

közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan, folyamatosan együttműködve dolgoznak 

Intézményünkben alkalmazottak.   

A már meglévő intézményi együttműködéseken kívül - melyek elsősorban a neveléssel-

oktatással kapcsolatosak - a kötelező középiskolai közösségi szolgálat teljesítése érdekében 

több középfokú oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást. 

- Fejér Megyei Eötvös József Szakképzőiskola és Kollégium 

- Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 

-  Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 

- Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola 

- Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközép, Szakiskola, Kollégium 

- Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 

- Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 

- Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola 
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- Székesfehérvári Árpád Szakképzőiskola és Kollégium 

- Rudas Közgazdasági Szakközépiskola 

- Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

- Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 

- Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 

- Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

- Aranykéz Középiskola és Szakiskola 

- Dunaújvárosi SZC Hild József Szakközépiskolája, Szakiskolája és Speciális Szakiskolája 

- Székesfehérvári SzC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

A közösségi szolgálatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben találhatóak alapján, Intézményünk folyamatosan fogad 

közösségi szolgálatos diákokat. 

A beszámolóban érintett időszakban 26 diákot fogadott intézményünk közösségi munkavégzés 

céljából. 

Civil szervezetekkel is kötöttünk együttműködési megállapodást különböző pályázatok 

tekintetében. A beadott pályázatokban a művelődési és rendezvényszervezési feladatokban 

vállalt Intézményünk segítségnyújtást. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is - a civil 

szervezetekhez hasonlóan - programok, pályázati együttműködések tekintetében folyamatos a 

kapcsolattartás, az együttműködés. 

 

Képzések  
A beszámolóban érintett időszakban, az Intézmény 7 éves képzési terve alapján - mely a 2018-

as évben ér véget, - több szakmai képzés is megvalósult. Az Intézmény közművelődési feladatot 

ellátó dolgozói részére belső képzéseket tartottunk, melyek elsősorban protokoll és a 

kommunikáció mellett az IKT eszközök használatát volt hivatott jobban megismertetni. 
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A 2017-es évben a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett és támogatott ingyenes képzésre 

jelentkezett két fő, de a tanfolyamok megvalósulása az év második felében lesz csak 

teljesíthető. 

Az eMagyarországos, a digitális tudásszerzéssel kapcsolatos kisebb képzések, konferenciák 

aktív résztvevője volt a szakterületért felelős kolleganőnk.  

Az Intézmény gazdasági alkalmazottja, vezetője a szakirányú továbbképzéseken részt vett az 

évben. 

 

Pályázatok fenntartása 
Az Intézménynek a beszámolóban érintett időszakában, 2016. szeptember 1-től, két szabadidős 

pályázat fenntartását kellett megvalósítani. 

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 „A jövő a jelenben rejtőzik” projekt fenntartása 

informális és non-formális tanulási alkalmak megvalósításával teljesítésre került. A települési 

nemzeti ünnepeinek digitális megörökítése, rendszeres szakkör megtartása formájában valósult 

meg. A pályázat fenntartási időszakának vége: 2018. szeptember 1. 

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 „Ötvenhat ok, amiért érdemes Perkátán olvasni” című 

pályázatunkban a fenntartási időszakban szintén informális tanulási alkalmak abszolválása, és 

a kötelezően előírt könyvtári felhasználással kapcsolatos feltételek teljesítése volt a feladat, 

mely teljesítésre került az évben. A pályázat fenntartási időszaka 2019. február 1-én ér véget. 

 

Beadott pályázataink 
A közművelődési feladatok színvonalas ellátása érdekében ebben az évben három pályázatot 

készítettünk elő, adtunk be. 

EFOP-4.1.7-16 - Közösségi klubhelység, próbaterem kialakítása a Faluházban  

A Perkátai Általános Művelődési a 2016-os évben a kastély főépületéből felújítás és másfajta 

hasznosítás miatt átköltözött a kastélykomplexum oldalszárnyába. A kastély főépületében a 

felújítást követően inkább csak kiállítások, előadások szervezését tudjuk megvalósítani. 

Az Intézményünk egyik telephelye a Perkáta, Szabadság tér 11. szám alatt található Faluház. A 

Faluházban jelenleg is több rendezvényt valósítunk meg, de sajnos a közművelődéshez 
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méltatlan körülmények között. A színpad modernizálásával egy olyan tér jöhetne létre, mely 

nem a 30 évvel ezelőtti mozi vetítések és a több függönyös színpadi előadásoknak adna teret, 

hanem egy teljesen új, sokkal komplexebb hasznosítási formát is kaphatna.  

Színvonalas programok, közösségi foglalkozások, táncpróbák, digitális tudásközvetítés tudna 

megvalósulni ott. A kastély épülete mellett sokkal nagyobb szerepet kaphatna a Faluház, amely 

a kastély felújítása előtti, jelenleg szünetelő, vagy csak nagyon korlátozottan működő 

programok, közösségi élet, képzések kiváló színterévé válna. 

A programok egy megfelelő színvonalú környezetben valósulhatnának meg. A tanulást segítő 

teremben minden korosztály számára lehet majd programot szervezni. Az új informatikai 

eszközök, a hangtechnikai felszereltség minden korosztály számára kínál majd lehetőségeket. 

A Faluházban megvalósuló programokba, képzésekbe, szakkörökbe a település és a térség 

hátrányos helyzetű, felzárkóztatásra szoruló lakosságát is be tudnánk vonni. 

Kiemelt célunk a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. A szervezett 

oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását is nagyban elő tudná segíteni egy 

olyan tér kialakítása a Faluházban, ahol méltó környezetben, új perspektívában láthatnák az 

emberek a képzési, önképzési lehetőségeket. 

Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a helyiek igényeit, javaslatait, melyhez a 

vendégkönyv mellett többször felméréseket is készítünk. Jelen pályázathoz kapcsolódva egy 

konkrét szükségletfelmérést készítettünk, amelyből kitűnően látszik, hogy mely ismeretszerzési 

alkalmakat részesítik előnyben a megkérdezettek. Az infrastrukturális fejlesztést követően a 

klubhelységben, próbateremben az egész életen át tartó tanulás támogatása, a különböző 

korosztályoknak szóló kompetenciafejlesztés magas szintű megvalósítása válna lehetségessé. 

A programok, képzések megvalósítói a Perkátai Általános Művelődési Központ kiváló 

szakemberei köréből kerülnének ki. A saját programok mellett, természetesen a jövőben is a 

helyi és térségi civil szervezetek, intézmények számára is teret biztosítanánk a különböző 

programjaik megvalósításához. 

EFOP-3.3.2-16 - Hagyományaink újratöltve 

A Perkátai Általános Művelődési Központ hat nevelési-oktatási intézménnyel alakít ki 

hivatalos együttműködést, mely szoros szakmai együttműködésen alapul. Az együttműködő 
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partnerek közül némelyikkel már korábban is valósítottunk meg közösen programokat, azonban 

van két új partner is. A nevelési-oktatási intézményeken kívül civil szervezetekkel, a kisebbségi 

önkormányzattal és a helyi szociális intézménnyel is közösen dolgozunk a projekt minél 

magasabb színvonalon való megvalósítása érdekében.  

A Perkátai Általános Művelődési Központ munkatársai közművelődési és közgyűjteményi 

szakemberek és pedagógusok mellett, az együttműködő intézmények részéről több pedagógus 

is bevonásra kerül. 

A projektben nyolc heti szakkör, két művészeti csoport, négy tábor, négy különböző témájú 

versenysorozat és kilenc témahét kerül megvalósításra, valamint két nagyobb volumenű projekt 

nap. Külön fejlesztőszakkör és verseny indul a projektben a részképesség zavarokkal küzdő 

gyermekek felzárkóztatásáért. A projektben közel 200 gyermek, fiatal számára kínál az 

intézmény értékes programokat. Kiemelt figyelmet élveznek a pályázatban a hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok. 

EFOP-3.7.3-16 -Tanulni így is lehet 

A Perkátai Általános Művelődési Központ az élethosszig tartó tanulás támogatása céljából 

elsősorban a településen élő hátrányos helyzetű felnőttek részére kínál kiváló lehetőségeket, 

programokat, felkeltve az érdeklődésüket az önfejlesztés és az ismeretek bővítése iránt. 

Emellett két komplex programmal fejlesztendő járásból vonunk be személyeket az ott élő és 

dolgozó megvalósítókon keresztül: a Sárbogárdi és a Dél-Békési kistérségből.  

Az együttműködő, komplex programmal fejlesztendő járásban lévő partnerrel már korábban is 

valósítottunk meg közösen programokat, kulturális pályázati együttműködés keretében. A Dél-

Békési kistérségből egy IKT kompetenciákat is fejlesztő tanulási formát valósít meg egy ottani 

pedagógus, amin a helyi, perkátai és az almáskamarási hátrányos helyzetű felnőttek is részt 

vesznek. 

Kiemelt célja a pályázatnak, hogy a formális és informális tanulási alkalmak megteremtésével 

a továbbtanuláshoz, a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségek elsajátítását elő tudjuk 

segíteni, a projektben megvalósuló programokkal. Megmutatnia a fiataloknak és a felnőtteknek, 

hogy az iskolarendszeren kívül is rengeteg lehetőség van a különböző kompetenciáik 

fejlesztésére, megmutatni, hogy „Tanulni így is lehet”.  

http://www.perkata.info/


Perkátai Általános Művelődési Központ  
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.  
tel.: 0625/522-320 
weblap: www.perkata.info; http://konyvtar.perkata.hu/ 
email: igazgato.amk@perkata.hu 
 

10 
 

A programok megvalósításában részt vesznek a Perkátai Szociális Központ, a Védőnői 

Szolgálat munkatársai, hiszen a hátrányos helyzetű felnőttekkel való kapcsolatfelvételben, az ő 

fejlesztésükben kiemelt szerepük van. A Dunaújvárosi Munkaügyi Központ ügyintézői négy 

foglalkozásformán is részt vesznek előadóként. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is részt 

vesz a tábori programokon. 

Természetesen a Perkátai Általános Művelődési Központ munkatársai, közművelődési és 

közgyűjteményi szakemberei is a pályázat megvalósítói között lesznek, mindösszesen egy 

pénzügyi tanfolyam kerül kiszervezésre.  

A projektben két különböző tematikájú klubfoglalkozás, hat heti szakkör, két foglalkozás 

sorozat, egy kompetenciafejlesztő és egy alkotótábor, egy e-learning foglalkozás, két 

különböző tematikájú szabadegyetem és két havi szakkör kerül megszervezésre. 

A projektbe bevont személyek száma 140 fő, ebből 85 fő hátrányos helyzetű. A projektbe 

elsősorban az alacsony végzettségű, a képesítés nélküli, a pályakezdő munkanélküli, az oktatási 

rendszerből lemorzsolódott személyek kerülnek bevonásra, hogy a programokkal az élethosszig 

tartó tanulás, a fejlődésük új értelmet nyerhessen, könnyebben találjanak maguknak megfelelő 

megélhetést hosszú távon. A GYED-en, GYES-en lévők és a munkanélküli háztartásban élők 

részére is kínálunk programokat. A projektben részt fog venni legalább 15 fő munkanélküli és 

21 fő inaktív, akik nem vesznek részt oktatásban, vagy képzésben. Az előzetes igényfelmérés 

alapján kerültek kiválasztásra a foglalkozásformák és a tematikák irányelveinek 

meghatározása. 

A szociális és a kulturális szféra közösen kínál olyan lehetőségeket, programokat a fiatalok és 

a felnőttek részére, mellyel saját maguk fejlődése, ismereteik, nyelvtudásuk, vagy akár csak 

alapkompetenciáik bővülni tudnak. 

 

Humán közszolgáltatás, együttműködések 
A Perkátai Általános Művelődési Központ szervezeti felépítéséből automatikusan adódik, hogy 

a könyvtár, az óvoda és a közművelődési tevékenységek szoros kapcsolatban állnak egymással, 

segítik a másik munkáját, - néha átfedéseket is érzékelhetünk. Ez egy ekkora településen, mint 

Perkáta nagyon jól működő rendszer. Az óvodán keresztül a Szülői Szervezettel is 

kiemelkedően jó a kapcsolat, a közös feladatvégzés kiváló. A civil szférával kialakított 
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kapcsolat mellett a Perkátai Szociális Központtal is jó kapcsolatot ápolunk, és közös 

programokat valósítunk meg, az intézmények helykihasználtsága, humán erőforrása 

függvényében. A közös munka mindkét perkátai Intézmény számára fontos volt az évben, 

melyet a jövőben tovább szeretnénk erősíteni a település humán közszolgáltatásainak erősítése 

érdekében. 

  

Rendszeres heti, havi programok 

A civil szervezetek a következő időpontokban tartották összejöveteleiket a művelődési házban, 

a kastély épületében, valamint a Faluházban és Perkátai Szociális Központ erre kijelölt 

termében: 

Perkátai Nyugdíjas Klub (Viczkó Vilmosné) minden hétfő 15.00-17.00  

Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre (dr. Nagy Andrásné) minden kedd 15.00-18.00  

Perkátai Irodalmi Kör (Pavlicsek Zsolt) változó időpontokban, havonta 2 alkalom 

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület (Siba Árpádné) minden hó utolsó szerdája 17.00-19.00  

Perkáta Saint-Maximin Baráti Egyesület (Ébl István) változó időpontban, havonta 1 alkalom 

Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület (Tóth Ferencné, Pavlicsek Nándor) minden hó első 

szerdája 17.00-19.00  

Perkátai Polgárőrség (Horváth István) minden hó utolsó péntekén 19.00-20.00  

Függetlenek Perkátáért Egyesület (Lehóczkiné Orbán Ágnes) minden hó harmadik péntekén  

KARITÁSZ (Toldi Hajnal) minden csütörtökön („B” szárny)  

Baba-Mama Klub a védőnőkkel, minden héten pénteken 9.00-12.00 

Perkáta Sportegyesület (Vátkai Zoltán) változó időpontban, havonta 1 alkalom 

Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület (Ujfalusi Pál) minden második héten kedd, Önkormányzat 

által átadott telephelyen  

Perkátáért Közalapítvány (Bogó Anikó) változó időpontban évente 3 alkalom 

Népművészeti foglalkozás (Horváth Dóra) heti rendszerességgel hétfő, kedd, szerda 16.00-

18.00  
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VELED Ifjúsági Egyesület (Horváth Dóra) változó időpontban havonta 2-3 alkalommal 

42. Állomás Kulturális Egyesület (Rajcsányi Zoltán) változó időpontban, havonta 1 alkalommal 

 

Kiemelt rendezvények 
2016. szeptember 10. - A perkátai Győry-kastélyban megnyílt Gáspár Aladár festőművész 

kiállítása, mely egyben egy mini életmű-kiállítás is volt. Tanár Úr több korszakából tekinthettek 

meg alkotásokat a látogatók. A kiállítás megnyitóján a Tanár Úr, a perkátán töltött éveiről, itteni 

tanítványairól is beszélt. A kiállítást Kovács Lajos író, szerkesztő nyitotta meg, aki az alkotói 

korszakok bemutatásán túl Gáspár Aladár: „Úton” című könyvét is röviden bemutatta. 

 2016. szeptember 10-én szervezte meg a Perkátai Általános Művelődési Központ a már 

hagyományos Perkátai Szüreti Felvonulást. A menet a víztorony elől indult, több mint 100 fő 

részvételével. A szervezők örömmel fogadták, hogy Mezőfalváról, Nagyvenyimről, 

Pusztaszabolcsról és Szabadegyházáról is érkeztek lovasok, lovaskocsisok, táncosok, hogy 

együtt mulassanak a perkátaiakkal. 

2016. szeptember 10-én tartotta Perkáta Nagyközség Önkormányzata azon díszközgyűlését, 

ahol a Perkáta és Saint-Maximin közti 25 éves hivatalos testvérvárosi kapcsolat megünneplésre 

került sor. A díszközgyűlésen Somogyi Balázs polgármester mondott elsőként  

köszöntőbeszédet, mely lentebb olvasható. A magyar részről Ébl Andrea foglalta össze a 

diákprogramok, diákcserék jelentőségét, Ébl István a kapcsolat hivatalossá tételéről beszélt 

ünnepi köszöntőjében. Serge Macudzinski, Saint-Maximin polgármestere ezen testvérvárosi 

kapcsolat kiemelt jelentőségéről, barátságokról, eddig megvalósult programokról beszélt. Éric 

Fournier, nagykövet úr is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, gratulált a hivatalosan 25 éve 

létrejött kapcsolathoz. 

Díszpolgári címek átadására került sor, Dr. Szűcs Mihály és Rajcsányi László részére.  

2016. október 11-én köszöntötték a Perkátai Nyugdíjas Klub és a Perkátai Nyugdíjasok Baráti 

Körének tagjait, az Idősek Világnapja alkalmából. 

Elsőként Somogyi Balázs polgármester méltatta beszédében az időseket, továbbá kiemelte a 

nyugdíjas klubok szerepét Perkáta közösségi életében. A polgármestert, a Czeilingerné Sárközi 

Mónika és Szarka Istvánné óvónők által felkészített, Süni csoportos fiúk követték a színpadon, 
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akik vidám verseket és kanásztáncot adtak elő. Az óvodások után a Népművészeti foglalkozás 

diákjai mutatták be néptánc koreográfiájukat a közönségnek. A színpadi programokat Oszvald 

Marika zárta, aki fergeteges hangulatot varázsolt a tűzről pattant előadásával. 

2016. október 23-án, tíz órakor avatták fel a Hunyadi Mátyás Általános Iskola előtt Pongrátz 

Gergely, az 1956-os forradalom Corvin közi felkelő csoportja második főparancsnokának 

mellszobrát, valamint a Csányi Sándornak, a perkátai, roma származású, 1956-os 

szabadságharcosnak állított emléktáblát. Ezt követően “Emlékképek” címmel egy kiállítás nyílt 

meg a kastélyban, a 42. Állomás Kulturális Egyesület és a Perkátai Általános Művelődési 

Központ szervezésében. 

2016. november 10-én, került sor a „Séta a mellrák ellen” elnevezésű programra, Perkátai 

Általános Művelődési Központ, Perkátai Szociális Központ és Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata Védőnői Szolgálatának szervezésében. A Perkátai Szociális Központ udvaráról 

indult a menet, ahol előzetesen Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter védőnők lufikat, 

szalagokat és prospektusokat osztottak a megjelenteknek. A megnyitón Dr. Lakos László 

jegyző mondott üdvözlő beszédet. Ezt követően elindult a séta, melynek végén a felújított 

Győry-kastélyhoz érkeztek meg a részt vevők. A délután során érdekes, figyelemfelkeltő 

előadást tartott Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó, a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályának vezetője, melyben bemutatta a „Séta a mellrák ellen” akciót. Őt Nagyné Tóbel 

Mária, a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezető védőnője követte, 

aki az önvizsgálat fontosságáról beszélt. A harmadik előadó Bogó Anikó sportedző és életmód 

tanácsadó volt, s a mozgás egészség megőrzéssel kapcsolatos szerepét emelte ki a 

megjelenteknek. 

2016. november 27-én, az első adventi hétvége szervezésében a Perkátai Nyugdíjasok Baráti 

Köre, az IFI Egyesület, a Perkátai Szociális Központ és a Perkátai Általános Művelődési 

Központ vett részt. Az első rendezvényt két vállalkozás támogatta: a HungiPack Kft. és az 

ECO-Profit 2000 Bt. A rendezvényen moldvai táncházban és közösségi játékokban vehettek 

részt a mozogni vágyók, s papír angyalkát, karácsonyfát készíthettek, gipszképeket, tobozokat 

és hűtőmágneseket festhettek az ügyes kezű gyerekek. Pavlicsek Nándor, a Turul Íjász 

Szakosztály vezetője hagyományos adventi koszorúkat készített, majd a régi időket felidézve 

mesélt a magyar adventi szokásokról. A Faluház előterében is remek hangulat uralkodott, 

http://www.perkata.info/


Perkátai Általános Művelődési Központ  
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.  
tel.: 0625/522-320 
weblap: www.perkata.info; http://konyvtar.perkata.hu/ 
email: igazgato.amk@perkata.hu 
 

14 
 

hiszen forró csokival, meleg teával, pattogatott kukoricával, chipsszel fogadták a vendégeket a 

szervezők. 

2016. december 4-én, a második adventi vasárnapon a színpadi program Somogyi Balázs 

köszöntőjével vette kezdetét. Polgármester Úr a gyertyagyújtást követően beszélt az előző 

években megrendezett adventi programokról, köszönetét fejezte ki a szervezők részére. Bilig 

Edit hangja zengte be a kastélykertet, majd a Rozmaring Énekkar előadásában hallhattunk 

hangulatos dalokat. Amíg a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájának Süni csoportja készülődött 

a színpad előtt, addig a kastélyban megnyílt a „125 év közlekedési eszközei gyermek szemmel” 

című kiállítás. A 42. Állomás Kulturális Egyesület és a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 

közös kiállítását Rajcsányi Lászlóval együtt nyitottuk meg. Az érdeklődők 2017. január 6-ig 

tekinthették meg a kiállítást. A megnyitó után a látogatóknak módjuk volt a kastély állandó 

kiállításait is ingyenesen megtekinteni. Eközben kint, az adventi vásárban megérkezett a 

Mikulás, aki édességgel kínálta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. 

2016. december 11-én, advent harmadik vasárnapján ismét a Győry-kastélyban ünnepelhettek 

az emberek. Az épület dísztermében, az Egyházközség által szervezett zenei programra várták 

az érdeklődőket. Elsőként Toldi Hajnal szólt néhány alkalomhoz illő szót, majd meggyújtotta 

a harmadik gyertyát az adventi koszorún. Ezt követően Pavlicsek Jázmin előadásában hallhattak 

karácsonyi verset a vendégek. A Vox Caritatis Egyházi Kórus adventhez méltó kórus műveket 

énekelt, s később a meghívott előadóként jelenlévő Harmónia Kamarazenekarral közösen 

zenéltek. A kamarazenekar egy hangulatos, adventi és karácsonyi zenékből álló műsorral 

mutatkozott be a nézőközönségnek, s végül a rendezvény egy közös énekléssel zárult. 

2016. december 18-án került megrendezésre a Falukarácsony, az általános iskolás 

gyerekekkel. Advent negyedik vasárnapján az általános iskolás gyerekek adtak műsort. A 

program 15 órakor vette kezdetét Szilasy László igazgató úr ünnepi köszöntőjével. A Murányi 

József tanár úr által felkészített zeneiskolás növendékek furulyán játszottak szép karácsonyi 

dallamokat. 

A hagyományokhoz híven a két második osztály műsora következett. Nagyon színvonalas 

előadásokat láthattak a jelenlévők, köszönet érte a diákoknak és felkészítő pedagógusaiknak: 

Siposné Nagy Krisztina, Gergely Ágnes és Vátkainé Boda Ildikó tanítónőknek. 
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2017. január 18-án, a Győry-kastély dísztermében került sor a Magyar Kultúra Napjával 

kapcsolatos rendezvényre, mely során gyermekek és felnőttek léptek a közönség elé, hogy 

műsorukkal tisztelegjenek Kölcsey Ferenc emléke előtt. 

2017. március 15-én, a nagyközségi megemlékezés a Faluházban volt, amelyen Szilasy László 

mondott beszédet, idézte fel az 1848. március 15-ei eseményeket. A negyedik osztályosok 

bemutatkoztak méltóságteljes, lendületes és megható műsorukkal, melyre Denke Antalné, 

Horváthné Fischer Katalin és Kovács Tina tanítónők készítették fel őket. 

Az előadás után közösen sétáltak fel a megemlékezők Kossuth Lajos szobrához, ahol a 

hagyományokhoz híven koszorút helyeztek el az intézmények és civil egyesületek képviselői. 

2017. március 17-én, Dr. Somkövi Ágnes homeopata orvos előadására várták az érdeklődőket 

a Győry-kastélyba, a program az ÁMK és Perkátai Sportegyesület közös szervezésében valósult 

meg. A Doktor Nő az egészséges életmód, a megfelelő táplálkozás fontossága mellett beszélt 

az ételintoleranciáról és az inzulinrezisztenciáról. Felhívta a figyelmet testünk apró jeleire, 

melyekkel mutatja nekünk, ha valami nincs rendben, s hogy ezekre érdemes odafigyelni. 

2017. március 31-én, „Közös ügyünk a kisgyermekkori nevelés támogatása” című 

konferenciára várták Perkátán a kisgyermek gondozásban és nevelésben részt vevő 

szakembereket, a helyi önkormányzat képviselőit, valamint a Védőnői Szolgálat és a szülői 

munkaközösség tagjait. A rendezvénynek a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ adott 

otthont. 

2017. április 11-én, „Azok a Boldog Békeidők…” címmel nyílt a kort idéző, eredeti tárgyakból 

álló, színvonalas kiállítás a Győry-kastélyban. A tárlatot a Perkátai Általános Művelődési 

Központ, a 42. Állomás Kulturális Egyesület, valamint Dr. Baráth Károly és Rajcsányi László 

magángyűjtők rendezték be. A megnyitó számos különlegességet tartogatott a látogatók 

számára: a művelődési ház két dolgozója bámulatos, korhű ruhákban fogadta az érkezőket, s 

ehhez csatlakozott Ring István hangulatos verklijátékkal. A megnyitón először beszédet 

mondott Somogyi Balázs polgármester, aki hangsúlyozta az egyesület és a két magángyűjtő 

értékteremtő munkáját a település életében. Megemlítette a kutatómunka fontosságát, amelyet 

több személlyel közösen végeznek, és hogy ennek köszönhetően sokkal többet tudnak Perkáta 

múltjáról napjainkban. A polgármester bemutatta még – a szintén az egyesület által kiadott – 

Perkátai Értéktár füzetet, melyben az egykori perkátai tanyákat ismerhetik meg az olvasók. 
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A kiállításon Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója, történész 

beszélt a monarchia időszakáról. Előadásában kitért a kiegyezés előzményeire, a Deák Ferenc 

által vezetett passzív ellenállás tevékenységére, s az új államforma létrejöttére. Elmondta, hogy 

a kiegyezés időszakában a legnagyobb magyar városok elnyerték mai látképüket, s az ipari 

termelés, a mezőgazdaság is ebben az időben ugrásszerűen fejlődött, a kutatások, a szellemi 

élet is magas színvonalon volt a korban. 

2017. április 29-én, került megrendezésre a hagyományos Testvértelepülési és sportnap. Ezen 

a napon a Győry-kastélyba több programmal is várták az érdeklődőket. A térségből a 

kántortalálkozóra érkezők egy képzésen, rendkívüli tanórán vehettek részt 10 órától, majd a 

napi program részeként mindenkit sok szeretettel vártak a 14 órakor kezdődő szentmisére, ahol 

közösen énekeltek. 

2017. június 20-án, kreatív alkotásokat bemutató „Kezünk munkái”  kézműves kiállítás nyílt 

meg a kastélyban. A megnyitott tárlaton különböző kézműves technikával, és a népi motívumok 

sokféleségével ismerkedhettek meg az érdeklődők. 

Szép hímzések, horgolt kézimunkák, gyönyörű csipkék, gobelinek árulkodtak készítőjük 

művészi hozzáértéséről. 

2017. június 27-én, az „Azok a Boldog Békeidők…” című kiállítás mellékprogramjaként egy 

történelmi időutazásra hívták meg a perkátai Győry-kastélyba az érdeklődőket. A rendezvényt 

a Perkátai Általános Művelődési Központ, valamint Rajcsányi László és Dr. Baráth Károly, a 

tárlat berendezői szervezték meg. Az esemény a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából 

szerveződött. Elsőként Bogó Anikó történész tartott előadást. Ismertette a közönséggel az 1867-

es kiegyezés előzményeit, beszélt a nemesek alkotta passzív ellenállásról, valamint magáról az 

Osztrák-Magyar Monarchiáról is. Az érdekes előadást követően a vendégeket átvezették az 

„Azok a Boldog Békeidők…” kiállításra, ahol Rajcsányi László szólt néhány szót. Röviden 

ismertette a monarchia építészetének stílusát és felhívta a vendégek figyelmét a tárlat 

érdekességeire. 

2017. augusztus 20-án, a reggel 8 órai szentmisén Somogyi Balázs polgármester, Pavlicsek 

Zsolt világi elnök és Virág Györgyné, a Kisboldogasszony Alapítvány kuratóriumi elnöke 

felszeletelte a Bozai Márton atya által megszentel új kenyeret. Ezt követően a Győry-kastélyban 

a Perkátai Általános Művelődési Központ és a József Attila Nagyközségi Könyvtár 
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szervezésében folytatódott az ünnepség 9:30-kor. Elsőként a Népművészeti foglalkozás 

Cinegemadár csoportjának gyermekei léptek fel, majd ezt követően Somogyi Balázs, bemutatta 

a Perkátai Értéktár füzetsorozat legújabb kiadványát, mely Perkáta templomait mutatja be. A 

délelőtt a „150 éves a Magyar Posta” című postatörténeti kiállítás megnyitójával folytatódott. 

 

Helytörténeti kutatások 
A helytörténeti kutatások kézzel fogható eredménye, hogy az érintett időszakban „Perkátai 

Értéktár” címmel két kiadvány is került kiadásra, mely zömében a 42. Állomás Kulturális 

Egyesület munkája nyomán készült el. Az egyik kiadvány, a Perkáta környéki tanyákat, a másik 

a templomot mutatja be. 

A Perkátai Értéktár következő kötete előkészítés alatt áll. 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a helyi zenei kultúra bemutatása céljából 

kezdődtek kutatások. 

Kézimunkákon használt motívumok feltérképezése is az idei év feladata volt. 

A kutatási eredményeket kiállítások, előadások, kiadványok formájában kerültek bemutatásra. 

Bogó Anikó 

ÁMK igazgató 

  

 

Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár beszámolója 

 

EFOP-4.1.8-16 - Könyvtári oktató-foglalkoztató terem kialakítása 

A Perkátai Általános Művelődési Központ József Attila Nagyközségi Könyvtára a 2016-os 

évben a kastély főépületéből felújítás és másfajta hasznosítás miatt átköltözött a 

kastélykomplexum oldalszárnyába. Jelen pályázatban kiemelt célunk, hogy egy oktatóteret 

tudjunk létrehozni, mely hiányzik a könyvtár mellől, hiszen a csoportos foglalkozásokat, eddig 

az olvasókönyvtárban tudták megvalósítani, ami az olvasóteremben tartózkodó olvasók ottlétét 

megzavarta és a felszereltsége sem felelt meg a mai kor követelményeinek. A kastély 
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oldalszárnyában kialakítandó olvasóterem, mely megfelelő IKT eszközökkel kerülne 

felszerelésre a könyvtári programoknak, képzéseknek, foglalkozásoknak helyet adhatna. A 

programok egy megfelelő színvonalú környezetben valósulhatnának meg. A tanulást segítő 

teremben minden korosztály számára lehet majd ott programot szervezni. Az új informatikai 

eszközök, az informatikai képzések, az internet használati lehetőség módot biztosítana a 

hátrányos helyzetű felnőttek részére is, hogy könnyebben boldoguljanak, mind a napi hivatalos 

ügyintézésben, mind a munkába visszatérési lehetőségeik is nőnének. Az idősebb korosztály 

számára is új kapuk nyílnának meg, klasszikus könyvtári foglalkozások mellett sok új digitális 

tartalommal is megismerkedhetnének. 

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. A szervezett oktatásban 

és az önképzésben résztvevő személyek tanulását is nagyban elő tudná segíteni egy olyan tér 

kialakítása, ahol a klasszikus könyvtárhasználat mellett új perspektívában láthatnák az olvasók 

a képzési, önképzési lehetőségeket. 

A szabadidő hasznos eltöltését, több digitális és ismeretszerzési tanulási alkalommal, 

gazdagítanánk, kézműves foglalkozásokat biztosítanánk, elsősorban az ünnepkörökhöz 

igazodva, amely a korosztályokat is összehozná. Az eszközök és az alapanyagok biztosításával 

a hátrányos helyzetű családoknak is módjuk lesz olyan foglalkozásokon részt venni, ahonnét a 

szellemi és készségfejlődés mellett saját készítésű kis ajándék,- dísztárgyakkal térhetnének 

haza.  A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük a könyvtár 

tájékoztató információs szolgáltatásait, mely egy külön térben tudna megvalósulni. 

Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, melyhez a 

vendégkönyv mellett többször felméréseket is készítünk. Jelen pályázathoz kapcsolódva egy 

konkrét szükségletfelmérést készítettünk, amelyből kitűnően látszik, hogy mely ismeretszerzési 

alkalmakat részesítik előnyben a megkérdezettek. Az infrastrukturális fejlesztést követően a 

foglalkoztató térben az egész életen át tartó tanulás támogatása, a különböző korosztályoknak 

szóló kompetenciafejlesztés magas szintű megvalósítása válna lehetségessé. A programok, 

képzések megvalósítói a Perkátai Általános Művelődési Központ kiváló szakemberei köréből 

kerülnének ki.  
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Könyvtári állomány gyarapítása 

2016 decemberében részt vettünk a Wekerle Sándor Könyvtári állománygyarapítási pályázaton. 

A TINTA Könyvkiadó által meghirdetett pályázaton 50%-os támogatást nyertünk el az iskolai 

könyvtárállomány bővítésére, és a szótár állományának gyarapítására.  

A pályázat célja, a magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. 

A könyvtárunk számára kedvezményesen, 16.500 Ft értékben szereztünk be köteteket. 

Januárban a Márai-VI. program során könyvtárunk 37 db dokumentummal gyarapodott: 20 db 

felnőtteknek szóló (12 szépirodalom, 8 szakirodalom), valamint 17 db gyermekeknek szóló (11 

szépirodalom, 6 szakirodalom.) A Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

támogatásával, 100.000,- Ft értékben tette lehetővé, hogy állományunkat bővíthessük. 

 

Kiemelt Könyvtári programok 

Szeptember végén a Magyar Népmese Napját ünnepeltük. Ezen alkalomból, 2016. szeptember 

29-én mesedélutánra hívtuk a gyermekeket a Győry-kastélyba, ahol Cseréné Marczal 

Zsuzsanna, Siba Árpádné óvónők, Denke Antalné, Fülöp Irén, Jákliné Rajcsányi Rozália 

pedagógusok, valamint Bogó Brigitta fiatal anyuka készültek fel a szép, változatos mesék 

előadására. Szeptember 30-án az általános iskola napközis nebulóit hívtuk mesevetélkedőre. A 

mesék meghallgatása után rajzos, játékos rejtvényeket fejtettek meg. A találkozó részeként 

könyvbemutatóval is készültünk, hogy kedvet ébresszünk az olvasáshoz, és a mesekönyvek 

kölcsönzéséhez. 

Október 4-én vendégünk volt Pável István Zsolt meseterapeuta, mesemondó, aki a 

felnőtteknek tartott előadást „A mesében rejlő kódok üzenete a Nőknek és a Férfiaknak” 

témában.                                                                                                                                                                         

Októberben emlékeztünk meg a 120 éves újkori olimpiáról. Képes ismeretterjesztő kiállítással, 

és könyvajánlókkal is készültünk. A sport iránt érdeklődők sok érdekességet megtudhattak az 

olimpia történetéből. Szervezett időpontokban foglalkozásokat is tartottunk a gyerekeknek. 

2016. november 24-én a perkátai cimborákkal részt vettünk a Dunaújvárosban megrendezett 

„Cimborák irodalmi szemináriumán”. A dunaújvárosi, a rácalmási, valamint a Perkátai 

Cimbora Klub karöltésében létrejött, az NKA által támogatott programsorozat kitűnő 
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lehetőséget nyújt a kortárs irodalommal való ismerkedéshez. Lehetővé teszi a gyerekek számára 

az irodalom interaktív, többoldalú befogadását és megélését. 

Az első alkalommal találkoztunk a költészettel. A meghívott vendég, Molnár Krisztina Rita 

költőnő volt, akit szép gondolatokat adott át a gyerekeknek a vers varázslatos világáról. 

Témájában szerepelt a vers, mint zene és kép, valamint ritmus és rím, és a kihagyhatatlan verses 

játék. 

Január 18-án verses-zenés előadásokkal ünnepeltük meg a Magyar Kultúra Napját. 

Megrendezésére a Győry-kastély dísztermében került sor, mely során gyermekek és felnőttek 

léptek a közönség elé, hogy műsorukkal tisztelegjenek Kölcsey Ferenc emléke előtt. A Himnusz 

meghallgatása után a délután helyi fellépői következtek versekkel, monológokkal, mesékkel és 

zenés-énekes előadásokkal. A program során felléptek: Bernáth Anna, Dankó Korina, Dr. Nagy 

Andrásné, Fülöp Irén, Gálosiné Sohonyai Éva, Gálosi Lara, Gergely Dóra, Irimi Dzsenifer, 

Jákli Dávid, Kapócs Mihály, Kovács Roland, László Orsolya, Orbán Zsolt, Pavlicsek Zsolt, 

Pável István Zsolt, Polányi Nóra, Rácz Noémi, Sipos Kornél, Szarka Istvánné, Viczkó Ferencné 

Julianna, Zám Jánosné Julianna, Zsákovics Mihályné Rozália. Az élményekben gazdag délutánt 

egy jó hangulatú fogadással zárták a szervezők.  

Szintén a Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 20-án író-olvasó találkozót szerveztünk. 

Vendégünk volt Sasvári Vivien, írói nevén Vivien Holloway, akit a Győry-kastély 

dísztermében fogadtunk. Az írónő leginkább a spekulatív irodalom témáiban alkot. A 

sokoldalúságát bizonyítja, hogy gazdag képzeletvilággal eleveníti meg az urban fantasy világát 

is. Az írónő könyveit azoknak az olvasóknak ajánlottuk, akik szeretik a kalandos, izgalmas 

történeteket. A könyvek bemutatása mellett az írónő beszélgetett a közönséggel, majd 

dedikálással zártuk az író-olvasó találkozót. 

2017. január 26-án a perkátai cimborákkal ismét részt vettünk a Dunaújvárosban megrendezett 

irodalmi szemináriumon, immár a második alkalommal.                                                                                             

A „Találkozás a prózával” szemináriumon Kálnay Adél írónő, és Várnai Gyula képzőművész 

várta a gyerekeket, hogy hogy bevezessék őket a meseírás és az illusztrálás rejtelmeibe. 

2017. március 7-én, 10 fő pályaválasztó diákkal tettünk szakmai látogatást Székesfehérváron, 

az Alpha-Vet Kft-nél. Az informatika, géptechnológia, grafika, kiadványszerkesztés, 
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marketing, és az állategészségügy szakterületek valamelyike iránt érdeklődő fiatalokat hívtuk 

meg a találkozóra. A látogatást először az AlphaPress Nyomda és Kreatív Grafikai Stúdióban 

kezdtük. A szakemberek munkája nyomán ismertetettek valamennyi munkafolyamatot, az 

előkészítéstől kezdve a gyártáson át a minőségellenőrzésig. A következő állomásunkon 

bemutatkozott az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft, majd betekintést kaptak a gyerekek az 

Alpha-Vet Állatkórház és az Alpha Segítő Kéz Alapítvány Állatmenhelyének munkájába. 

Pályaválasztó diákjaink hasznos információkkal lettek gazdagabbak. Az állategészségügy 

területén szerzett élmény megerősítette a gyerekekben az állatok iránti tiszteletet, és képet 

kaptak a felelősségteljes hivatásról is. A gyerekek és kísérőjének utazásáról a Perkátáért 

Közalapítvány kisbuszával Vátkai Zoltán, valamint a saját személyautójával Lengyel Anita 

szülő gondoskodott. 

2017. március 9-én következett a cimborák irodalmi szemináriumának utolsó felvonása.  

A „Találkozás a drámával” szemináriumon a színészmesterség fortélyaiba nyerhettek 

betekintést a gyerekek. Találkoztak Erdős Virág írónővel. A könyvtár vendégei voltak továbbá 

a Bartók Kamaraszínház művészei: Polgár Lilla és Gasparik Gábor, akik interaktív 

csoportfoglalkozást tartottak. A gyerekek a szereplők bőrébe bújva levelet írtak, meghívót és 

térképet készítettek. A foglalkozás végén jött a meglepetés, jelmezbe öltözhettek, hogy 

eljátszhassák a mesejelenetet. 

2017. március 28-tól, emlékkiállítással és rendhagyó irodalmi délutánnal emlékeztünk meg 

Arany János születésének 200. évfordulójáról. Az Arany János Emlékkiállítás március 28-tól 

két héten át, a költészet napjáig volt megtekinthető a kastélyban. Az író életét és műveit 

bemutató kiállítással egyidőben, irodalmi foglalkozásra hívtuk az alsós és felsős osztályokat.                                                        

A költő születésének hónapjában egy rendhagyó irodalmi délutánnal is készültünk a Perkátai 

Irodalmi Kör nagyszerű közreműködésével. 

2017. április 11-én megünnepeltük a Magyar Költészet Napját is a Perkátai Irodalmi Kör és a 

Nyugdíjasok Baráti Körének aktív szereplésével. József Attilára emlékezve hallgattunk 

megzenésített verset. Arany János írásaiból is ízelítőt kaptunk Viczkó Ferencné és Dr. Nagy 

Andrásné előadásában. Arany János és Petőfi Sándor közötti szép, örök barátságot megemlítve, 

Petőfi Sándorra is emlékeztünk Oláh Lászlóné tolmácsolásában. A négy évszak című vers szép 

idézetével gondoltunk Márai Sándorra is, aki 1900. április 11-én született. 
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A közeledő szép ünnepünkre, a Húsvétra készülve, lélekre ható verseket hallhattunk Zám 

Jánosnétól és Pavlicsek Zsolttól.  Tavaszi verscsokrral készült Filep-Szabó Zsuzsa. Dicséret 

illeti Rácz Noémi és Kulcsár Tamara tanulók szavalatát is. Orbán Zsolt pedagógus szép 

gitárjátéka felidézte Bódi László, Cipő szerzeményét: „Ég és föld között” címmel. Zárásként 

pedig Fülöp Irén gyönyörű előadását hallhattuk. 

2017. június 20-án, a Perkátán élő, hagyományt tisztelő és alkotni szerető lányok, asszonyok, 

valamint a nyugdíjas klubok kézimunkáit bemutató kiállítás nyílt a Győry-kastélyban. A 

tárlaton különböző kézműves technikával, és a népi motívumok sokféleségével ismerkedhettek 

meg az érdeklődők. Hagyományteremtő céllal, a település művészeti értékeit gazdagítva hoztak 

létre újabb gyűjteményt szép munkáikkal az alkotók.  

2017. június 26-án kezdetét vette Perkátán, az immár hagyománnyá vált Cimbora Tábor. Közel 

25 fő általános iskolás jelentkezett a 6 napon át tartó tartalmas délelőtti foglalkozásokra. 

Minden nap mese és könyvajánlóval vártuk a gyerekeket. Olvastunk, és ajánlottunk nekik 

történeteket kortárs és kalsszikus íróktól. A szabadban való kikapcsolódás is fontos része a 

programunknak. A szabadban sétáltunk, fociztunk, fogócskáztunk, kidobóztunk, tollasoztunk 

és fitneszeztünk. A harmadik napon kalandos bicikli túrára indultunk Mészáros Zsuzsanna: 

“Igaz mesék a gyermekkoromból” című könyve nyomán.  

A táborunk vendégei voltak a helyi tehetséges fiatalok. Bilig Edit ismét elbűvölte a szép 

hangjával a közönséget, majd dalokat tanított a gyerekeknek.  Fórizs Antonella, Fórizs Lilla és 

Kovács Georgina táncra perdítő koreográfiával készültek. Tillinger Patrik pedig zsonglőr 

bemutatóval érkezett hozzánk, hogy a műsorával elkápráztassa a sok kíváncsi tekintetet.  

Csapatverseny, ügyességi játék és mese kvíz mellett jutott időnk a kézműves foglalkozásra is. 

Keresztöltéses hímzést, horgolást és fonást, valamint decoupage technikát mutattunk be a 

gyerekeknek. Két ügyes kezű vendégünk Siba Árpádné és Somogyi Anna biztatására is szép, 

kreatív munkák születtek a gyerekek keze nyomán. A tábor színes palettájában kiállítás 

látogatások is szerepeltek. Megtekintettük a szép kézimunka kiállítást, és a Győry-család életét 

bemutató tárlatot. Barna Tímea, a Perkátai Szociális Központ vezetője meghívta a táborozó 

gyerekeket a Hami Büfébe fagyizni és pizzázni. Várt még a cimborákra egy nagy meglepetés: 

megünnepeltük a Perkátai Cimbora Klub születésnapját. Finom, szivárvány-díszítésű 

csokoládétorta volt a meglepetés a Hami Büfé támogatásával. 

http://www.perkata.info/


Perkátai Általános Művelődési Központ  
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.  
tel.: 0625/522-320 
weblap: www.perkata.info; http://konyvtar.perkata.hu/ 
email: igazgato.amk@perkata.hu 
 

23 
 

2017. július 3-án Székesfehérvárra látogatott a Cimbora Klub. Mienk volt az egész Vörösmarty 

Könyvtár. Bebarangoltuk az összes létező raktárt fent és lent. Nemcsak tájékozódtunk, de 

játszottunk is. A játékos kalandunk után ellátogattunk a könyvkötő műhelybe, Tompainé Siba 

Renáta meghívására. Azonnal neki is láttunk a munkánknak. Naplót, kis füzetet készítettünk. 

2017. augusztus 20-ai rendezvények egyik állomás volt a „150 éves a Magyar Posta” című 

postatörténeti kiállítás megnyitója. A tárlat két részből áll: az egyik a Magyar Posta történetét 

mutatta be, a fejlődését, a másik pedig a perkátai postának tárgyi emlékeit, egykori 

dokumentumait szemléltette. A kiállítás szeptember 22-ig volt megtekinthető meg a Győry-

kastélyban. 

Lászlóné Szabó Edit 

könyvtárvezető 

 

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda beszámolója, a 2016/2017-es 

nevelési év értékelése 
 

Bevezetés 
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a hazai óvodai neveléstörtének hagyományaira, 

értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a 

nevelés ügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvető 

szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok biztosítása érdekében a Magyar 

Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelességeket figyelembe véve – 

meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. 

Az Alapprogram hosszú távon megalapozza és kijelöli a magyar óvodai nevelés szakmai 

fejlődés irányait, hogy erre épülhessenek az egyes óvodák önálló nevelési programjai. 

Óvodánk Nagy Jenőné: Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai programot 

adaptálta, átalakítva a helyi igényeknek, lehetőségeknek, távlati elképzeléseknek megfelelően. 

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője. Biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális 

feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő szociális, nevelő személyiségfejlesztő funkció.  
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Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 

környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. 

Az óvodánk szervezeti keretei megfelelően biztosítják a gyermekek fejlődését, a közösségi 

életre való felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, a tehetségek 

gondozását.  

Küldetésnyilatkozatunk tartalmazza azt az erkölcsi ideológiát, melyet a nevelőtestület a 

gyerekek felé közvetít: mint az egymás megbecsülése, tiszteletben tartása, a másság elfogadása, 

az agresszivitás elítélése, az egymás iránti toleranciára nevelés. 

Kollektívánk igyekszik megfelelni az új társadalmi igényeknek, innovatív és minőségi 

változásokat kezdeményez.  

Fontos feladatunk a gyermekek biztonságának a kialakítása, ezért türelmes, odafigyelő, 

megértő, elfogadó, pozitív tulajdonságokat kiemelő érzelmi hatásokkal vesszük körül 

gyermekeinket az óvodában. 

 

 Működéssel összefüggő legfontosabb tényezők 
A szükséges karbantartási feladatok megvalósításra kerültek. A meghibásodott dolgokat 

folyamatos felújítással tartottuk szinten.  

 

Tárgyi tényezők 
Folyamatosan gyűjtöttük a PET palackokat a tanév során, ősszel és tavasszal sikeres 

papírgyűjtést szervezett a Szülői Szervezet.  

Szakmai munkánkhoz minden tárgyi feltétel biztosított.  

A körülményekhez képest a csoportszobák szépek, esztétikusak, minden csoport kialakította a 

maga színeit, arculatát. Nagyon sok dekorációt, eszközt készítenek a dolgozók, aminek kevés 

az anyagköltsége, mégis különlegessé, hangulatossá teszi a termeket. 

Nemcsak a belső terek esztétikája fontos számunkra, hanem az is, hogy az óvoda külső képe is 

közintézményhez méltó, gondozott legyen. Nagyon sok segítséget kaptunk a 

Faluüzemeltetéstől. 
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Az óvoda ablakai, termei, aulája minden évszakhoz, ünnephez méltóan díszítettek, a Pedagógiai 

Programunk elveinek figyelembe vételével. Az egész intézmény nagyon szép, virágos, 

gondozott.  

 

Fejlesztési területek 
Az immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése, felújítása ÁMK szinten terv szerint történik, 

a költségvetési terv figyelembe vételével, határainak betartásával.  

 

Anyagi feltételek alakulása 
Úgy érzem, minden lehetőséget kihasználunk, hogy bevételhez jussunk. Így tudjuk 

bevételeinket növelni (műanyag palack és papírgyűjtés). Az Intézmény gazdálkodására az 

elmúlt évben is a takarékosság volt a jellemző. Figyeljük a pályázati kiírásokat (a gyerekeknek 

szólót is). 

 

Intézményi jellemzők 
Gyermeklétszám alakulása az öt csoportban (május végén) 

Új óvoda: 

Nyuszis csoport:  31  fő 

Cicás csoport:  31  fő 

                                                             _________ 

Összesen:  62 fő 

Régi óvoda: 

Pillangós csoport:  24  fő 

Süni csoport:  32  fő 

Maci csoport:  29  fő 

 _________ 

Összesen:  85 fő 
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Összes létszám:  147           fő 

 

Az iskolába készülő gyerekek búcsúztatása megtörtént. Óvodai szakvéleményt 36 fő tanköteles 

korú gyermeknek állítottunk ki.  Az ünnepélyes keretek között történő búcsúzkodás 

csoportokban történt.  

Az óvodába újonnan beíratott gyermekek száma: 37 fő. 

A gyermeklétszám alakulásában hosszú évek során jelentős változás nem történt, 130-140 fő 

között mozog. A szeptemberi induló létszám 141 fő. 

Az új gyerekek fogadása csoportonként változó, a nyár folyamán zajlik. Az újonnan felvételt 

nyert gyerekek írásban, a törvényi előírás figyelembe vételével határozat alapján lettek 

kiértesítve az óvodai felvételről, illetve a további óvodai teendőkről.  

Az óvoda programjában fontos szerepet kap a hagyományápolás mellett az egészséges életmód 

és a környezetvédelem. Sokat kirándultunk, túráztunk óvodánk környékén és Dunaújvárosban, 

ahol távcsöves megfigyeléseket végeztünk, terméseket, faleveleket gyűjtöttünk, figyelemmel 

kísértük az évszakok változását. Lényeges dolognak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyerekek az 

ismereteiket tevékenységbe ágyazva szerezzék meg, hiszen ez a tevékenységi, tanulási forma a 

gyerekek számára nagyon vonzó – az érdeklődők folyamatosan kapcsolódhatnak be 

kíváncsiságuk, egyéni képességeiknek megfelelően. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők is megismerjék az óvoda mindennapi munkáját, 

tájékozottak legyenek a gyermekek óvodai életéről. Több alkalommal szerveztünk nyitott 

napokat, nyitott délelőttöt a szülők számára (dec. 6 – Macis csoport, dec. 8.– Pillangó csoport). 

A csoportok nevelési, oktatási tervét részletesen ismertetjük szülői értekezleteken és 

lehetőséget teremtünk minden szülőnek arra is, hogy fogadó órákon, nyugodt körülmények 

között, négyszemközt beszélhessenek a gyermekek óvónőjével a gyermekekkel kapcsolatos 

kérdéseiről, gondjairól.  

Nagy sikere van a szülők körében az őszi, tavaszi családi napok megrendezésének, melyet a 

jövőben is folytatni fogunk. Ezáltal erősödött a család és az óvoda közötti kapcsolat.  

Úgy gondolom, hogy munkánkat nagyban segítette a logopédus tevékenysége, aki heti egy 

alkalommal foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel, konzultálva a fejlesztő 
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óvodapedagógusainkkal. Szükségünk lenne gyógytornász, fejlesztő szakemberre az 

Intézményben. November hónapban sikerült beindítani a fejlesztő foglalkozásokat azon 

gyerekek számára, akik szakvéleménnyel rendelkeznek. A foglalkozások heti rendszerességgel 

történnek. Minden kisgyerek megkapja a számára előírt fejlesztést.   

A hosszú évek óta működő Hagyományőrző Munkaközösség programja adja a fő gerincét éves 

munkánknak. 

 

Tehetséggondozás 
Továbbra is eredményesen működött az akkreditált kiváló tehetségpontunk keretében a 

Manóvár Tehetségműhely. Ahol a tehetséges gyermekek több képességterületen való 

fejlesztése történik heti rendszerességgel. Két kisgyerek rajza a Mezőgazdasági Múzeumba 

került kiállításra, mert megyei szinten beválogatásra került.  

Ötödik éve működik a „Kisegerek” informatikai műhely a nagycsoportos korú gyermekek 

számára. Ezáltal lehetőségük nyílik a számítógéppel való ismerkedésre, valamint az ismeretek 

tervszerű, tudatos bővítésére heti egy alkalommal. 

Harmadik éve működik a Bóbita gyermekjáték- és néptánc tehetségműhely. Mindegyik 

tehetségműhelyünkben a szülők és óvodapedagógusok számára sikeres nyílt napot tartottunk.  

A Madárbarát Kert és Madárbarát Óvoda címhez méltóan viszonyultunk a környezetünkben élő 

élőlényekhez az év folyamán, etettük, gondoztuk őket. 

Tizedik éve Zöld Óvodaként működünk. A következő fokozat az Örökös Zöld Óvoda cím 

elnyerése, melyért munkálkodunk.  

Célunk, hogy az óvodás korú gyermekeinket megfelelő módszerekkel, eszközökkel, sok 

élménnyel és tapasztalatokra épülő tanulással magas színvonalú környezeti nevelésben 

részesítsük. 

Az év egyik jelentős eseménye volt a kollektívánk számára, hogy Intézményünk elnyerte az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága és Köznevelésért 

Felelős Államtitkársága által meghirdetett pályázat eredményeként a „Kincses Kultúróvoda 

2016” címet, melyhez még anyagi elismerés is társult. Az év folyamán ingyenes programokban, 
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előadásokon vehettek részt az óvodások. (Bábszínház, interaktív zenés előadás, 

színházlátogatás, múzeumlátogatás, stb.) 

Sok saját programmal is színesítjük óvodánk mindennapjait.  

Havi egy alkalommal az óvónők bábelőadást tartottak a gyerekeknek. A gyerekek tetszésüket 

tapssal fejezik ki.  

Havonta ismert művészek gyermekműsort adnak az óvodában (Nefelejcs Bábegyüttes, Rosta 

Géza, Áprily Géza, CIBERE Bábszínház, Csiri-biri, Eleven társulat). 

Ezen kívül a délelőttökön színházi előadások megtekintésére is lehetőségük nyílik 

Dunaújvárosban, a Bartók Színházban a gyerekeknek. Az Intercise Múzeumban is jártunk. 

Évzáró kirándulásokat is szervezünk olyan helyekre, ami a gyermekek érdeklődésének, érzelmi 

világának megfelelő. Rácalmás – Jankovich kúria, Piliscsév, Székesfehérvár – Koronás park, 

Tűzoltóság, helyi lovas kocsis kirándulás stb… 

A Pedagógiai Programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok megvalósultak.  

 

Szülői igényre alapozott szolgáltatások 
Egész évben zökkenőmentes és folyamatos volt a gyerekek hitébresztése Toldi Hajnal hitoktató 

vezetésével.  

A tanév előkészítő szűrő vizsgálatát a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi 

Tagintézményének szakemberei elvégezték, majd Nagy Lajosné vezette intézményünkben a 

logopédiai fejlesztést. 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása ebben az 

életkorban nagyon fontos. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése.  

Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés kiemelt 

jelentőségű. Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek fogápolására. Dr. Török Katalin 

fogorvos rendszeresen szűri a gyermekek fogait. 

Az Országgyűlés a 101/2010. (X. 21.) OGY határozatával június 4-ét a Nemzeti Összetartozás 

Napjává nyilvánította. Az emléknap célja, hogy erősítse a magyarországi és a határon kívül élő 

magyar gyermekek közötti kapcsolatokat, lehetővé tegye közös történelmünk, valamint a 
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Kárpát-medence évezredes múltjának, kultúrájának alaposabb megismerését, amelyről a 

közoktatási intézményekben, óvodákban, iskolákban méltóképpen kell megemlékezni. A 

rendelet módosítás alapján az óvodai nevelési év rendjében, illetve az iskolai, kollégiumi tanév 

helyi rendjében ezután meg kell határozni a Nemzeti Összetartozás Napja megünneplésének 

időpontját is. 

Intézményünk június 4-én megemlékezett a Nemzeti Összetartozás Napjáról, mind az öt csoport 

a gyermekek értelmi képességeinek megfelelően tette emlékezetesebbé ezt a napot. 

 

Továbbképzések 
2 fő vett részt Székesfehérváron a Pedagógus előmeneteli rendszerével kapcsolatos 

továbbképzésen. 

Az önművelés és az önképzés természetes igény és kötelesség az eredményesebb nevelőmunka 

végzéséhez. A nevelőtestület fejlődése érdekében a tanult módszereket, információkat és 

tapasztalatokat átadjuk egymásnak.  

Az óvodapedagógusok továbbképzése a továbbképzési tervben előírtak szerint történik. 

 

Pedagógusok előmeneteli rendszere 
Az e-portfólió feltöltésének határideje a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében 2016. április 30-

án lejárt. 3 fő adta be jelentkezését 2 gyakornok a vizsgára, 1 fő a Pedagógus II. kategóriát 

célozza meg, melynek minősítő vizsgája és minősítési eljárása megtörtént. (2017.03.17.- 

2017.05.05.- 2017.05.26.) 

2017. január 1-től 1 fő bekerült a Pedagógus II. fokozatba, mert 2016. szept. 1-én a rá irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő 

megszerzéséig 7 év, vagy annál kevesebb ideje van hátra. 2017. március 1-jével 

nyugállományba is vonult. 

3 fő, akik 2015. január 1-től ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba kerültek, mentesülnek a 

további minősítési eljárásban való részvételtől, és véglegesen a Pedagógus II. fokozatban 

maradnak.  
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1 fő 2017. január 1-től került be a Pedagógus I. fokozatba, mert 2016. május 6-án sikeres 

minősítő vizsgát tett.   

 

Pályázatok 
Az év során több pályázatot készítettünk. Hiszem és vallom, hogy a pályázatok kitörési 

lehetőséget biztosítanak az intézményeknek úgy anyagilag, mint tárgyi felszereltség és erkölcsi 

elismerés terén. Ezért nagyon sokat kell tenni, dolgozni valamennyi munkatársunknak. 

Ebben a tanévben nyert pályázatainkat megvalósítottuk, a már elkezdett pályázatokat pedig 

folytattuk tovább.  

- Erasmus+ KA1 Köznevelési intézmények pályázata (2. év) 

- „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok 

támogatása" (NTP-KKI-16-0262) 

- „Kincses Kultúróvoda 2016” 

- e3 eTwinning - együttműködés, evolúció – „Kisemberek a Föld körül…” című projekt „Az 

év e3-as projekt ötlete” címet nyerte el a projekt megvalósítása nemzetközi partnerekkel 

megtörtént. Nemzetközi szabályok szerint szeretnénk minősítetni, mely folyamatban van!  

- „Zöld Óvodás” vagyok – rajzpályázathoz, amit a Pusztaszabolcsi Óvoda hirdetett meg. 4 

gyerekrajzzal pályáztunk, 2 alkotás a bizottság véleménye alapján kiállításra került a 

Mezőgazdasági Múzeumban. (Megyei szintű pályázat) 

- Eredményesen lezárult a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása” című 

pályázatunk is. 

- Befejeződött a NTP-KKI- 16-os „Túl túl messze túl” pályázatunk is. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az új pályázati lehetőségeket.      

 

Személyi feltételek 
A gyerekek oktatását, nevelését összesen 20 felnőtt dolgozó látja el. 

11 fő óvodapedagógus: - ebből végzett főiskolai diplomás szakember 11 fő                        
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Technikai személyzet: 

Óvodatitkár                    1 fő 

Pedagógiai asszisztens   1 fő 

Dajka                              5 fő  

Konyhai személyzet       2 fő  

A létszámunk a törvényi előírásnak megfelelő. 

Az oktató-nevelő munkát átgondolt szervezéssel lehet megvalósítani. 

Az új dolgozóinkat segítjük a beilleszkedésben. Óvodánk nyitott, fogadjuk a különböző képzési 

rendszerben tanuló felnőtteket: dajkaképző, Lorántffy Középiskola Egészségügyi szakos 

tanulóját, Dunaferr középiskola tanulóit, Rudas középiskola tanulóit, valamint az óvónőképző 

főiskola óvodapedagógusainak gyakorlati képzését.  

Munkánkat alkalmanként közhasznú munkások segítik.  

 

Beiskolázás eljárásának folyamata 
Tanköteles korú gyermekeink beiskolázása eljárásrendünknek megfelelően történt.  

5 főt küldtünk vizsgálatra a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi 

Tagintézményébe, ebből 2 fő volt kontroll vizsgálaton. 1 főt küldtek további vizsgálatra 

Székesfehérvárra, a Szakértői Bizottsághoz. 

Személyiségfejlesztés a pedagógiai munkánk alapvető célkitűzése, mely a legszélesebb körű 

gyermekismeretre épül. Differenciáló személyiségfejlesztésünk alaptörvénye: minden gyermek 

önmagához képest fejlődjön. 

 

Kapcsolattartás 
A családokkal, az óvodába járó gyerekek szüleivel a kapcsolatunk jónak mondható. Mindenkor 

arra törekszünk, hogy őket is tevékeny, aktív részeseivé tegyük óvodai életünknek. Közös 

programjaink színes eseményei életünknek.  

Tudatos munkával szülői szerepkörük kompetenciájának erősítésén munkálkodunk. 

http://www.perkata.info/


Perkátai Általános Művelődési Központ  
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.  
tel.: 0625/522-320 
weblap: www.perkata.info; http://konyvtar.perkata.hu/ 
email: igazgato.amk@perkata.hu 
 

32 
 

Intézményünkbe 7 állami gondozott gyerek jár. A nevelőszülőkkel folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot a gyerekek fejlődése és az aktuálisan felmerülő problémák kapcsán. Rendszeresen 

konzultálunk a gyermekvédelmi gyámmal. Folyamatosan részt veszünk a Perkátai Szociális 

Központ által szervezett esetmegbeszéléseken.   

Tájékoztatás a szülőknek 
A szülők napi tájékoztatása a csoportos faliújságon, a www.perkata.info, és a www.perkata.hu, 

honlapon történik. Sajnos gondot okoz, hogy a szülők ezeket nem olvassák el. Az 

infokommunikációs eszközök fejlődése szükségessé tette, hogy az óvodában történő 

eseményekről a szülők azonnal hírt kapjanak, ezért minden csoport létrehozott egy-egy zárt 

Facebook csoportot. 

Arra törekszünk, hogy a szülőket informáljuk óvodánk életéről. Összefoglalót az óvoda életéről 

a havonta megjelenő Perkátai Hírekben, ill. alkalomszerűen a Dunaújvárosi Hírlapban, Fejér 

Megyei Hírlapban olvashatnak. 

A személyes megbeszélési formákat továbbra is elsődlegesnek tartjuk. Kiemelt figyelmet 

fordítunk a fogadó órákra és a családlátogatásra.   

Együttműködés formái 
- szülői értekezletek 

- fogadó órák 

- családlátogatások 

- közös rendezvények 

- napi kapcsolattartás 

- nyílt napok 

 

Kapcsolat a Szülői Szervezettel 
Minden évben megválasztjuk, ill. megerősítjük az óvoda legitim szülői szervezetét. A Szülői 

Szervezet éves munkatervet készít, melyet tanév végén értékel. Értekezleteire meghívja az 

óvoda vezetőjét. Rendszeresen tájékoztatjuk az óvodában folyó pedagógiai munkáról, aktuális 

tevékenységekről. A szülői szervezet aktív részt vállalt nevelési-oktatási munkánkban. 

Partnerek a közös feladatok megoldásában.  
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Kapcsolat az iskolával 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az alsós pedagógusokkal kölcsönös nyitottságra és érdeklődésre 

törekszünk, azt remélve, hogy tovább fejlesztik a nevelési programunkban felvállalt helyi 

értékeket. Együttműködésünket tervszerűen – folyamatosan szélesítjük, gazdagítjuk. Az 

iskolába készülő gyerekekről folyamatosan informálódnak már év közepétől a pedagógusok. 

Az óvodánkba ellátogatott pedagógusok természetes tevékenység közben figyelhették meg a 

gyerekeket (játéktevékenység közben).  

A már iskolába járó gyerekek alkalmanként „visszajönnek” az óvodába, különböző 

rendezvényekre, előadásokra. Az óvodai családi napok olyan sikeresek voltak, hogy az ebben 

a tanévben első osztályosok ismét az óvodában rendezik meg családi napjukat azokkal a 

gyerekekkel, akikkel az óvodában egy csoportba jártak.  

Az alkalmi kiállításokra is szívesen látogatnak el óvodásaink (hüllőkiállítás, kagylókiállítás).    

 

Kapcsolat a könyvtárral 
Havi egy alkalommal csoportjaink ellátogatnak a könyvtárba. A nagycsoportos korú gyerekek 

– amennyiben szükséges - a tanult téma feldolgozásához anyagot gyűjthetnek a lexikonokból, 

leporellókból, folyóiratokból, tudományos enciklopédiákból. 

A látogatás során betekintést nyerhettek a gyerekek nem csak a könyvtár életébe, hanem az ott 

helyet kapó számítógéppark használatába is. 

 

Kapcsolat a fenntartóval 
Köszönettel tartozunk a fenntartónak, hogy az egyre csökkenő állami támogatás ellenére 

biztosított volt minden feltétel a zavartalan működésünkhöz, a színvonalas, minőségi 

munkavégzéshez.  

Nevelő-oktató munkánkat figyelemmel kísérik. Érezzük a törődést, mely nemcsak 

kizárólagosan a gazdálkodás területére korlátozódik. A többszöri egyeztetések, véleménycserék 

a segítő szándékot tükrözik.  
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Egyéb kapcsolataink 
Napi szinten tartjuk a kapcsolatot a Faluüzemeltetéssel. A felmerülő problémáinkat azonnal 

megoldják, illetve keresik a legjobb megoldási módot.  

Jónak ítélem meg a különböző alapítványokkal, civil szervezetekkel az együttműködésünket. 

Az intézményünkbe gyakran látogatnak el a testvértelepüléseink vezetői és képviselői. 

Fontos része a munkánknak a gyermekorvossal, háziorvossal, fogorvossal, a védőnőkkel való 

kialakult jó kapcsolatunk. Rendszeresek a látogatások, a gyermekek vizsgálata is tervszerű, 

folyamatos. A fogorvosi szűrés is megtörtént a tanév során. 

Gyermekvédelmi munka 

A gyermekvédelmi munkát az intézményben a csoportos óvónők végzik az óvodavezetővel 

egyeztetve. A felmerült problémákat a családsegítővel, a védőnőkkel oldjuk meg. 

Továbbra is kiemelt figyelemmel kísérjük az óvodáztatási támogatást törvényi előírásoknak 

figyelembe vételével. 

Fokozottan figyeljük az állami gondozott gyerekek életét, a nevelőszülők viszonyát a 

gyerekekhez. 

A tanév során egyetlen egy gyereket sem kellett kiemelni. 

 

Munkatársi kapcsolatok 
Intézményünkben évtizedes hagyományai vannak a munkatársi rendezvényeinknek.  

Ünnepélyes keretek között két kollégától köszöntünk el. 

Gyermek és felnőtt balesetek száma, oka, következménye 

A tanévben nem volt sem gyermek sem felnőtt baleset. 

Elvégeztük a kötelező munka, baleset és tűzvédelmi szemlét és oktatást.  

Az óvodában a Generali Provodencia szakemberei felajánlották kedvező biztosítási 

szolgáltatásait a szülőknek. Sajnos nagyon kevesen élnek a lehetőséggel, nem gondolnak az 

esetleges veszélyekre és következményeikre. 
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A következő tanév előkészítése 
További feladatunk a következő tanévre, hogy rendezvényeinkre, továbbképzéseinkre 

meghívjuk a környező települések óvodáit, illetve a hasonló elveket valló intézményeket. 

Folyamatosan figyeljük a törvényi rendeletek, miniszteri utasításokat, mivel tudjuk, hogy az 

intézmény életében jelentős változásokra számíthatunk. 

Az új gyerekek fogadása a nyári hónapokban történik. Lehetőséget biztosítunk szülőnek és 

gyermeknek az óvodával való megismerkedésre, ezzel is megkönnyítve a befogadás 

nehézségeit a szeptemberi kezdésre. 

A 2017/2018-as tanévben az intézmény felnőtt dolgozói személyében változások történnek. 1 

fő óvodatitkár és 1 fő óvodapedagógus anyai örömök elé néz.  Új dolgozó kerül a helyükre. 

Mivel 1 fő óvodapedagógus nyugállományba vonult egy állás is megüresedett. 30 év vezetői 

munka és az intézményben eltöltött 33 év után én is nyugállományba vonulok. Mivel a vezetői 

teendők ellátásának várományosa a vezető helyettes, az ő helyére is új ember kerül. 

Ez úton is kívánok a vezetőtársamnak és az új dolgozóknak és kollégáknak eredményes munkát. 

Tegyenek meg mindent annak érdekében hogy a PERKÁTA gyerekei megfelelően fejlődjenek, 

szeressenek az óvodába járni. 

Kovács Tiborné 

   óvodavezető 

Elérhetőségeink 
Új Óvoda: 0625/450-608 

Régi Óvoda: 0625/452-235 

Gazdasági Iroda: 0625/450-378 

Könyvtár: 0625/522-321 

Művelődésszervezés: 0625/522-320 

weboldalak: http://perkata.info/; http://konyvtar.perkata.hu/ 
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