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2 Perkátai Hírek

Őszintén pénzügyeinkről…
Tisztelt Olvasó!

Mint az elmúlt időszakban mindig, úgy most is feltétlenül szük-
ségesnek tartom az önkormányzat, falunk anyagi helyzetének 
ismertetését.

A lapzárta előtti utolsó órákban, tehát 2021. június 10-én a 
bérek és a gyermekétkeztetés ki� zetését követően az önkor-
mányzat aktuális számlaegyenlege: 2 544 000 Ft. Ez sajnos nem 
fedezi a kintlévőségek összegét, mely az önkormányzat részéről 
10 720 000 Ft, míg az ÁMK részéről 4,5 millió Ft.  Összességében 
ez 15 272 000 Ft, tehát hiányzik 12 728 000 Ft.

A Perkátai Hírek novemberi számá-
ban írtam arról, hogy a 2019-es év ok-
tóberéhez viszonyítva (ahol 60 millió 
forint volt az elméleti hiány), ¼-ére (15 
millió Ft-ra) tudtuk csökkenteni a fede-
zet nélküli számlák összegét, takaré-
kosságunknak köszönhetően. Ezt a 15 
millió forintot fél év alatt sikerült 12, 7 
millióra vissza szorítani. Nem annyira 
látványos, tény és való, de ne felejtsük 
el, mindezt úgy értük el, hogy az önkor-
mányzat bevételeket 30 millió forinttal 

kevesebbre terveztük az idei költségvetésben (gépjármű adó 
elvétele és az iparűzési adó felének helyben maradása miatt). 
Az állam által iparűzési adó kompenzációban egyelőre nem 
részesültünk, azonban számítunk rá, hogy azzal is még jobban 
egyenesbe jöhessünk.

Egy önkormányzat életében nem várt problémák is előfor-
dulnak, itt gondolva a legkisebbtől a nagyobbakig (mint példá-
ul elfogyott a benzin a fűkaszában, vagy elromlott ilyen-olyan 
eszköz, esetleg csőtörés a kastély oldalszárnyában). Még ha 
nem is mindennapos, ezeket a gondokat igyekszünk azonnal 
orvosolni, de sok esetben többszázezer forint, amit aztán hir-
telen nem is tudunk hogyan � zessünk be. Éppen ezért fontos, 
hogy közösségként gondolkodjunk! Itt játszik nagy szerepet 
a helyi adók be� zetése, hiszen ahogy nekem be kell � zetnem 
az adómat, úgy másnak is be kell, ahogy van ez minden egyes 
településen. Sok kicsi, sokra megy elven, mi is tudunk tovább 
fejlődni – EGYÜTT!

Még márciusban tette közzé képviselő-testületünk a „Fogadj 
örökbe egy padot!” felhívást, melynek köszönhetően települé-
sünkön már több helyen a lakók keze nyomán felújított padok 
várják a megpihenni vágyókat. Akadt, aki több padot is örök-
be fogadott. A felújításért köszönet jár: Balogh Csoli Zsoltnak, 
Viczkó Istvánnak, Pók Ferencnek, valamint Csősz Marikának és 
férjének.

A padok örökbe fogadása év végéig lehetséges, így akár az 
összes pad gazdára találhat a településen. 

Jó példa ez is az összefogásra, az egyéni szerepvállalás fon-
tosságára. Köszönjük!

A Perkátai Hírek következő számában az I. félévi költségvetés 
felhasználásáról és az aktuális helyzetről fogom tájékoztatni a 
tisztelt Olvasót!

Tisztelettel:
Mosonyi-Bógó Nikolett

önkormányzati képviselő, pénzügyi bizottság elnöke

Pályázati hírek 
Önkormányzatunk folyamatosan � gyeli azokat a pályázati lehe-
tőségeket, amelyek lehetőséget nyújtanak a különböző, kisebb 
és nagyobb léptékű fejlesztésekre, javításokra. Jelen állás sze-
rint 2020 szeptemberétől a következő pályázatokra nyújtott be 
igényt az önkormányzat:

•  a Rákóczi utca felújítására 23 335 750 Ft összegben, mely 
jelenleg elbírálás alatt áll;

•  a tavalyi év során az önkormányzat illegális hulladéklerakó 
címen pályázatot nyújtott be 2 123 469 Ft értékben, mely 
elutasításra került.

Az idei év is bővelkedik pályázati lehetőségekben.
•  A Belügyminisztérium által meghirdetett az önkormányza-

tok rendkívüli támogatását, működőképességének megőr-
zését célzó pályázatra 13 866 501 Ft összegben adta le az 
igényt az önkormányzat.
  A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős minisz-
ter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező tá-
mogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de 
legkésőbb tárgyév december 10-éig együttesen dönt. A 
támogatás formája lehet nem visszatérítendő, illetve vissza-
térítendő is. Jelenleg elbírálás alatt áll.

Perkáta, mint 5 000 
fő alatti település 
részt vehet a Ma-
gyar Falu Program-
ban. Önkormány-
zatunk a következő 
témákban küldte 
be jelentkezését:

•  Önkormányzati 
temetők infra-
strukturális fej-
lesztése címen, egy új urnafal, egy új halotthűtő, illetve a 
temetői utak javítására murva beszerzésére adta be igényét 
5 000 000 Ft értékhatáron belül. A pályázati anyag, értékelés 
alatt áll.

•  Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése té-
mában pedig, az új óvoda környezetrendezését elősegíten-
dő, a jelenlegi elavult kerítésrendszerének cseréjére nyújtott 
be igényt, szintén 5 000 000 Ft-os értékhatáron belül. Jelen-
leg elbírálás alatt áll.

•  Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre is 
történt igénybenyújtás 2 000 000 Ft értékhatárig, itt a té-
mában érintett szervezetek eszközigényét adtuk be, a Per-
kátáért Közalapítvány, a szociális központ, a Perkátai ÁMK 
Szivárvány Óvoda és az önkormányzat részére. Elbírálása 
folyamatban.

A következő két pályázati anyag éppen feltöltés alatt áll,
•  kommunális eszköz beszerzése, mely során a faluüzemelte-

tés eszközparkjának bővítésére van lehetőség 15 000 000 Ft 
értékhatáron belül, illetve

•  orvosi eszköz beszerzése, amely lehetővé teszi az egészség-
ügyi alapellátás feltételeinek javítását. Értékhatár: 2 000 000 Ft. 

Ezen felül a külterületi utak fejlesztésére kiírt pályázaton az Al-
bensis közreműködésével kívánunk indulni. Egyrészt a bekö-
tőút aszfaltburkolatának felújítása, másrészt az első szőlőhegy-
től a bárányjárási bekötőútig, több mint 4 500 méter hosszban, 
földutak salakkal történő megerősítése céljából.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
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Minden gyermek számára felejthetetlen em-
lék a ballagás, hiszen lezárul egy fejezet az éle-
tükben és egy új, várva várt időszak kezdődik. 
Nagycsoportos óvodásaink is lelkesen készül-
tek a ballagásra, hogy elbúcsúzzanak az óvo-
dától, a boldog óvodás évektől. A járványügyi 
intézkedés miatt a Faluházba tervezett balla-
gási ünnepségünket az óvoda udvarán tartot-
tuk. A Cica és Fecske csoport nagycsoportosai 
május 28-án, a Süni csoportosok június 4-én 
búcsúztak az óvodától. A gyerekek nagy iz-
galommal várták ezt a napot, ahol egy kis 

ízelítőt adhattak a vendégeknek abból a sok 
tudásból, amit az évek folyamán elsajátítot-
tak. Középsős csoporttársaik kedves verssel 
búcsúztatták őket és természetesen a ballagó 
tarisznya, a virág és a torta sem maradhatott 
el. Úgy gondolom, büszkék lehetünk gyer-
mekeink előadásaira, a színvonalas műsorra, 
amellyel a vendégeknek kedveskedtek. Ez-
úton is köszönöm a gyerekek felkészítésében 
résztvevők munkáját.

Szeptembertől 36 gyermek kezdi meg 
az iskolát. De óvodánk sem marad üresen, 

hiszen új kisóvodások veszik át a helyü-
ket a Cica, Fecske és Süni csoportokban.

A nyárra jó pihenést kívánok minden-
kinek! Ballagóinknak sok sikert és sok 
örömöt az elkövetkező iskolai évekhez!
Cseréné Marczal Zsuzsanna óvodavezető

Búcsú az óvodától

Beszámoló a Perkátáért 
Közalapítvány munkájáról

A Perkátáért Közalapítvány Vaskó Ferenc elnök, Nedves Éva titkár, továbbá Kárász Fe-
rencné, Szentes Mariann és Szőke Imre kuratóriumi tagokkal felállva folytatta elődjeik 
munkáját, tiszteletben tartva a közalapítvány célkitűzéseit.

Szeretnénk szebbé, élhetőbbé tenni Perkátát, átvállalva azokat a feladatokat, célo-
kat, melyek segítik önkormányzatunk munkáját, az itt élők mindennapjait.

Civil szervezetként adománygyűjtésekből, felajánlásokból, pályázati forrásokból és 
az adó 1%-ából tudunk gazdálkodni. Nagyon sok jószándékú, segítőkész, tenni akaró 
lakostól kaptunk már felajánlásokat. Köszönjük, hogy adójuk 1%-ával segítik közala-
pítványunk céljait!

Első, nagyobb eredményünkről örömmel számolunk be itt, az újság oldalán. Sok 
kérés érkezett az iskola előtti buszmegálló fedett létesítményével kapcsolatban. A 
Hankook Értékteremtő Önkéntes Program meghirdetett pályázatára közalapítványunk 
is pályázott és sikerült elnyerni ehhez a projekthez a támogatásukat. Nagyon szépen 
köszönjük ezúton is Balogh Csoli Zsolt kapcsolattartónak a lelkes, pártfogó segítségét!

A programtól elnyert 900 000 Ft-ot közalapítványunk saját bevételeiből kiegészí-
tette, így a projekt megvalósulhat: nemcsak a fedett buszvárót tudjuk belőle megva-
lósítani, hanem paddal kiegészítve kerülhet felállításra. A munkálatok várhatóan 2021. 
június 20. után kezdődnek meg és előreláthatólag novemberben kerülhet sor az át-
adására, a projekt elszámolására.

Reméljük, hogy az új buszváró mindenki megelégedését szolgálja majd!
A Perkátáért Közalapítvány nevében:

Kárász Ferencné kuratóriumi tag

Meghívó
Önkormányzatunk képviselő-testüle-
te 2021. augusztus 2-án 17:00 órai 
kezdettel nyílt képviselői fogadóórá-
val egybekötött tájékoztatót tart a Fa-
luházban, melyre ezúton meghívjuk.

A fogadóórával egybekötött tájé-
koztató célja a jövőbeni tervek ismer-
tetése, valamint az elmúlt időszak 
korlátozásai alatt felmerült, települé-
sünkkel kapcsolatos kérdések megvá-
laszolása, biztosítva a lehetőséget a 
kommunikációra.

A fogadóóra gördülékeny lebonyo-
lítása, illetve a teljes körű jogszabályi 
háttérrel rendelkező válaszadás céljá-
ból a kérdéseik előzetesen is megküld-
hetők a hivatal@perkata.hu email 
címre vagy személyesen, névvel és 
címmel is leadhatók a polgármesteri 
hivatal nyitvatartási ideje alatt 2021. 
július 15-ig. Természetesen biztosí-
tunk lehetőséget arra is, hogy kérdé-
seit helyben is feltehesse.

A fogadóóra az aktuális járványügyi 
szabályok betartása mellett kerül 
megrendezésre, a fogadóóra teljes 
időtartama alatt a maszk használata 
kötelező.

Tisztelettel:
Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete

„Mesevilág most mennem kell,
de nem feledem, amit tőled kaptam.
Mesevilág, az emlékek a szívem mélyén 
örökre megmaradnak.
Viszlát csodás mesevilág.” 

(Pintér Béla: Mesevilág)
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„Van lendület és 
van elképzelés…” 

Kedves Perkátaiak!

Dr. Kontor Ákos gyógyszerész vagyok. 2021. május 6-án az én 
vezetésemmel indult újra a gyógyszertári ellátás a faluban. Re-
mélem, sokáig részese leszek életüknek! Ezen apropóból úgy 
gondoltam, fontos, hogy bemutatkozzam Önöknek.

Gyógyszerész és orvos dinasztia gyermekeként nőttem fel, 
húgommal együtt Budapesten. A családi örökséget én viszem 
tovább, ami nem más, mint az embercentrikus és betegcent-
rikus gyógyítás, valamint megelőzés. Ezért is választottam a 
gyógyszerészi hivatást. 

Jelenleg Tordason élek, két gyermekem van, � am és lányom, 
kiskamaszok, 9-10 évesek. Amikor időm engedi nagyokat tú-
rázom velük. Kedvenc túrahelyeink a dombvidékes tájak, és a 
Dunakanyar. Nagy állatbarát vagyok. A kutyák szerves részei 
életemnek. Mudi kutyám van, 5 évig a Mudi kutya tenyésztői 
szervezet elnöke voltam. Terápiás kutyakiképző, valamint agility 
tréner végzettségem és tapasztalatom is van. Sokszor részt vet-
tem agility versenyeken is. Sajnos erre a hobbimra egy re keve-
sebb idő jut.

A perkátai gyógyszertárra úgy találtam rá, hogy tulajdon-
képpen a gyógyszertár talált meg engem. Évek óta keresek egy 
olyan gyógyszertárat, ahol a munka a gyógyításról szól elsősor-
ban, és nem a minél nagyobb anyagi haszon megszerzéséről. 
Volt több próbálkozásom is, de az „igazi”-t csak nem találtam. 
Majd egy napon gyógyszerész kollégáim hívták fel a � gyelme-
met a perkátai patikára. Megismerve a részleteket ez a hely és 
a lehetőség teljes mértékben megfelelt elvárásaimnak, és egy 
szakmailag nagyon szép örökséget kaptam elhunyt kollégám-
tól, dr. Béke�  Gézától.

Önök, Perkáta lakossága, hihetetlenül kedvesen fogadtak, 
nagyon jó érzés volt ide jönni, és ezért nagyon hálás vagyok. 
A patika rendszerének újraindítása viszont nagyon sok kihívást 
tartogatott. Az engedélyezések, a beszállítói kapcsolatok újra-
élesztése elég sok időt vett el a nyitás előtt. Szerencsére renge-
teg segítséget kaptam a gyógyszerész kollégáktól, melyet itt is 
hálásan köszönök nekik. Kihívások most is vannak szép szám-
mal, hiszen a Covid-járvány, és a jogszabályi környezet gyors 
változása a napi munkát eléggé körülményessé teszi. 

De van lendület, és van elképzelésem, hogy Perkáta lakói a 
lehető legjobb gyógyszerészi ellátásban részesülhessenek. A 
gyógyszerkínálat szélesítését valósítom meg, � gyelembe véve 
a szakmai indokoltságot is, hisz célom nem a meggazdagodás, 
hanem az emberek segítése. Támogatni fogom a lakosságot a 
gyógyászati segédeszközök beszerzésében is. Készleten nem 
tudom tartani ezeket az eszközöket (mert annyiféle van belő-
lük), de azt felajánlom, hogy a szükséges eszközök – jó áron – 
történő beszerzésében partner leszek. Az elődöm által előállí-
tott speciális termékek előállítását megpróbálom folytatni, s ha 
ez mégsem megoldható, tudok új lehetőséget ajánlani. 

Dr. Béke�  Géza rendkívüli patikus volt, emberközpontú, ta-
nító és támogató ember. Ezt az örökségét meg fogom őrizni, és 
folytatni fogom. Állok rendelkezésükre kérdéseik megválaszolá-
sában, az egészségük megőrzését legjobban támogató termék 
kiválasztásában. Számíthatnak rám!

Dr. Kontor Ákos

Post-COVID 
szindróma

Tanulmányi adatok szerint az emberek mindössze 65%-a tér 
vissza korábbi egészségi szintjére COVID fertőzést követő 1 hó-
napon belül.

A COVID-19 fertőzés a tüdők érin-
tettsége mellett más szerveket is ká-
rosíthat, ezzel növelve a hosszú távú 
egészségügyi problémák kockázatát. 

A post-Covid szindróma bárkinél 
előfordulhat életkortól, nemtől füg-
getlenül. 

A betegeknél az akut fertőzést kö-
vetően 4-6 hét múlva is jelentkezhet-
nek panaszok. Ebben az időszakban 

a leggyakoribb tünetek a fáradékonyság, nehézlégzés vagy 
mellkasi fájdalom, koncentrációs zavarok, álmatlanság vagy 
rémálmok. Amennyiben panaszok a fertőzés lezajlása után 12 
héttel is jelentkeznek, akkor a hosszú COVID szindrómával kell 
számolnunk.

Az eddig felsorolt tünetek mellett jelentkezhet még: gyors 
pulzus heves szívdobogásérzéssel, izomfájdalom, fejfájás, el-
húzódó köhögés, hosszú távú légzési problémák, tartós szag-
lás- és ízérzés-vesztés, alvás-, koncentráció- és memóriaza-
var, különböző bőrelváltozások, kiütések, hajhullás, hallószervi 
panaszok (fülzúgás, hallásvesztés, szédülés),  elhúzódó emész-
tési zavar és hasmenés, korai demenciás tünetek, megnő a szív-
infarktus, stroke, tüdőembólia esélye.

Amennyiben COVID-19 utáni kivizsgáláson igazolódik a 
post-COVID szindróma, az egy hosszas komplex rehabilitációt 
igényel!

Bár a legtöbb gyerek jól veszi a COVID  okozta akadályokat, 
ám van egy csoport, akiknél többszervi gyulladás lép fel, (an-
gol elnevezése – multisystem in� ammatory syndrome in child-
ren – alapján) rövidítve a MIS-C. Általában előbb a COVID-19 
tünetei jelennek meg, a szövődményt jelző furcsa panaszok 
ezután szoktak következni, ám nem mindenkinél ez a sorrend. 

Jellemzően gyermekkorban gyakran tünetmentesen zajlik a 
COVID, vagy csak enyhe panaszok – orrfolyás, köhögés, hasme-
nés jelentkezik. Ha viszont nem sokkal később súlyos állapot-
romlás észlelhető gyorsan kell cselekedni, orvosi ellátás – akár 
intenzív osztályos terápia – szükséges a maradandó károsodás, 
vagy halálozás megelőzésére.

Amennyiben a gyermeknél gyengeség, étvágytalanság, alu-
székonyság vagy kiütés, vörös szemek, vörös, berepedt ajkak, 
megduzzadt végtagok, hasi fájdalom, hányás, vagy hasme-
nés tünetei, vagy egy részük jelentkezik gondolni kell a MIS-C-
re. Ezek természetesen nagyon sokszor nehezen elkülöníthetők 
más betegségtől, de bizonytalanság vagy gyanú esetén feltétle-
nül orvosi segítséget kell kérni.

A legtöbb gyerek általában rendben felépül, de egyelőre nem 
tudni, nem mutatkoznak-e majd náluk hosszú távú – különösen 
a szívüket, gondolkodási képességüket, � zikai fejlődésüket érin-
tő – komplikációk. Nagyon fontos a szoros nyomon követés, de 
talán a legfontosabb a fertőzés megelőzése a megfelelő infek-
ciókontrollal, valamint – mivel jelenleg a 16 év alattiakat oltani 
nem lehetséges – a felnőtt lakosság minél nagyobb átoltott-
sága!

Dr. Kormos Zoltán
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Vajon gondolta-e az i� ú Dr. Szűcs Mihály 
30 évesen, amikor ideköltözött Perkátára, 
hogy 40 évig és azon túl is ez a település 
lesz az otthona? Lehet, nem gondolko-
dott ezen, de bizonyára eltökélten hitte, 
hogy a kárpátaljai gyökerekre támasz-
kodva a legjobb orvosa lesz az itt élő 
embereknek. Szűcsdoki, Misi bácsi, Dok-
torúr! Mindannyi megszólítás mögött 
a bizalom, a szeretet és a reménykedés 
üzenete szállt feléje, s Ő gyógyítással, 
támogatással viszonozta azt. Töretlen 
nyugalma, szakértelme, teherbírása, biz-
tonságot adott az itt és a szomszédos te-
lepülésen élőknek. 

2012-ben vonult nyugdíjba, de egé-
szen 2016-ig aktívan részt vett a gyógyí-
tásban, s bizony napjainkban is lehet lát-
ni néha a rendelőben, helyettesítőként. 
Soha senkit nem utasított és utasít vissza, 

aki segítséget kér tőle. 2006-ban Perká-
táért kitüntetésben részesült. 2011-ben 
szakmai munkája elismeréseként a Fejér 
Megyei Közgyűlés dr. Berzsenyi Zoltán 
díjjal jutalmazta gyógyító munkáját. Mél-
tán kapta meg a település díszpolgára 
címet 2016-ban, mellyel településünk 
tiszteletét és háláját fejezte ki számára, a 
közösségünkért tett erőfeszítéseiért.

Ez év február 17-én töltötte be 70. 
évét. Mi mindannyian, akik ismerjük és 
szeretjük, szeretettel köszöntjük, utólag 
is! Kívánjuk, hogy még jó sokáig legyen 
ideje és ereje kedvenc hobbijára, a hajók 
felújítására, hogy gyerekei és unokái kö-
rében még nagyon sok boldog pillanatot 
éljen meg, és derűs nyugalmával még so-
káig segítsen bennünket is!

Isten áldja és vigyázza, Doktorúr!
TR

Dr. Szűcs Mihály 70 éves

Gyermeknap 2021
1953-tól minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a nem-
zetközi gyermeknapot. A nagyközségben sajnos pénzhiány miatt nem volt önkor-
mányzati rendezvény, ezért gondoltuk feleségemmel, hogy próbálunk a lehetőségeink 
szerint egy kis meglepetésessel szolgálni a legkisebbeknek. A segítőkkel összefogva 
ez sikerült is. Vettem vattacukor készítő gépet és a hozzátartozó eszközöket, felsze-
reléseket, pl. hurkapálcikát, ízesítőket, cukrot, sátrat, hogy ne vigye el a szél. Miután 
több ember is megtudta, mire készülök, boldogan álltak a kezdeményezés mellé. Az 
Ábrahám-Sped Kft. (vágóhíd) rendelte meg az arcfestőt, aminek igen nagy sikere volt. 
Kárász Csilla óvó néni a rajzolást és színezést felügyelte, néhány szélforgó is elkészült a 
vezetésével.

A játszótér boldog gyerekek zsivajától volt hangos. Flórián Melinda és lányai kezel-
ték a vattacukor készítő gépet és széles mosollyal adták át a gyereknek és felnőttnek 
egyaránt. Vendégünk volt Strausz Tamás, a Dunavecsei Református Kollégium - Gróf 
Teleki József Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium tanára, aki a nap folyamán népsze-
rűsítette az esti felnőttképzést a gyermekeket elkísérő szülők körében. Két jelentkező 
is volt. Elfogadva az invitálást, szigorúan politikamentesen jelen volt gyermekeivel Ko-
vács Janka, a Momentum Mozgalom dunaújvárosi alapszervezetének alelnöke.

Ezúton is köszönjük Kónya Zsuzsának, a Simon családnak és nem utolsó sorban 
Bogóné Plasek Krisztának a felajánlásokat! Jól jött és értelmes dolgokra fordítottuk. 

Köszönjük még az Ábrahám-Sped Kft.-nek az arcfestő hölgy munká-
ját és annak � nanszírozását, továbbá Simon Emőkének, az Emi kin-
csei bolt tulajdonosának, aki összefogta az adományokat. A Boltkó-
rosok üzlete felajánlásából sok mosoly született. Nélkülük nem lett 
volna teljes a program. Dunai János és felesége, akik megengedték, 
hogy a lovaikat a gyermekek etessék és simogassák. Ezzel is bővült 
a programkínálat.

De mindez a sok előkészület hiábavaló lett volna, ha a szülők nem 
hozzák el a gyermekeket. Éppen ezért a legnagyobb köszönet nekik 
jár!

Ahogyan ígértem a megmaradt ceruzákat, festékeket, papírt, 
zsírkrétát stb. mind az óvoda kapta meg.

Összegzés: elfogyott több mint 350 vattacukor. Kidurrant kb. 50 
lu� . Közel 80 arcfestés készült. Szerintem nagyon jó sikerült ez a 
programunk is!

Szőke Imre önkormányzati képviselő
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Harang- és haranglábkészítő alkotótábor
Az alkotótábort a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának, 
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának, valamint a községi 
civil szervezetek, valamint magánszemélyek segítőkészsé-
gének és vendégszeretetének, nem utolsó sorban Szatmári 
Jenő (képünkön) helyi kovácsmester, céhtárs szervező mun-
kájának köszönhetően tudják megrendezni.

A Magyarországi Kovácsmíves Céh 1992 óta működő szak-
mai-kulturális egyesület. Egyúttal egy hazánkban működő, 
díszműkovácsokat összefogó szervezet. Megalakulása óta fel-

adatának tekinti a jelen-
tőségéből egyre inkább 
vesztő, már-már kihalásra 
ítélt kovács mesterség 
életben tartását, az után-
pótlás-nevelést, a mes-
terség minél szélesebb 
körben való megismerte-
tését, és tagjai szakmai fej-
lődésének segítését. Ezek-
nek a céloknak az elérése 
érdekében rendszeresen 
szervez kovácstalálkozó-
kat, kiállításokat, előadá-
sokat és alkotótáborokat. 

Az alkotótáborok egyszerre három célt szolgálnak, a résztvevők 
szaktudásának egy-egy speciális területen való elmélyítését, 
művészi értékű kovácsoltvas alkotás létrehozását, és a szakma 
népszerűsítését. Az utóbbi cél érdekében az alkotótáborok nyi-
tottak a nagyközönség számára. Az elkészült alkotások minden-
kor a tábornak helyt adó település tulajdonában maradnak.

A 2021. július 3-10. között megrendezendő perkátai alkotó-
táborban különleges feladatra vállalkozik a céh. A nagyközség 
Szabadság téri világháborús emlékműve mellé készít egy ha-
ranglábat a hozzá tartozó haranggal együtt, aminek minden 
darabját a helyszínen felállított tábori műhelyekben készítik el. 
A 3,5 m magas kovácsoltvas harangláb-szerkezet maga is rend-
kívüli produktumnak ígérkezik, de az igazi különlegesség a ha-
rang lesz, ami szintén kovácsolással fog elkészülni.

A kovácsmesterségben a csengők, kolompok, kisebb ha-
rangocskák készítése nem ismeretlen, de tudomásunk szerint 
igazi harang ezzel a technológiával még sehol sem készült. A 
perkátai világháborús áldozatok emlékét őrző harang 40 cm-es 
szájátmérőjével, 30 kg-os súlyával, ha nem is nagyharang, de 
mindenképpen a maga nemében páratlan, igazi harang lesz – 
tudtam meg Takáts Zoltán atyamester írásából, amit Szatmári 
Jenő felesége, Judit küldött meg részemre.

Remélem, hogy az egyedülálló kezdeményezésről majd az 
országos média is beszámol!

Vigh György

Bemutatjuk a Perkátai 
Időutazók Klubját!

Könyvtárunk Facebook közösségi oldalán 
egy új platformot biztosítottunk a telepü-
lésünk értékei és emlékei iránt érdeklő-
dők számára!

A Perkátai Időutazók Klubját egy közös 
cél érdekében hoztuk létre mindazok szá-
mára, akik szeretik és büszkék arra, hogy 
valamilyen formában kötődnek települé-
sünkhöz, Perkátához.

Lehetőséget szeretnénk adni, hogy le-
gyenek részesei a perkátai emlékek hely-
történeti kutatásában és megőrzésében 
való kultúrmissziónak!

Szívesen várjuk a Perkátával kapcsola-
tos régi fotókat, család- és élettörténete-
ket, vagy egykori újságcikkeket, amellyel 
gazdagítani tudjuk Perkáta emlékét.

Nem feledhetjük egyetlen régi és mai 
perkátai ember nevét/emlékét sem. Sze-
retnénk erősíteni a településünkhöz való 
összetartozás érzését.

A privát csoportot bárki megtalálhat-
ja a Perkáta Könyvtár Facebook oldalán. 
Klubtagságot nyerni a tagsági kérdések 
válaszadásaival, és a csoport szabályai-
nak elfogadásával lehet. Kellemes nosz-
talgiázást kívánunk!

A Perkátai Kínai Központ 
Nonpro� t Kft. hírei

2021. május 4-től ismét várja látogatóit 
a Győry-kastély. Az épületben a jelenlegi 
négy állandó kiállítás mellett időszaki tár-
latokkal is várjuk a látogatókat!

Időszaki kiállítások:
„Pentelei derűs cserepei” címmel, 

Kiss-Kovács Klári fazekasművész agyag-
csodáinak kiállítását tekinthetik meg az 
érdeklődők. A kiállítás megnyitója: 2021. 
június 17-én, 17 órakor kezdődik, és júli-
us 17-ig lesz megtekinthető a Győry-kas-
télyban.

Rohonczi István magyar festő- és szob-
rászművész alkotásai, ROHO „Testről és lé-
lekről” címmel kerül bemutatásra – 2021. 
június 29-én, 17 órakor a Győry-kastély 

kiállítótermében. A kiállítást megnyitja: 
Szücsné Dr. Harkó Enikő.

2021. július 10-ig látogatható a „Tria-
non 100” c. emlékkiállítás

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Perkátai Kínai Központ pályázatokra 
hívja fel az érdeklődők � gyelmét!

Alkotópályázatot hirdettünk – rajz, 
gra� ka, festészet – témakörben! Téma és 
technika: szabadon választott, a nevező 
kedve szerint. A már elkészített alkotá-
sokkal is lehet nevezni, tetszés szerinti 
mennyiségben. A pályamunkákat a Győ-
ry-kastélyba várjuk. Nevezés: felnőttek-
nek. Pályázat időtartama: 2021. május 11. 
– július 11. A pályamunkákból kiállítást 
rendezünk be a Győry-kastélyban.

Fotó/videó/kis� lm készítés pályázatot 
hirdettünk! Cím: „Kedves, megható, vagy 
humoros jelenetek a környezetemben 
élő állatok életéből”. Nevezés: gyerme-
keknek (11 éves kortól) és felnőtteknek! 
Pályázat időtartama: május 12. – szep-
tember 22. Virtuális bemutatás: október 
4. Állatok világnapján!

Kövessenek bennünket a közösségi 
oldalainkon! Kellemes kikapcsolódást kí-
vánunk az érdeklődőknek!

Lászlóné Szabó Edit

„Keressük értékeinket! – Itthon otthon vagyunk!”
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2021. március 21-től, az Erdők Nemzetközi 
Napjától lehetett jelölni az idei év fájára. 
Ez a lehetőség a Madarak és Fák napjáig, 
azaz 2021. május 10-ig tartott. A „VELED 
az i� úságért” Kulturális és Hagyományőr-
ző Egyesület e határidőig nevezte be – a 
település támogatását is élvezve – a kas-
télypark díszét, a nagy kocsányos tölgyfát.

Idén olyan fák vagy facsoportok ne-
vezését várta a szervező, amelyek fontos 
szerepet töltenek be egy-egy közösség, 
a környéken élők életében. Előnyt je-
lentett, ha a jelölt fát sokan támogatták, 
őshonos fajt képvisel, közterületen áll, 
ha életét vagy életterét veszély fenye-
geti. Nem számított azonban a faegyed 
vagy a facsoport szépsége, mérete vagy 
életkora. A pályázat célja volt, hogy a 
fák természetben betöltött szerepén ke-
resztül hívja fel az emberek � gyelmét a 
környezettudatosságra. A vetélkedő a 
nemzetközi Európai Év Fája versenyhez is 
kapcsolódik – értesültem az Ökotárs Ala-
pítvány honlapjáról.

Most örömmel számolok be arról, 
hogy a négytagú zsűri a döntőbe válasz-
totta a perkátai nagy tölgyfát. A pályázat 
honlapja (evfaja.okotars.hu) szerint a 3. 
helyen válogatták be a legjobbak közé.

Az év fáját a közönség választja meg 
online szavazás révén, amely idén júli-
us 1-én indul és október 1-én éjfélkor 
zárul. A „Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és 
különdíjat kap minden évben az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület által választott 
jelölt is. A döntősökről részletes informá-
ció az evfaja.okotars.hu/dontosfak olda-
lon található majd, és itt lesz lehetőség a 
szavazatok leadására is 2021. július 1-től. 
Az izgalmak fokozása végett a szavazás 
állása az utolsó napokban rejtett lesz. 
A végeredményt október első felében te-
szi közzé az Ökotárs Alapítvány.

Remélem, szép eredménnyel zárja a 
megmérettetést a perkátai nagy tölgyfa!

Vigh György

Az alábbiakban olvasható a „VELED az i� ú-
ságért” Kulturális és Hagyományőrző Egye-
sület pályázatra benyújtott ismertetője

 

Fa elhelyezkedése:  2431 Perkáta, 
  Dózsa Gy. u. 15.
 Faj:  Kocsányos tölgy
 Kora:  200 év
 Magassága:  24 m
 Törzskerület:  440 cm

A perkátai nagy tölgyfa
A perkátai Győry-kastély kertjében álló 
nagy tölgyfa, ha beszélni tudna, sokat 
mesélhetne nekünk, hogy miket látott 
hosszú élete során. A fa ültetésének dá-
tumát nem tudjuk biztosan, a település 
történetét kutatók véleménye szerint 
akkor kerülhetett ide a fa, amikor V. Győ-
ry Ferenc 1820-tól átalakította a kastélyt, 
új oldalszárnyakat emelt. Ez a fa itt állt, 
amikor az 1848-as események hatására 
a lakosok összegyűltek a kastély előtt, s 
a veres táblás könyvet követelték, amely 
az úrbéri tabellákat foglalta magában. 
1914-ben Győry Terézia, Perkáta utolsó 
kegyura a tölgyfa alatt ünnepelte 70. 
születésnapját, részese volt a gró�  csa-
lád ünnepélyeinek, eseményeinek is.

Végignézte, ahogy a perkátai fér� -
ak elmenetelnek az I. világháborúba, 
ahol a székesfehérvári 17. honvédgya-
logezredben, a császári és királyi 10. 
huszárezredben, valamint a 69. gya-
logezredben szolgáltak. Együtt érzett 
a lakosokkal a Trianoni békediktátum 
fájdalmával kapcsolatban, és végigkí-
sérte a két világháború közötti forron-
gásokat, eseményeket is. A II. világhá-
borút követően szomorúan szemlélte 
az államosítás következményeit: a kas-
tély kifosztását, noha némi öröme is 
volt, hiszen ezt követően évtizedeken 
keresztül iskolás gyermekek nevetését 
hallgathatta, � gyelte a cseperedésüket, 
mivel az épületben általános iskolát lé-
tesítettek. Később a könyvtárba, műve-
lődési házba igyekvő embereket � gyel-
hette, nagyobb szabású rendezvények, 
ünnepségek szemtanúja volt. Gene-
rációk nőttek fel úgy, hogy ismerik a 
nagy tölgyet, amely biztos pontként, 
200 év bölcsességével, tapasztalatával 
áll mind a mai napig a Győry-kastély 
kertjében, képviselve a tradíciót és a te-
lepülés múltját az emberek szemében.
Forrás: Perkáta története
Perkátai Értéktár Füzetsorozat 
– Győry kastély és parkja

Az év fája 2021 Nyári programok
Több programmal készülnek intézmé-
nyeink és a civil szervezetek.

Harang- és haranglábkészítő 
alkotótábor – 2021. július 3–10.
Településünk ad otthont az alkotótá-
bornak, melyet a Magyarországi Kovács-
míves Céh szakmai-kulturális egyesület 
szervez ide, Perkátára. A tábor során egy 
harangot fognak kovácsolni, elkészíteni 
az érkező kovácsmesterek. Azt a Szabad-
ság téri I. világháborús emlékmű mellett 
állítják fel ünnepélyes kereteken belül. 
(Bővebben a „Harang és haranglábkészí-
tő alkotótábor” című írásban – Szerk.) A 
programokhoz csatlakozik önkormány-
zatunk is. A megnyitó ünnepségre 2021. 
július 4-én, 10:00 órai kezdettel a Faluház 
előtt kerül sor. Az átadó ünnepséget egy 
héttel később, 2021. július 10-én rendezik 
meg a megnyitó helyszínén, ahol egész 
napos programokkal várják az érdeklő-
dőket. 

Nyári Fesztiválnap – 2021. július 24.
A TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 azonosí-
tójú „A helyi identitás és kohézió erősíté-
se Nagyvenyim térségében” elnevezésű 
pályázat keretein belül rendezik meg a 
kastélykertben. Várjuk az érdeklődőket 
az alábbi programokra: kézműveskedés, 
ugrálóvár, kirakodóvásár. 

Civil szervezetek eseményei

Lovas nap – 2021. július 24–25.
A Perkátai Sportegyesület Lovas Szak-
osztálya önkormányzatunk támogatá-
sával Fejér megyei „C” kategóriás kettes-
fogathajtó bajnoki fordulót bonyolítja le 
2021. július 24-én. Azt követően amatőr 
fogathajtó és lovas ügyességi versenyt 
rendezünk 2021. július 25-én a kastély-
kertben. (Bővebben a „Perkátai Sporte-
gyesület Lovas szakosztályának hírei” 
című írásban – Szerk.)

IFI Feszt – Színezd újra Perkátát! 
– 2021. augusztus 14.
A „VELED az i� úságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület immáron ötödik 
alkalommal rendezi meg az IFI Fesztet. 
A 14:00 órától kezdődő esemény részle-
tes programját az egyesület oldalán le-
het megtekinteni a közeljövőben. 21:00 
órától fellép Burai Krisztián. A program a 
NEA-UN-20-O-V-0060 pályázat keretein 
belül valósul meg.

Horváth Dóra
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• Megjelenik negyedévente, 1350 példányban • Az újság példányai beszerezhetők Perkáta Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalában • Fotók: perkata.hu (5. o. fent), Szatmári Jenő (6. o. fent), facebook (6. o. lent), 
Vigh György (7. o., 8. o. fent), Hungary foto (9. o.). A további fotókat az írások szerzői készítették.

Túrógombóc
10 dkg vajat felolvasztok. Hozzáadom 3 db tojás 
sárgáját. Szitán áttörök fél kiló tehéntúrót, majd 
kevés sót és a három tojás kemény habját hoz-
záadva. 20 dkg lisztet vagy grízt keverek hozzá 
és vizes tenyérrel gombócokat formálva, lobogó 
vízben addig főzöm míg a gombóc a víz tetejére 
jön. Óvatosan leszűröm és egy lábosban előre 
megpirított zsemlemorzsában meghemperge-
tem. Tálalás előtt megcukrozom. Ahány ház, any-
nyi szokás: sok helyen tejföllel tálalják.

Csőszné Piros Mária

Elkészült!
Perkáta ismét elmondhatja, 
hogy gyarapodott egy mara-
dandó alkotással. A várva várt 
lakatgyűjtő szív kihelyezésre ke-
rült a Teréz ligetbe, a gyógyszer-
tárral szemben lévő területre. 
Ezúton is köszönjük segítőink-
nek, hogy községünk legújabb 
éke elkészült! Köszönjük a le-
hetőséget és a sok bíztatást! 
Várunk mindenkit, aki ennek a 
romantikus jelnek a segítségé-
vel szeretné kimutatni érzelmeit. 

Reméljük, az itt elhelyezett 
lakatok örökké együtt tartják a 
szerelmeseket!

Horváth-Farkas Ágnes

Újabb hulladék-
gyűjtés, idén 

az utolsó
Szőke Imre önkormányzati képviselő, 
vállalkozó a korábbi hulladékgyűjtési 
akcióját megismétli, ezáltal továbbra is 
hozzájárulva környezetünk védelméhez, 
tisztántartásához.

•  Gyűjtés helye: volt hulladékudvar, 
Peking utca, a vízmű épületéhez 
vezető út mellett.

•  Ideje: 2021. július 16–17–18., 
9:00–12:00 óra között.

A következőket veszik át a teljes-
ség igénye nélkül: rossz háztartási 
kis- és nagygépet; rossz akkumulátort; 
fém-elektronika hulladékot, kábelt, ve-
zetéket; gáztűzhelyt; mosogatógépet; 
mikrohullámú sütőt; bojlert; kazánt; 
radiátort; kályhát; régi, rossz csapokat; 
villanymotort; lemez-vas-színesfém hul-
ladékot; dróthálót; lábost stb.

Csak az egyben lévő, megbontás nél-
küli gépeket tudják átvenni. Sajnos, van 
olyan, amiért a leadáskor � zetni kell, 
mivel tőlük is csak úgy szállítják el, ha � -
zetnek érte. Ilyen pl. a televíziókészülék, 
monitor, nyomtató, nyomtatópatron, 
billentyűzet, hűtőszekrény stb. Ezekért 
egységesen 80 Ft/kg díjat kell � zetni a 
leadónak.

A hulladékért kapott összeget rész-
ben a pihenőhely előtti rész betonozásá-
ra fordítják, részben az óvoda kapja meg 
játékok vásárlására. Tehát Ön a leadott 
hulladékkal a pihenőhely mihamarabbi 
elkészülését, valamint az óvodát támo-
gatja!

Előre egyeztetve [telefonszám: 06 (30) 
378 5478] házhoz is kimennek ezeken a 
napokon, de csak 12:00 óra után.

Idén már nem lesz több hulladékgyűj-
tés Szőke Imre önkormányzati képviselő, 
vállalkozó szervezésében.

Köszönjük, hogy vigyáz környeze-
tünkre!

Vigh György

Perkátai siker a fővárosi 
vers- és prózaíró pályázaton

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület által meghirdetett „A magyar tenger csodái” című 
vers- és prózaíró pályázat díjátadó ünnepségét az Aranytíz Kultúrházban tartották 
2021. június 13-án. A zsűri (Rák Kati művésznő a zsűri elnöke, Dóka Attila dalszerző, 
zenész, Hajnal János színész, Harza Márk amatőr előadóművész, Pazzagli Ági kerekesz-
székes táncművész) véleménye szerint nagyon színvonalas alkotások születtek, amiből 
nehéz volt kiválasztani a legjobbakat. A díjátadót a Roll dance táncbemutatója, Napsu-
gár Anna jeltánca és Feil Dóra énekes produkciója színesítette.

A helyezettek és a különdíjasok az egyedileg készített díjak mellett hungarikumokat 
tartalmazó csomagokat kaptak, köztük a perkátai Mészáros Zsuzsanna, aki novella ka-
tegóriában 2. helyezést ért el.

Szívből gratulálok Zsuzsinak e csodálatos eredményéhez!
Vigh György
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A Perkátai Sportegyesület Lovas Szakosztályát 2018 óta veze-
tem, jelenleg lószerető önkéntesekkel végezzük a helyi lova-
sélet szervezési feladatait, pénzügyi-számviteli szakemberként 
Molnárné Horváth Zsuzsanna segíti a munkánkat. A Szakosz-
tálynak 16 tagja van, ebből 11 fő perkátai. Pénzügyeinket te-
kintve tagdíj be� zetés mellett egyéb bevételünk nincs, de � gye-
lemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, hogy a Szakosztály 
önfenntartó tudjon lenni.

Települési lótulajdonosok megbeszélése
2020. augusztus 29-én összehívtam minden perkátai lótulajdo-
nost a Győry kastélyba egy megbeszélésre közösségépítő szán-
dékkal, jövőbeli tervek egyeztetésére, illetve a „Tiéd a pálya!” 
pályázat ismertetésére. A meghívott 45 főből 22-en jelentek 
meg a megbeszélt időpontban. Mindenkinek lehetősége volt 
az elhangzottakkal kapcsolatban gondolatainak megosztására, 
ötletelésre. Sok hasznos hozzászólás mellett elmúlt idők ren-
dezvényeinek kritikáit is hallhattuk a megjelentektől, azonban 
tisztelve az előttünk dolgozók munkáját, az eddigi eredmények-
ből építkezve szeretnénk a Szakosztályt ismét aktívvá tenni.

Lovaspálya építése a VELED-del
2020 decemberében Horváth Dóra munkájának köszönhetően 
a „VELED az i� úságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
az Európai Szolidaritási Testületnél 6 888 euró összegű támo-
gatást nyert el, amelynek eredményeképpen egy lovaspályát 
fogunk létesíteni a településen � atalok segítségével. A „Tiéd a 
pálya!” pályázat megvalósítása hiánypótló lesz falunkban, lova-
sok, lovassportok iránt érdeklődők számára lesz nyitott a terü-
let lovas edzések, versenyek megtartására, nem zavarva egyéb 
sportágak helyszínét. A „Laposon”, a Fejérvíz telephelye mellett 
készülő lovaspálya kialakítását követően további lehetőségeket 
keresünk kiszolgáló infrastruktúra kiépítésére.
A tereprendezést az időjárás függvényében heteken belül el-
kezdjük, majd a pályaépítés következik a VELED Egyesület és a 
Lovas Szakosztály tagjainak, valamint önkéntesek segítségével.

A Fejér Megyei Lovassport Szövetség közgyűlése
A Fejér Megyei Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakág elnö-
kének, Gosztola József Úr meghívásának köszönhetően Oláh 
István Polgármester Úrral részt vettünk 2021. május 28-án Sár-

szentágotán megtartott közgyűlésen. A Szövetség 2020. évi 
pénzügyi beszámolóját követően meghallgattuk a Díjugrató 
majd a Fogathajtó Szakág beszámolóját az elmúlt évi eredmé-
nyekről. Ezt követően az idei évi fogathajtó versenyek Fejér me-
gyei fordulóival kapcsolatos beosztás egyeztetése történt meg 
a rendező településekkel, majd az Egyebek napirendben hoz-
zászólások következtek a Szövetség munkájával kapcsolatban.

Perkátai lovasnapok 2021. július 24-25.
A Perkátai Sportegyesület Lovas Szakosztálya Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzatának támogatásával Fejér megyei „C” kategó-
riás kettesfogathajtó bajnoki fordulót rendez 2021. július 24-én, 
azt követően amatőr fogathajtó és lovas ügyességi versenyt 
szervez július 25-én a Kastélykertben. 
Perkátán 15 éve nem volt fogathajtó verseny, az idei évtől sze-
retnénk a községünkben ennek a rendezvények a hagyományát 
újraéleszteni. Ez évben még a Kastélykertben szervezzük a baj-
noki fordulót, de a célunk az, hogy a készülő lovaspályát tegyük 
alkalmassá minden lovas esemény végleges helyszínéül.

Dózsa Tamás 
Perkátai Sportegyesület Lovas Szakosztályának vezetője

15 év után újra fogathajtó bajnokság Perkátán!
A Perkátai Sportegyesület Lovas Szakosztályának hírei

Perkátai sikerek az idei Diákolimpián
Az Uszonyosúszó Diákolimpia országos döntőjét 2021. június 5-én rendezték meg a gyöngyösi Dr. Csépe György Uszodában és 
Termálstrandon. Ezen perkátai versenyzők is érintettek voltak, ezért megkértem Aszlajov Zsuzsannát, a gyerekek édesanyját, hogy 
számoljon be e megmérettetésről:

„2016. június 5-én, napra pontosan 5 éve szerepeltek először a gyöngyösi Diákolimpián a gyerekek. Akkor még Alex csak beállt a sorba, 
mert már neki is volt Búvársuli-pólója (fenti képünkön). Erre a versenyre az iskolák nevezhetik be a gyerekeket. Dóri iskolájának adminiszt-
rációs hiba miatt nem sikerült a nevezés, így ő nem vehetett részt a versenyen. Nagyon sajnáltuk ezt a „bakit”. Az időjárás nagyon kedvező 
volt, mivel szabadtéri medencében zajlott a verseny. Az igazi nyári meleg kellemessé tette a rendezvényt.

Attila 100m felszíni úszásban felállhatott a dobogó legtetejére. Saját legjobb idején is javítva. 50 felszíni versenyszámban pedig 5. 
helyezést ért el. Alex 50m felszíni úszásban a dobogó második fokára állhatott fel, míg 50m és 100m uszonyos gyors versenyszámban 
egyaránt 4., 200m-en pedig 5. helyezett lett.”

Ezúton is köszönöm a részletes beszámolót Zsuzsának! Egyúttal szívből gratulálok az elért eredményekhez! A következő félévre 
is sok sikert kívánok Mindnyájuknak, beleértve Dórit is!

Vigh György
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„Digi-felfedezők” – Záróbeszámoló
Intézményünk kiemelt céljai között szerepel a tehetséggondo-
zás, a tehetségígéretes gyermekek fejlesztése. Óvodánkban a 
gyermekek fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportokban, 
a napi tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos kreativi-
tást fejlesztő tehetséggondozó foglalkozások keretében. 

Tehetséggondozó munkánkat három tehetségműhelyben 
végezzük. A 2010 óta működő Manóvár Tehetségműhelyünk-
ben komplex fejlesztés, a Kisegerek Számítógépes Tehetség-

műhelyünkben informa-
tikai tehetséggondozás, a 
Bóbita gyermekjáték- és 
néptánc tehetségműhely-
ben pedig játékos, táncos 
mozgásfejlesztés valósul 
meg. Intézményünk már 
2. alkalommal nyerte el az 
Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpont címet. 

A tehetséggondozó mű-
helyekben folyó munkát 
lehetőség szerint pályázati 
programokkal bővítjük. 

A 2020/2021-es nevelé-
si évben nagy örömünkre 

szolgált, hogy sikeres elbírálásban részesült az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő által meghirdetett „A hazai és határon túli óvodai tehet-
ség-kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-20 
kódjelű pályázati kiírásra benyújtott „Digi-felfedezők” című 
pályázatunk, melyen 500.000 Ft támogatási összeget nyertünk. 

A pályázat támogatási időszaka 2020. július 1. – 2021. június 
30. A „Digi-felfedezők” pályázati programot 2020. december 15. 
– 2021. május 18. között valósítottuk meg 8 fő nagycsoportos 
korú gyermek és 2 fő óvodapedagógus részvételével. 

A pályázati programunkat a 2012. óta működő Kisegerek Te-
hetségműhely tapasztalataira építve, azt kiszélesítve, az IKT esz-
közökre alapozva írtuk és valósítottuk meg. 

A pályázati program megvalósításával célunk volt, hogy a 
gyerekek szerezzenek speciális ismereteket az IKT világában, 
tanulják meg tudatosan használni a számukra elérhető és kor-
osztályuknak megfelelő számítástechnikai és informatikai esz-
közöket, egyéb multimédiás technológiákat. További célunk 
volt az óvodánkban folyó tehetséggondozó munka elmélyítése, 
szélesítése, színesítése, eszköztárunk fejlesztése, minőségben 
történő javítása, a résztvevő pedagógusok módszertani sok-
színűségének fejlesztése. 

A 30 órás foglalkozássorozat alkalmával, a számítógépes játé-
kok, a programozás, robotika segítségével olyan feladathelyze-
tek kialakítására törekedtünk, melyek lehetőséget teremtettek 
a pályázatban résztvevő kisgyermekek kulcskompetenciáinak 
fejlesztésére. 

Legfontosabb pedagógiai elveink között szerepelt a gyere-
kek érdeklődésének középpontba helyezése, a kiscsoportosság, 
az oldott légkör biztosítása. A pályázat előre kidolgozott tema-
tikával és a gyerekek életkorának megfelelő módszertani sok-
színűséggel valósult meg. 

A foglalkozások során feldolgozott témakörök szervesen 
kapcsolódtak intézményünk Pedagógiai Programjához.  

A gyerekek nagy örömmel és aktívan vettek részt a műhely-
foglalkozásokon, melyeket dramatikus játékokkal, számító-
gépes programokkal, webkamerás felvételekkel, YouTube-vi-
deókkal, Power Point-vetítésekkel, Android-alkalmazásokkal, 
programozással, robotikával színesítettünk. A megvalósítás 
során építettünk az egyéni, páros és csoportmunka nyújtotta 
lehetőségekre. A foglalkozások felépítésénél a komplexitásra, a 
fejlesztő és lazító elemek egyensúlyára helyeztük a hangsúlyt.

A megvalósítás során felhasználtuk meglévő eszköztárunkat, 
melyet a pályázat jóvoltából új eszközökkel, anyagokkal tudtunk 
gazdagítani. A pályázat során elnyert összegből az egyéni, páros 
vagy csoportmunkára épülő tanulásszervezést támogató eszkö-
zöket vásároltunk. Többek között társasjátékokat, ismeretterjesztő 
képeskönyveket, kreatív vizuális alkotások létrehozásához hasz-
nálható anyagokat, a számítógépes játékok, programok alkalma-
zásához szükséges eszközöket (fejhallgatót, egeret), tabletet, vala-
mint Bee-bot robotméhecskéket a hozzá tartozó pályákkal.

A gyerekek szívesen tevékenykedtek a támogatási összegből 
vásárolt eszközökkel, anyagokkal.

A pályázati programmal kapcsolatos tájékoztató munkánkat 
a tervezetteknek megfelelően megvalósítottuk. 

A pályázati program megvalósítása során igazi kis közösség-
gé kovácsolódtunk, ahol játékosan sok olyan ismerettel gazda-
godhattak óvodásaink az IKT nyújtotta lehetőségek segítségé-
vel, amely a mai kor gyermekei számára már nélkülözhetetlen.

A pályázat során kitűzött céljainkat elértük, a benne foglalt 
feladatokat teljesítettük. Az így elért eredményeink pozitív 
megerősítéssel szolgálnak további céljaink eléréséhez.

Ezúton is köszönjük a lehetőséget és bízunk benne, hogy a 
későbbiek folyamán további sikeres pályázatokat tudunk meg-
valósítani. 

Cseréné Marczal Zsuzsanna – Győrikné Kargl Mária
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