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KÖZÜGYEK

Polgármesteri beszámoló
Két ülés közti események 2013. január 9.–2013. február 20.
2013. január 10. Perkáta, Községháza
A perkátai polgármesteri hivatalt látogatta meg dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezetõje. Járáshivatal-vezetõ úr vezetõ kollégáival
együtt dr. Lakos László jegyzõvel és Somogyi Balázs polgármesterrel folytattak
megbeszélést az önkormányzat és járási
hivatal közötti szerzõdés pontjairól, illetve a járáshivatali kirendeltség mûködésérõl. 2013. január 1-je óta Perkátán járáshivatali kirendeltség mûködik, melynek
fogadóideje hasonló a polgármesteri hivatal fogadóidejéhez.
2013. január 11. Perkáta, külterület
Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízitársulat ügyvezetõje Somogyi Balázs
polgármesterrel bejárást tartott a társulat által 2012-ben Perkátán végzett munkák kapcsán. Egyeztettek a 2013. évi feladatokról is.
2013. január 15. Budapest, Mariott Hotel
A Kínai Népköztársaság magyarországi
nagykövetsége meghívásából több perkátai meghívott is részt vett XIAO Qian,
a Kínai Népköztársaság Magyarországra
akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete bemutatkozási fogadásán. Nagykövet úr, aki több ázsiai, afrikai
és amerikai kontinensi diplomáciai tapasztalattal érkezett Budapestre, beszámolt a Kínai Kommunista Párt legutóbbi,
generációváltást is elfogadó kongresszusáról. Kiemelte a kínai és magyar nép baráti kapcsolatát és nemrégi érkezése utáni több magyar mondattal köszöntötte a
jelenlevõket.
2013. január 16. Dunaújváros
A járási rendszer 2013. január 1-jei kialakításával együtt az eddigi védelmi rendszer is átalakult. Perkáta nagyközség eddig az Adonyi Helyi Védelmi Bizottság
hatáskörébe tartozott. Az alakuló ülésén
alakították meg a tagok a Dunaújvárosi
Védelmi Bizottságot, amely 2013. január
1-jétõl látja el a közérdekû védekezési
feladatokat. A Dunaújvárosi Védelmi Bi-

zottság elnöke dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetõje lett a jogszabály erejénél fogva.
2013. január 23. Perkáta, Faluház
A magyar kultúra napja alkalmából díszelõadás valósult meg Perkátán, amelynek
keretében Rékasi Károly színmûvész
adta elõ Szerelmem, Erdély címû önálló
estjét. Az elõadás hozzávetõlegesen 230
nézõ volt jelen. Az elõadáson elõzetes regisztrációt követõen ingyenesen lehetett
részt venni.
2013. január 24/29. Kulcs
A Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület (LEADER) január 24-én és január
29-én is elnökségi ülést tartott, melyen az
egyesület 2013. évi költségvetési javaslatát tárgyalták. Január 29-én tartotta az
egyesület a költségvetését is, amelyet el is
fogadott. Döntött a közgyûlés új elnökségi tag megválasztásáról is, Csányi Kálmán
megválasztott pusztaszabolcsi polgármester úr személyében. (Az egyesületnek jelenleg két perkátai elnökségi tagja
van: Somogyi Balázs polgármester az önkormányzati szférát képviselve, Kovács
Ferenc pedig a civil-vállalkozóit.)
2013. február 4. Perkáta
Az 1923. február 3-án született és 90. születésnapját ünneplõ Viczkó Istvánnak
nyújtott át Somogyi Balázs polgármester
oklevelet és ajándékot. Viczkó István
családja, szerettei és barátai között ünnepelte a gyönyörû évfordulót.

Székely zászló
Perkátán is

Petõfiportré
2013. március 15-én,
9 óra 30 perckor a Szabadság téren Petõfi
Sándor életnagyságú portréja felavatásra kerül. A bronzból készült portrét
Laki Ferenc képviselõ úr készíttette.
Az avatóra szeretettel várják az érdeklõdõket!
Szerkesztõség

Önkormányzatunk, csatlakozva számos magyar településhez, szolidaritását fejezi ki az erdélyi magyarokért azzal, hogy a Székelyföldön a román kormányzat által nehezményezett székely
zászlót Perkátán kihelyezte.
A zászló a Szabadság téri parkban levõ
magyar zászló mellett leng.
Somogyi Balázs polgármester
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2013. február 6/20. Adony
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
társulási tanácsa két ülést tartott az idõszakban, amelyen a jogszabály erejénél
fogva 2013. június 30-ig élõ társulás által
ellátott feladatok jövõjével kapcsolatban
hoztak elõkészítõ döntéseket, a szociális
feladatokkal és az iváncsai tanuszoda
fenntartásával. A február 20-i ülésén a tanács a Társulás 2013. évi költségvetését
nem tudta elfogadni, az egyetlen nyitott
kérdés a települési hozzájárulások kiszámításának módja. Az egyik változat az
egyenlõ elosztáson (lakosságszámtól független) alapul, míg a másik a lakosságszámtól függ. Perkáta szavazata (mivel a
2. legnépesebb kistérségi település) az
egyenlõ teherviselés mellett volt.
2013. február 11. Budapest
A képviselõ-testület által támogatott, 4
perkátai közintézményt (általános iskola,
régi óvoda, orvosi rendelõ és hivatal)
épületét is érintõ energetikai pályázat
(KEOP 5.5.0) beadása történt meg a kiírás elsõ napján. A közel 220 millió forintos pályázat beadása azért is volt sürgõs,
mivel már a 2. napon lezárásra is került a
pályázati befogadás. Jelenleg a hiánypótlási idõszak zajlik.
2013. február 13. Perkáta, Gyõry-kastély
Perkátán hivatalos fórumot tartott dr.
Rétvári Bence államtitkár úr, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki a közigazgatási
fejlesztések és aktuálpolitikai témákról
szóló közel egy órás elõadása után nézõi
kérdésekre is válaszolt. A legfontosabb
általa elõadott témák a közigazgatás átalakításáról, a járások kialakításáról, a
családi adókedvezmény bevezetésérõl, a
gazdaságpolitikai eseményekrõl szólt.
Mint legfiatalabb kormánytag, az ifjúságpolitikával és a családpolitikával is sokat
foglalkozott. A nézõi kérdések kitértek a
vállalkozók helyzetére, az abortuszra, az
állami végrehajtó kialakítására. Az elõadás kapcsán államtitkár urat köszöntötte dr. Párkányi Ferenc, a KDNP megyei
elnöke, Csányi Kálmán Pusztaszabolcs
polgármestere, aki az elõadás elõtt újjáalakult Perkáta–Adony–Pusztaszabolcs
KDNP alapszervezet elnöke lett, illetve
Somogyi Balázs polgármester.
Az elmúlt ülésen feltett kérdésekre adott
válaszként:
A Faluüzemeltetés felmérte és szakmérnök tanácsát is igénybe veszi a következõ
idõszak útjavítási munkálataiban, a legrosszabb pormentes (salakos, köves)
utak gépi munkálataiban, illetve a pormentes (bitumenes) utak kátyúzásában.
A volt 62-es számú fõúti szakasz súlykorlátozásával kapcsolatban téves állítás történt egyes honlapokon, ezzel kapcsolatban tárgyal Somogyi Balázs polgármester
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes
munkatársával a jövõ héten.
Somogyi Balázs polgármester
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Perkáta–Nagykarácsony–
Aba Általános Iskola
Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 25/522-350

Februári események
Február a farsangok és a Hunyadi-hét
hónapja, illetve a nyolcadikos diákok iskolai életének egyik legfontosabb eseménye is e hónapban történik. De nézzük
idõrendben, hogy mi is történt iskolánkban az elmúlt hónapban!
Február 1-jén a felsõ tagozat farsangi báljára került sor.

Február 8-án az alsó tagozatosok rendeztek farsangi bált.

A Hunyadi-hét keretében valamennyi
diák színes programokon vehetett részt,
minden délután.
A Hunyadi-hét zárónapja február 22-dikén volt.
Szilasy László igazgató

Sport

Február 14-15-dikével feladásra került a
nyolcadik osztályos továbbtanulók jelentkezési lapjai.

Hunyadi-hét – avatás

Február 15-én 16 órától ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a Hunyadi-hetet, és avattuk fel iskolánk elsõs diákjait,
valamint az idén érkezett tanulókat, pedagógusokat.

Merényi-kupa eredményei
II. korcsoport
Bronzmérkõzés
Beszédes József II.–Vasvári Pál 0-4
Döntõ mérkõzés
Széchenyi Zsigmond–Beszédes József II.
0-1
1. hely Beszédes József II. (Dunaföldvár)
2. hely Széchenyi Zsigmond (Baracs)
3. hely Vasvári Pál
4. hely Beszédes József I. (Dunaföldvár)
5. hely Hunyadi Mátyás (Perkáta) 6-0
6. hely Petõfi Sándor (Dunaújváros) 0-6
7. hely Petõfi Sándor (Mezõfalva) 7-0
8. hely Nagy Lajos (Apostag) 0-7
9. hely Gárdonyi Géza (Dunaújváros) 3-0
10. Nagylóki (Nagylók) 0-3
Legjobb kapus: Virág Levente (Vasvári
Pál)

Legjobb játékos: Békési Ármin (Beszédes József – Dunaföldvár)
Gólkirály: Takács Titusz 8 gól (Széchenyi
Zsigmond – Baracs)
IV. korcsoport
Bronzmérkõzés
Petõfi Sándor–Hunyadi Mátyás 2-4
Döntõ mérkõzés
Szilágyi Erzsébet–Vasvári Pál 1-3
1. hely Vasvári Pál (Dunaújváros)
2. hely Szilágyi Erzsébet (Dunaújváros)
3. hely Hunyadi Mátyás (Perkáta)
4. hely Petõfi Sándor (Dunaújváros)
5. hely Beszédes József (Dunaföldvár)
2-2 (2-1)
6. hely Petõfi Sándor (Dunaújváros) 2-2
(1-2)
7. hely Móricz Zsigmond (Dunaújváros)
0-0 (4-3)
8. hely Nagy Lajos (Apostag) 0-0 (3-4)
Legjobb kapus: Varga Ádám (Vasvári
Pál)
Legjobb játékos: Simon Attila (Hunyadi
Mátyás)
Gólkirály: Balonyi András (Szilágyi Erzsébet)
7-es rúgó verseny:
Legjobb kapus: Varga Ádám (Vasvári
Pál)

Legjobb rúgó játékos: Simon Attila (Hunyadi Mátyás)
Benke Zoltán tanár

Hirdetés beíratkozásról
A 2013/14. tanévre szóló
beiratkozás

2013. április 8-án és 9-én
lesz iskolánkban.
Bõvebb információkat
a honlapunkon és az iskola ajtaján
olvashatnak majd az érdeklõdõk.
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központ hírei
József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Ház hírei
Február hónapban a mûvelõdési házban
a civil szervezetek megtartották a 2013.
évi elsõ közgyûlésüket, elkészítették az
éves programtervüket.
Február hónapban egyik munkatársunkat, Varga Klárát búcsúztattuk, aki 1991
októberétõl a mûvelõdési házban dolgozott. Ezúton is szeretnénk Klárinak boldog, tartalmas nyugdíjas éveket kívánni
és megköszönni a munkáját!
Március 15-i rendezvényünkre szeretettel várjuk Önt és kedves családját, hogy
méltóképp ünnepelhessük meg az 1848.
márciusi eseményeket, és emlékezhessünk meg az 1848-49-es szabadságharcról!

Pályázataink

„Könyvtárhasználatra irányuló,
digitális és információkeresési
kompetenciákat fejlesztõ
foglalkozások”
A pályázat keretében „Könyvtárhasználatra irányuló, digitális és információkeresési kompetenciákat fejlesztõ foglalkozások” névvel vezetek szakkört. A foglalkozásokat havonta két alkalommal, kétkét órában a könyvtárban tartjuk.
A szakkör kiemelt célja, hogy a diákok
késõbbi tanulmányaik során hatékonyan,
eredményesen tudják használni a könyvtár adta lehetõségeket. El tudjanak igazodni egy könyvtári katalógusban. Az
interneten történõ információkeresési és
feldolgozási technikájuk, és az ott található anyagokkal szembeni kritikai érzékük fejlõdjön. Javuljon a kreativitásuk és
az önálló munkavégzõ képességük. Képesek legyenek csoportban megfelelõen
kooperálni.
Az eddigi foglalkozások során részletesen megismerkedtek a könyvtárban megtalálható információ hordozókkal, a katalógusrendszerrel. A Magyar Digitális
Könyvtár katalógusában gyakoroltuk a
keresési technikákat. Belehallgattunk
hangoskönyvekbe. Kerestünk a Petõfi

Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz”, ,,Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes olvasni”
címû pályázat – mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg
38 779 761 forint 100 %-os támogatással
– foglalkozásait bemutató cikkek

Hasznos idõtöltés
„Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes
olvasni”,
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 pályázata keretében, Felfedezõ kalandtúrák a
könyvtárban elnevezésû szakkörünk kéthetente mûködik. Január és február hónapban is aktívan vettek részt a gyerekek
a könyvtári foglalkozásokon. Megismerkedtünk, kutattunk az újévi népszokások
után. A magyar kultúra napjához kapcsolódóan tablót készítettünk. Februárban a
farsangi szokásokat térképeztük fel. Az
anyanyelv napján nyelvi fejtörõket, rejtvényeket oldottunk meg. A jó hangulatú
hétfõ délutánokra szívesen jönnek a gyerekek. Egyre jobban használják a könyvtár adta lehetõségeket.
Jákliné Perei Erika

Irodalmi Múzeum archívumában. Feldolgoztuk az írás és a könyv történetét.
Januártól kezdve a jelesnapok.oszk.hu
honlap segítségével havonta tablót készítünk az iskolai faliújságra.

nek köszönöm az együttmûködést és a kitartó munkát.
Szakács Lászlóné e tanácsadó

Klasszikus és kortárs magyar
irodalom a könyvtárban
Ebben a félévben a hatodik osztályos tanulókra kerül a sor, hogy kicsit másképp
is megismerkedjenek az irodalommal,
sokkal játékosabb és oldottabb formában, mint a magyar órák alkalmával. Az
elsõ foglalkozás keretein belül õk is részt
vettek egy könyvtárismereti foglalkozáson, amit Lászlóné Szabó Edit önkéntes
segítõ tartott. A gyerekek megismerkedtek a katalógussal, a könyvtár által kínált
egyéb lehetõségekkel. A második alkalommal átismételték, amit eddig az irodalmi mûnemekkel, mûfajokkal kapcsolatban már tanultak, ismereteiket a
könyvtári könyvek segítségével bõvíthették. A foglalkozást szókincsbõvítõ játékokkal zártuk. Februárban elõször is a lírával, majd a drámával foglalkoztunk. A
lírával kapcsolatban elõtérbe kerültek
nagy magyar költõink, mûveik, idéztünk
a legismertebb verseikbõl. A dráma kapcsán a gyerekek az internet segítségével
kutatómunkát végeztek megadott témák
alapján, majd késõbb ezeket prezentálták társaiknak is. Szóba kerültek többek
között nagy drámaíróink, a színház kialakulása, a dráma története. A feladatot a

Molnár József foglalkozásvezetõ

Internet Fiesta a könyvtárban
A pályázatban szerepelt az Internet Fiesta számítógép és internet alapismereti
képzés sorozat, melyeket nyugdíjasok,
gyesen, gyeden levõk, munkanélküliek és
hátrányos helyzetû emberek részére ingyenesen tartottuk.
Az „Intézzük az ügyeinket interneten”
címmel meghirdetett tanfolyam 2013.
február 4-én sikeresen befejezõdött. A
program sorozatot 2013. szeptembertõl
újra indítjuk. Minden kedves részvevõ-

gyerekek nagyszerûen megoldották, érthetõen, logikusan építették fel beszámolóikat. Úgy gondolom, hogy hasznos és
nem utolsó sorban vidám órákat töltöttünk a könyvtárban.
Takács Dóra szakkörvezetõ

2013. március PERKÁTAI HÍREK
Könyvbúvárok szakkör
A pályázat keretein belül került megrendezésre a Könyvbúvárok elnevezésû
szakkör februári foglalkozása.

ÁMK HÍREK
A meghívásra az Új Széchenyi Terv keretében, a TÁMOP-3.2.4. A-11/1-20120040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz”,
„Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes
olvasni” címû pályázat ad lehetõséget.
Toldi Róza Hajnal és Lászlóné Szabó Edit
szakkörvezetõk

Óvodások könyvtári foglalkozásai

Téma a farsangi népszokások volt. A gyerekek megkeresték, hogyan alakult ki és
mit is jelent ez az ünnep, milyen hagyományok köthetõk a farsangi idõszakhoz.
Interneten való képeket, cikkeket kerestek az ünnephez kapcsolódóan. Megkerestük és megbeszéltük a Busójárást, rövid videókat néztek a témával kapcsolatban. A foglalkozás végén álarcokat készítettek a tanulók.
Szombat Katalin, Gyöngyösi Edit

Az egyházi év néprajza
gyermekszemmel
2013. január 9-én a szakkör vendége volt
Pámer Ottó Atya, aki a vízkeresztrõl tartott elõadást. Elõadónk beszélt a szenteltvíz „mágikus erejérõl, gyógyító és gonoszûzõ” szerepérõl. Ismertette a házszentelés általános, majd a perkátai vonatkozású hagyományait. A gyermekek a
néprajzi könyvekbõl és az internet segítségével megismerkedtek a háromkirályjárás népszokásával is. Tartalmas és érdekes foglalkozáson vettek részt az érdeklõdõk.
Február 1-jén Szent Balázs ünnepérõl
emlékeztünk meg. A foglalkozáson részt
vevõ gyerekek érdeklõdve hallgatták a
könyvekbõl a szent életérõl szóló részeket. Meghallgatták az interneten Babits
Mihály: Balázsolás c. versét. Figyelmesen
hallgatták, hogy Perkátán hagyománya
van a balázsáldásnak. A balázsolókkal
kapcsolatban dalt is tanultak, amit szívesen elénekeltek.
2013. március 20-án, 14:30-tól 15:45-ig a
szakkörünk meghívott vendége lesz Lukács László, Fejér megye néprajzkutatója. Az elõadás témája: Húsvéti néphagyományok Fejér megyében.
Az elõadásra szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!

A könyvtárban az Új Széchenyi Terv keretében indult a TÁMOP-3.2.4.A-11/12012-0040 kódszámú, „Tudásdepó- Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erõsítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében, „Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” címû pályázat,
mely az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 38 779 761 forint 100
%-os támogatással.
A pályázat keretében került sor 2013. január 24-én az Évszakok c. foglalkozásra.
A könyvtári tevékenység kellemes hangulatban zajlott, azok a gyerekek, akik
már voltak ilyen foglalkozáson, örömmel
jöttek, az újak izgalommal telve érkeztek.
A gyerekek betartották a könyvtári viselkedési szabályokat. A munka során saját
tempójukban dolgozhattak, alkothattak.
A foglalkozás során az évszakok-évkör
témakörben felelevenítettük és elmélyítettük a gyerekek már meglévõ tudását,
valamint új ismereteket nyújtottunk. Fejlõdött értelmi kompetenciáik, kommunikációs készségük, bõvült szókincsük.

Közvetlen úton szerezhettek mûvészeti
élményeket, fejlesztve ez által szépérzéküket, esztétikai érzéküket. Kézmûveskedés közben fejlõdött kreativitásuk.
Megismerték, megszerették a könyvtárat, az itt található lehetõségeket, kihasználtuk az internet nyújtotta új adatszerzési módokat.
Nagy Rita–Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodapedagógusok
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A pályázat keretében került sor 2013.
február 28-án a Sertés c. foglalkozásra.
A délelõtt folyamán kitûzött feladatainkat és céljainkat elértük. A gyerekek izgalommal és érdeklõdéssel vettek részt a
könyvtárban tartott kezdeményezésen.
Néhányuknak otthon van sertésük. Tudták, hogy ház körül él, az ember gondoskodik róla és hogy haszonállat. Meglátták az ok-okozati összefüggéseket, amit
verbálisan is kifejeztek. Nem okozott
problémát a matematikai fogalompárok
közti különbségtétel sem.

Gazdag szókinccsel mesélték el a disznóölés élményét. Minden kisgyerek egész
mondatokban tudta elmondani, hogy mit
szeret enni a feldolgozott sertés húsából.
Tudták azt is, hogy a húst tartósítani kétféle módon lehet: fagyasztani és füstölni.
Folyóiratok nézegetése során sok ismert
lappal találkoztak, de újakat is felfedeztek.
A ábrázolása könnyedén ment. Munkáikban tér, szín, forma gazdagon jelent
meg.
Gyõrikné Kargl Mária és Kovács Tiborné
óvodapedagógusok

A pályázat keretében került sor 2013. január 31-én a Kismalac és a farkasok c.
foglalkozásra.
A könyvtári tevékenység kellemes hangulatban zajlott, azok a gyerekek, akik
már voltak ilyen foglalkozáson, örömmel
jöttek, az újak izgatottan érkeztek. A gyerekek betartották a könyvtári viselkedési
szabályokat. Az együttes tevékenységek
erõsítették a társas kapcsolataikat. A
mikrocsoportos foglalkoztatási forma segítségével még nagyobb hangsúlyt kaphatott a differenciálás, az egyéni képességeknek megfelelõ fejlesztés. A munka
során saját tempójukban dolgozhattak,
alkothattak.
A foglalkozás során mesekönyveket kerestünk, találós kérdéseket gyûjtöttünk,
meseképek alapján „Találd ki” játékot
játszottunk. Felelevenítettük a meséhez
kapcsolódó verseket, mondókákat, népdalokat. Megbeszéltük a mesében szereplõ népies kifejezéseket, szavakat, elmélyítettük a gyerekek már meglévõ tudását, valamint új ismereteket nyújtottunk. Fejlõdött értelmi kompetenciáik,
kommunikációs készségük, bõvült szókincsük.
Folytatás a következõ oldalon.
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ták, beszélhettünk róluk. Kipróbálhatták
a keringést és a forgást, mint ahogy az
univerzumban történik.
Az ûrhajózás, ûrkutatás is izgalmas téma
volt.
A vetítés alatt hallhatták Kányádi Sándor: Ha a napnak, Marék Veronika:
Mese a csillagról, és Tamkó Sirató Károly: A hold címû versét
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tematikai relációkat ismertek fel és
mondtak el.
Kovács Tiborné és Gyõrikné Kargl Mária
óvodapedagógusok

A mese feldolgozása során, kézmûveskedés közben, fejlõdött kreativitásuk, finommotorikájuk, szeriális észlelésük,
esztétikai érzékük.
Mosonyi Györgyné–Lászlóné Jóvári Lia
óvodapedagógusok

A pályázat keretében került sor 2013.
február 21-én a Vadon élõ állatok c. foglalkozásra.
A könyvtári tevékenység jó hangulatban
zajlott. A gyerekek nyitottak voltak az új
dolgok iránt. Betartották a könyvtári viselkedési szabályokat. Az együttes tevékenységek erõsítették a társas kapcsolataikat, próbálkozhattak a csapatmunká-

Többen mondták, hogy az anyukájukkal
is eljönnek majd, hogy újra megnézegethessék ezeket a könyveket.
A többféle módszerrel feldolgozott téma,
végig fenntartotta az érdeklõdésüket. Sokat kérdeztek, beszélgettek a tevékenység közben is. Fantáziájukat is megmozgatta a téma, ami a mintázásban és képkészítésben is megmutatkozott. Az elkészült munkákat örömmel vitték haza.
Szarka Istvánné és Baráthné Rácz Renáta
óvodapedagógusok

val. A mikrocsoportos foglalkoztatási
forma segítségével még nagyobb hangsúlyt kaphatott a differenciálás, az egyéni
képességeknek megfelelõ fejlesztés. Bõvültek ismereteik a vadon élõ állatok témakörben. A foglalkozás során megérezhették, megérthették a természetvédelem fontosságát, az állatok szeretetét, védelmét. Sok szép, színesen illusztrált verses, meséskönyvet nézegethettek, egy új
verses mesével ismerkedhettek meg. Az
ábrázolási tevékenység során egy új ábrázolási technikát, az üvegfestést próbálhatták ki.
Cseréné Marczal Zsuzsanna, Nagy Rita
óvodapedagógusok

A pályázat keretében került sor 2013.
február 7-én a Csillagok c. foglalkozásra.
A gyerekek számára már nem ismeretlen
a könyvtár, az ott való viselkedés szabálya.
Szívesen, örömmel jöttek.
A téma azonnal felkeltette érdeklõdésüket, és meglepõen sok ismerettel rendelkeztek, ami a vetítés során ki is derült.
Örömmel ismerték fel az égitesteket a
könyvekben is, ahol alaposabban megnézhették, egymásnak is megmutathat-

A pályázat keretében került sor 2013.
február 14-én a Farsang c. foglalkozásra.
A délelõtt folyamán kitûzött feladatainkat és céljainkat elértük. A gyerekek izgalommal és érdeklõdéssel vettek részt a
könyvtárban tartott kezdeményezésen.
Mivel a gyerekek már az óvodában is nagyon várják a farsangot, hogy jelmezekbe
öltözhessenek, sikeres volt a délelõttünk.
Önállóan mondták el, hogy a csoportban
tartott farsangra milyen jelmezt készítenek testvérrel, szülõvel vagy kölcsönzõbõl szerzik be.

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071
kódjelû, „A jövõ a jelenben rejtõzik”
címû pályázat – mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg
29 656 974 forint 100 %-os támogatással
– foglalkozásait bemutató cikkek

Jó móka a textil
„A jövõ a jelenben rejtõzik”, TÁMOP3.2.3/A-11/1-2012-0071 pályázat keretein
belül, Perkáta múltja, a mi jövõnk alapja,
pályaorientációs, részképesség-fejlesztõ
szakkörünk heti rendszerességgel mûködik. Az elmúlt hónapokban az agyag
megmunkálása után áttértünk a textil
munkákra. Elõadást hallgattunk Hima
Esztertõl a textilkészítés és felhasználás
rejtelmeirõl. Különbözõ textilfestési
technikákat tanultak meg a gyerekek.

Készítettünk nyomtatott terítõt, használtunk sablonokat a díszítéshez. Megtanultunk kötözött batikot készíteni. Csillogó
szemmel bontogatták a gyerekek a csomókat, kíváncsian várták a kialakuló
mintákat. A viaszbatikolás is sok izgalmat
tartogatott a számunkra. Szépek lettek az
elkészült tányéralátétek is. Díszítettünk
pólót, tolltartót, terítõt. Sok szép érdekes
és egyedi alkotás készült.
A készített álarcok, maszkok mögé bújva
még felszabadultabban fejezhették ki
belsõ világukat.
Munkáikban tér, szín, forma gazdagon
jelent meg.
Mindegyik munka képességeiknek, manuális fejlettségüknek megfelelõen sikeredett.
A projektort már ismerték, ám varázsa
nem maradt el. A bemutatott jelmezek és
karneváli forgatag kapcsán felidézõdtek
a színekkel kapcsolatos ismereteik, a színek árnyalatait meg tudták nevezni. Ma-

Jákliné Perei Erika

InTaRzIa
„A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódjelû pályázat
adott lehetõséget, hogy az Intarzia-szakkörön a gyerekek megismerjék a fa csodálatos világát, a fából készíthetõ lenyûgözõ dolgokat.
A kreativitás, fantázia szabadon engedésével egyedi „grafikákat” készítenek.
Az eszközök megismerése és helyes használatának elsajátítása mellett kézügyes-
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retre vágást a sok gyakorlásnak köszönhetõen egyre rutinosabban végzik. A gyerekek lelkesedéssel, és meglepõ ügyességgel használták az új gépeket. Egymás
munkájára is figyelve, segítenek a lemaradóknak. Munkamegosztás, és kialakuló csapatszellem figyelhetõ meg a foglalkozásokon.
Márciusban kis autót és repülõt fogunk
készíteni.
ségük fejlesztése az aprólékos munkák
kidolgozása a fõ célja a foglalkozásnak.
A gyerekek jókedvvel és lendületesen
végzik a munkát, nagyon tetszik a hozzáállásuk. Kezdenek egyre jobban belejönni a késhasználásba. Sikeresen elkészültek a képek, némelyik kép nagyon jól sikerült. Jó látni a gyerekek fejlõdését
szakkörrõl-szakkörre.
Pavlicsek Nándor

Játszva dolgozunk
Az Új Széchenyi Terv, TÁMOP- 3.2.3/
A-11/1-2012-0071 kódjelû, Építõ közösségek” – „A jövõ a jelenben rejtõzik”
címû pályázat, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával
valósul
meg
29 656 974 forint 100 %-os támogatással.
E pályázat adott lehetõséget, hogy a Fajáték-készítõk megmutathassák kreativitásukat.
Szakmai segítõm: Molnár József pedagógus.
A szakkörön a problémamegoldó képesség és a kreativitás fejlesztése, valamint
az alkotó munka értékének felismertetése kap kiemelt szerepet.
Január második felében a golyós ügyességi játékot készítettük el. Kis háziversenyt
rendeztünk, hogy ki tudja ügyesen kirakni a maga készítette játékot. Mindenki
örömmel játszott.

László József szakkörvezetõ

Felforgatók! és DokumentÕr
szakkör
„A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP3.2.3/A-11/1-2012-0071 pályázat keretén
belül került megrendezésre a Felforgatók! és a DokumentÕr szakkör februári
foglalkozásai.
A foglalkozások során a tanulók megismerkedtek a filmvágó programmal, miket lehet vele alkotni. Az eddig fogatott
próbafilmet a vágóprogrammal átalakították, a nem jól sikerült részeket kivág-

ségeket, az alkotás örömét, a munka által
nyújtott elégedettség érzetét.
Szakmai segítõm: Hegedûs Gabriella pedagógus.
A lányok örömmel vetették be magukat a
varrásba. Február végére már szinte teljesen elkészültek a maguk által szerkesztett szabásmintával, kiszabott és saját kezûleg összevarrt „Röpike” blúzzal.
A gyerekek bátran nyúltak a varrógépekhez, de aztán rájöttek, hogy ha szépet szeretnének vele alkotni az nagyfokú odafigyelést igényel. Fõként az interlock varrógép fogott ki rajtuk a legjobban, de mára már ez sem okoz gondot.
Hima Eszter

Szivárvány Óvoda hírei
A játék az óvodás korú gyermek egyik
alapvetõ tevékenysége, amelynek pótolhatatlan szerepe van az egészséges és
harmonikus testi-szellemi fejlõdésben. A
gyerekek a játék során fedezik fel környezetüket és az õket körülvevõ világot, illetve ez által ismerik meg saját képességeiket és korlátaikat is.
A korai gyermekkorban a kicsik a játékok
által fejlesztik kommunikációs képességeiket és a játékok tanítják meg õket a bonyolultabb összefüggések megértésére is.
A közös játék által fejlõdik az óvodás
korú gyerekek kapcsolatteremtõ képessége és megtanulnak igazi csapatjátékosként gondolkodni.
ták. Címet és stáblistát készítettek a film
elejére és végére, zenét vágtak a jelenetekhez, valamint képeket illesztettek be.
Megtervezték a film logóját és a népszerûsítéshez szükséges plakátot.

Február elsõ felében a lapátkerekes gõzhajó-modell elkészítése volt a feladatunk. Ahogy a modell testet öltött, a fiúk
szinte versengve dolgoztak.
Februárban elkészült még egy játék, a fa
traktor. Ezen a foglalkozáson az összes,
pályázat által biztosított elektromos gépet használatba vették a gyerekek. Megtanulták a csiszológépen a csiszolóvászon
cseréjét. Az állványos fúrógépen önállóan cseréltek fúrószerszámot.
A játékok alkatrészeinek megmunkálásait: fûrészelést, fúrást, csiszolást, és mé-

A februári hónapban több elõadáson is
részt vehettek a tanulók, ahol a Kulcs TV,
valamint a Fehérvár Médiacentrum
munkatársai nagyon érdekes és színvonalas beszámolót tartott a filmezés világáról. Bevonták a gyerekeket a beszélgetésbe, képet kaptak egy tévéstúdió berendezéseirõl, gépeirõl, megismerték a súgógép mûködését. Kamera beállításokat
ismertek meg és próbálhattak ki.
Szombat Katalin, Gyöngyösi Edit

Röpike varró szakkör
„A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódjelû pályázat
adott lehetõséget a „Röpike” varró szakkör keretein belül, hogy a gyermekek
megismerjék a textíliákban rejlõ lehetõ-

A játék kulcsfontosságú a mozgásfejlõdés szempontjából.
A friss levegõ jót tesz a testnek és léleknek egyaránt. Javítja a koncentráció képességet, egy bizonyos fokú szabadságot
is biztosít a kicsiknek.
A fizikai aktivitás növeli a gyermek állóképességét és kitartását, valamint segít
abban is, hogy a gyermek a játék során levezesse fölösleges energiáját.
Folytatás a következõ oldalon.

8
Szeretném felhívni a szülõk figyelmét, a
szabad levegõn tartózkodás fontosságára.
A gyerekeknek és a szülõknek egyaránt
legnagyobb eseménye februárban a farsang volt.
A farsang vízkereszttõl (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó
idõszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.
A farsangi ünnepet február 15-én tartottuk. Minden kisgyermek és felnõtt ötletes, esztétikus, színes jelmezben töltötte
el a délelõttöt. Versenyjátékok, vetélkedõk, énekek, tréfás csúfolók szenesítették ezt a napot.

Február 4-én és 6-án tartottuk a féléves
szülõi értekezleteket. Témái csoportonként változtak. Meghívott vendégünk
volt Bogóné Plasek Krisztina védõnõ, aki
az egészségmegõrzésrõl beszélt, kiemelve a dohányzás elleni küzdelmet.
Általában péntekenként kerül sor az
Iváncsai Uszodában a gyerekek vízhez
szoktatására.
Február 8-án Cibere Meseszínház elõadásában a „Sosemvolt király bánata”
címû elõadást tekinthették meg a gyerekek az új óvoda épületében.
Lehetõséget biztosítottunk az ortopéd
orvosnak, hogy megvizsgálja az óvodás
gyermekeinket.
A gyermekek egészséges fejlõdéséhez
feltétlenül szükséges az izületek, az izmok és csontrendszer mûködésének tökéletes összhangja. A gyermekkor leggyakoribb tartási rendellenességein a
háti gerincszakasz deformitásait, illetve a
láb boltozatának süllyedését – a lúdtalpat
– értjük, mely gyermekkorban gyakran
jár együtt a sarok befelé dõlésével.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel
március hónapban még egy szûrõvizsgálatot szervezünk azoknak a gyerekeknek
a számára, akik valamilyen oknál fogva
kimaradtak az elõzõ vizsgálatból.
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Heti rendszerességgel
mûködõ programjaink:
Manóvár Tehetségmûhely, Kisegerek Tehetségmûhely, Hitébresztés, Logopédiai foglalkozás, Gyógytorna.
Ebben a hónapban is
folytatódott a TÁMOP
„Tudásdepó-Expressz”
A könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepének erõsítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében.
A mikrocsoportos foglalkozás keretében
mód nyílik a témák alapos feldolgozására. A sok színes eszköz használata a gyerekeket még jobban inspirálja az egyéni
módon történõ kifejezésre.
A pályázat márciusi témái: A tavasz hírnöke, Nyuszi és a varázsecset, Húsvét, A
víz.
Nagyon örülünk, hogy ismét sikeres elbírálásban részesült „A nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidõs tevékenységének támogatása” (TÁMOP-3.2.13-12/1) pályázat.
Megvalósítása márciustól esedékes.
Az óvodában márciusra tervezett programjaink:
Március 5-6-án ismét ellátogat a fényképész intézményünkbe, ahol lehetõséget
biztosítunk a testvérekkel való fényképezésre is.
A március 15-ei ünnepélyt március 14ére tervezzük.
A heti rendszerességgel tartott programjaink továbbra is megvalósulnak.
Március a tavasz elsõ hónapja. A tavasz
bevezetõje. A Kos jegyébe váltó csillagkép alatt hozza el a várva várt kikeletet.
Népi szokásai, jeles napjai is az ilyenkor
szokásos teendõket idézik.
A kiskerttulajdonosok és a földmûvelõk
számára ez a hónap már a kinti munkák
kezdete.
Évszázadokkal ezelõtt felfedezték, hogy
a napfény nélkülözhetetlen az élethez, az
egészséghez. Nemcsak kellemes érzés, de
számos testi folyamatot is befolyásol. A
téli hónapokban, amikor kevés a napfény, fáradtabbak vagyunk, míg tavasszal
beérjük kevesebb alvással is. A szervezet
D-vitamin termelõdését is serkenti.
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Amikor csak tudunk, töltekezzünk fel
kellõképpen napfénnyel, használjuk ki,
hogy itt a tavasz és menjünk ki minél többet a szabadba egészségünk érdekében.
Kovács Tiborné óvodavezetõ

TÁJÉKOZTATÓ
Felhívom a kedves szülõk figyelmét, hogy
az új gyermekek beíratása 2013. április
8-9-10-én lesz az új óvodában 7.00-16.00
óra között.
Kérem, hozzák magukkal lakcímkártyájukat és a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát.
Szeretettel várjuk a szülõket és a leendõ
óvodásainkat!
Kovács Tiborné óvodavezetõ

TÁJÉKOZTATÓ
Örömmel tájékoztatom a falu lakosságát
és a kedves szülõket, hogy a „Társult formában mûködtetett, kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése” címû pályázat 4/2012. (III. 1.)
BM rendelet alapján sikeres elbírálásban
részesült.
Ennek következtében a régi óvoda megújul.
A munkálatok megkezdése 2013. március 18-tól esedékes.
Ezért 2013. március 18-19-én az új és a
régi óvoda is zárva lesz. Az üzemeltetéssel kapcsolatos további tájékoztatás a késõbbiekben történik.
Megértésüket és segítségüket elõre is köszönjük!
Kovács Tiborné óvodavezetõ
Bogó Anikó ÁMK igazgató
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A perkátai polgárõrség hírei
2013. február 22. pénteken a Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület megtartotta évzáró közgyûlését. Az alábbiakban közöljük a beszámolók szerkesztett változatait.
Horváth István elnök:
Eseményekben gazdag évet tudhat egyesületünk maga mögött.
A polgárõrségre vonatkozó törvények szerint végeztük munkánkat a tavalyi évben is. Együttmûködtünk a katasztrófavédelemmel, a rendõrséggel, az Országos Polgárõr Szövetséggel, a
helyi önkormányzattal, tûzoltósággal, a helyi szociális intézményekkel és a környezõ települések polgárõrségeivel.
Januárban és februárban sok feladatot adott a téli idõjárás. Tartottunk hóügyeletet, segítettünk a falu belterületén elakadt tehergépjármûvek és személygépkocsik kiszabadításában, tevékenyen részt vettünk az ebéd kiszállításában és ellenõriztük a
szociálisan rászorultak állapotát a fagyos éjszakában.
Márciusban a nemzeti
ünnepünkön megtartott
rendezvények zavartalan
lebonyolításában segédkeztünk az önkormányzatnak és a helyi civil
szervezeteknek.
Áprilisban a szokásos teendõk elvégzése mellett
a lomtalanítás jelentett
plusz feladatot.
Májusban a gyereknapi
kerékpártúra útvonalának biztosításában nyújtottunk segítséget a körzeti megbízottnak és a
szervezõknek.
Júniusban jelen voltunk az iskolai ballagáson, ahol a parkoló
jármûvekre felügyeltünk.
Júliusban elindítottuk a lovas polgárõr szolgálatot, amelyre a
megyei elnöktõl, Cseh István úrtól kaptunk engedélyt. A haranglábnál megtartott ünnepségen irányítottuk a forgalmat és a
bicskafesztivállal egybekötött virtusvetélkedõn biztosítottunk
zavartalan szórakozást rácalmási kollégáinkkal együtt.
Augusztusban Szent István király ünnepén a hagyományõrzõ
lovasok felvonulásának útvonalát biztosítottuk.
Szeptemberben volt településünkön technikatörténeti kiállítás, motoros felvonulás, szüreti felvonulás, szüreti bál, melyen
ismételten a rácalmási egyesülettel közösen vettünk részt. Ezeken a rendezvényeken parkoló jármûvekre kellett felügyelni,
zenés-táncos felvonulást kellett koordinálni és felvezetni, valamint a motoros felvonulás útvonalát biztosítani. Mindezt körzeti megbízott rendõrünk segítségével tettük. Majd a hónap
végén a rácalmási kollégák segítségét viszonoztuk két napig a
tökfesztiválon.
Október hónap végét és november elejét mindenszentek alkalmából a temetõink fokozott ellenõrzésével és annak parkolói
felügyeletével folytattuk.
Decemberben pedig a falukarácsonyon és az éjféli misén láttunk el biztosítási teendõket.
További események, amelyhez folyamatosan felügyeleti szerepben köze van egyesületünknek. Jelenlét a reggeli iskolakezdésnél, heti rendszerességgel, segély osztás felügyelete havi
rendszerességgel. Nagyobb létszámú temetések alkalmával a
temetõ és parkolóinak ellenõrzése, lakodalmak esetén az üresen maradt ingatlanok megfigyelése, feladatot adnak a zárt kertek és szántók ellenõrzései. A közintézmények és magáningatlanok riasztó berendezései is. Minden kollégámnak köszönöm
a 2012-es évi munkáját a szolgálatokban a fegyelmezett és példamutató magatartást, vezetõtársaimnak az elnöki feladataim

ellátásában nyújtott segítségüket, körzeti megbízottjaink agilitását, valamint vezetõik partnerségét. A polgármesteri hivatal
által minden évben biztosított anyagi támogatást, a civil támogatók bizalmát és felajánlásait, mert ezzel azt bizonyítják számunkra, hogy szükség van a csapatunkra, bíznak a szakképzett
munkánkban, és õk is tudják, hogy a nagyközségnek szüksége
van a polgárõrségre.
Paksi Lajos elnökségi tag beszámolója a 2012. évi egyesületi
személyügyek alakulásáról:
Polgárõrszolgálat
344 alkalom 3.408 óra
Polgárõr-rendõr közös szolgálat
40 alkalom
391 óra
Lovas polgárõri szolgálat
24 alkalom
216 óra
Karitatív tevékenység (ebédszállítás) 10 alkalom
30 óra
Telefon ügyelet
1488 óra
Szolgálatban és telefonügyeletben
eltöltött idõ
5533 óra
Megtett kilométer
Niva 2329 km
Opel 10.962 km
Egyesület ügyeinek intézése
(továbbképzés, szolgálatszervezés,
gazdasági ügyintézés)
932 óra
Szolgálati ügyelet, ügyintézéssel
eltöltött össz. idõ
6465 óra
Egyesület létszáma 2012. január 1.
32 fõ
2012. december 31.
34 fõ+ 3 fõ jelölt
Jóföldi Zoltán gazdasági ügyekért felelõs elnökségi tag az egyesület pénzügyi helyzetét, a fõbb bevételi és kiadási tételeket ismertette, kiemelve, hogy takarékos gazdálkodást folytatott az
egyesület. Legfontosabb kiadási tétel a 2 járõrautó üzemeltetése és szervizelése. A szükséges gazdasági adatsort a közhasznúsági jelentésben teszi közzé az egyesület vezetése.
Minden vezetõ külön kiemelte és megköszönte önkormányzatunk állandó támogatását és a támogató cégek szponzorálását.
Idei tervekrõl az elnök mellett László Norbert titkár beszélt röviden. Az eddig ismert feladatok további hatékony ellátása mellett a lovasjárõr szakosztály fejlesztését és a motoros járõr csapat megalapítását nevezte meg fõ célként. Kiemelte, hogy idén
ünnepli 10 éves fennállását a Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület. A jelenlévõ alpolgármester úr és Perkátán szolgáló
rendõreink is köszönetüket fejezték ki a polgárõr csapatnak a
kiváló együttmûködésekért és további eredményes közös munkát kívánt a csapatnak!
Az adóbevallások idõszakában az 1 % adófelajánlásokkal minden adózó segíthet, hiszen a Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület részére is rendelkezhetünk, melynek adószáma
18494857-1-07. Támogatásaikat elõre is köszönjük!
Éjjel-nappal hívható a 06 (30) 621 0387 vezetõi telefonszámunk, szükség esetén forduljanak hozzánk bizalommal!
Szerkesztette: Pavlicsek Zsolt
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Nyugodjon békében Koronczai József
csendõr fõtörzsõrmester!
Olvastam a Perkátai Hírek 2012. decemberi számában Szabó
Lajos „Emberek a XX. század embertelenségében” címû összeállítását, nagyrabecsülésem a kezdeményezésért és ennek jegyében folytatnám a történelmünk boncolgatását, a berögzõdöttségek átgondolásához és feloldására.
Ahogy így visszaemlékezem, gyermekkorom óta érdekelt Perkáta története, a meseként hallgatott is, a hosszú téli esték félhomályában, meg – az akkori korszellemnek megfelelõen – az
elhallgatandó, vagy feledésre ítélt történelem is, részben a családot érintõ vonatkozások megõrzéseként elmondva.
Aztán késõbb – „elszármazottként” – leírt és kinyomtatott
anyagok is kerülhettek a kezembe, sõt az érintettségbõl, vagy
csak érdeklõdésbõl indíttatva néhány elfedett, vagy számon
sem tartott forrás feltalálásában is közremûködhettem, a hasonló érdeklõdésû, szintén „elszármazott”, volt osztálytársaimmal. Jártunk levéltárakban, kutattunk interneten elérhetõ irodalmakban, így kerülhetett hozzám Bálizs Péter és Szabó Lajos
barátaim közvetítésével Pajor Horváth Ferenc plébános úr néhány írása is, amelyekben – a megalkuvást semmiben nem tûrõ
szerzõtõl, a tudomány és a hitélet kérdéseinek boncolgatása
mellett – megnyilvánult mély emberismerete, és õszinte emberszeretete is. Így van ez az Élmények címû írása esetében is,
melynek egy részlete – közvetlenül az 1945. utáni idõkbõl – a
következõ sorokban olvasható:
Végh Bözse, a Picur kocsmája régen csendõrség volt. Ebben utoljára a parancsnok Koronczay nevezetû nagyon szigorú ember,
akitõl minden rendetlen ember nagyon félt. A legények részegen
rázendítenek: hiányzik valaki … ebbõl az utcából. Egy hang a
másik oldalról: a Koronczay – A részeg legények egy pillanat alatt
kijózanodtak: Az anyád erre meg arra – A túlsó emberünk jobbnak
látta nyaka közé venni a lábát.
A jó szándékú és a plébános úrra jellemzõ fogalmazás megõrzött egy életképet, de megõrizte az utolsó, perkátai csendõr õrsparancsnok nevét is, igaz egy kis tévedéssel, de ez a tényen nem
változtat (Koronczai a név helyes írásmódja).
Az a meggondolás, hogy az Ideiglenes Nemzeti Kormány szinte
az elsõ intézkedésében „az Ideiglenes Nemzetgyûlés által 1944 évi
december hó 21. és 22. napján Debrecenben adott meghatalmazás
alapján … a magyar Csendõrségnek, mint testületnek a felelõsségét és intézményét megszünteti, szervezetét feloszlatja” fogalmazásában egyben ítéletet is mondott a közbiztonság õrzését
eredményesen ellátó testület tagjai felett: „a magyar királyi Csendõrség a múlt népellenes kormányait feltétlen engedelmességgel
kiszolgálta, a magyar demokratikus mozgalmakat kíméletlen eszközökkel megsemmisíteni törekedett” – írják – sok keserûséget és
megaláztatást okozva és egyben a késõbbi B-listázás magjait is
elültetve.
Pedig a közbiztonság és a közrend fenntartására létrehozott
fegyveres testület – a csendõrség – a feladatát a „híven, becsülettel, vitézül” hármas jelszó elvei szerint látta el, szolgálatban is és
szolgálaton kívül is. Jellemzõ a tízparancsolatuk egyik elõírásának megfogalmazása: „Mögötted a törvény, elõtted is az legyen!”.
A testületi tekintély megõrzése miatt szigorú szabályok szerint
lehetett valaki csendõr, saját faluikban, vagy egyenesági rokonságaiknak lakóhelyén nem szolgálhattak, és meglehetõsen
gyakran változott az egyes emberek szolgálati helye is.
A székesfehérvári, II. kerületi csendõrparancsnokság 1898.
február 15-én, 6 fõvel megszervezte a nagyperkátai õrsöt. Õrsparancsnokok nevei – éppen a világháborút követõ kommunista propaganda hazugságai miatt, nehezen, és csak részben – elõtalálhatók, pedig a községben a megbízható közrend õrzõinek
irányítói voltak és a falu történetéhez hozzátartoznak, illendõnek gondolom, megemlékezni róluk: Varga János (1898-9.),
Egresi Lajos (1900-1.), Toldi Ferenc (1902-5.), Gábriel Dénes

(1906-7.), Koó József (1908.), Bokodi János (1909-10.), Böröck
József (1911.), Cseke Ferenc (1912.), Rácz György (1913-16.),
Kuntár János (1917-18.), Tiboly István (1920-21.), Cinege Lajos (1925-28.), Csomor Alajos (1929-30.), Zsebi József (193135.), 1936-ban betöltetlen a tisztség, Dákai Péter (1937-40.),
Hörömpöli Lajos (1941.), Gál József (1942.) és legutoljára:
Koronczai József 1943-44. években szolgálták Perkátát (lásd. a
www.csendor.com könyvtárában közzétett Csendõrségi Zsebkönyvekben).
Koronczai Józsefet Inotáról vezényelték Perkátára, 1942. november 1-jén nevezték ki ideiglenes õrsparancsnokká, majd a
Csendõrségi Lapok – 1942. december 15-i számában leírtak –
szerint végleges lett a megbízása. Õrsparancsnoksága alatt végzett szolgálatáért Magyar Bronz Érdem Érem kitüntetést kapott.
További sorsa eddig nem volt ismeretes. Azt tudjuk általánosságban, hogy a háború utolsó szakaszában a csendõrség alakulatai részesei voltak az elkeseredett utóvédharcoknak is, így sorsuk többüknek a pusztulás és hadifogság lett, a túlélõknek pedig
a méltánytalanság, számkivetettség.
Az elsõ és második világháborúban elhunyt perkátai katona hõsök adatainak összegyûjtése régebb óta foglalkoztat. (Remélem, rövidesen, a legteljesebb formában rögzíthetem.) Ennek
kapcsán a polgári anyakönyvek, mormonok által közzétett honlap adataiból (www.familysearch.org), kigyûjtöttem a járásbíróságok holttányilvánítási bejegyzéseinek perkátai adatait is.
Ezek között, a perkátai halotti anyakönyvben 1950. január 30.
dátummal az alábbiak olvashatók a 9. folyószám alatt, Bebessy
Imre beírásában:
Az elhalálozás ideje:
1945. április 15.
Családi és utóneve, állása:
Koronczai József, római
katolikus, 44 éves
(foglalkozása), lakhelye:
földmûves napszámos
Perkáta, Dózsa György
utca 4.
Házastársának családi és utóneve: Kiss Hermina
Szüleinek családi és utóneve:
Koronczai József
Horváth Mária
Az elhalálozás helye:
ismeretlen
A halál oka:
ismeretlen
Aláírás elõtti esetleges megjegyzések: Holtnak nyilváníttatott az
adonyi járásbíróság
Pk. 2018/1949/5. számú
végzésével.
Az általam is ismert és nagyrabecsült doktor Szabó Lajos vezetõjegyzõ (Lajos édesapja, nekem meg Lajos bácsi) a járási fõjegyzõ részére készített egyik jelentésében, 1946. január 5-én,
egyértelmûvé és bizonyossá tette a fenti lakhely gondos lejegyzésével, hogy az anyakönyvi bejegyzés Koronczai József csendõrrõl szól (1950-ben még a csendõr megjelölést is kerülték):
„Fenti számú rendeletre hivatkozva jelentem, hogy … a csendõrség
elhelyezése bérelt épületben volt, gróf Hunyady Imre, gróf Gyõry
utca 4. szám alatt lévõ házában. Ez az épület azonban a hadmûveletek folytán megsemmisült.” (Az elsõ perkáti utcanév változtatás meg 1948. február 17-én történt, a házszámozások változatlanul hagyása mellett, így a Dózsa György utca 4. számú cím a
csendõrségi épületet jelzi, Koronczai József utolsó perkátai
lakhelyét).
Egy hirtelen támadt ötlet arra vitt egyszer, hogy ezt a nevet beírtam a www.hadisir.hu honlap keresõjébe, és megdöbbentem,
mert többek mellett, konkrét elhalálozási idõt és helyet jelenített meg, imígyen:
Folytatás a következõ oldalon.
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Név:
Koronczai József
Rendfokozat:
csõ.fõtõrm.
Születési idõ:
000000.
Elhalálozás oka:
kivégzés
Elhalálozás ideje:
1945. március 28.
Elhalálozás helye:
Bazsi
Temetés helye:
Bazsi
Bazsi település Zala és Veszprém megye határán található,
most Veszprém megye, a polgári halotti anyakönyvei kereshetõk (Zala megyében), így hamar kiderült, hogy a bejegyzés ott is
létezik, 1945. április 20-án történt, 7. folyószám alatt rögzítve:
Az elhalálozás ideje:
1945. március 28. éjjel 9 óra.
Családi és utóneve, állása: Koronczai József
(foglalkozása), lakhelye
csendõr fõtörzsõrmester
Elhalálozás helye:
Bazsi
A halál oka:
háborús események következtében
lövés
Bejelentõ:
Domonkos Józsefné
Az eddig megismert adatok megküldésével Szabó Lajos barátomat tájékoztattam, mivel lehetségesnek látszott: egy újabb névvel egészülhetne ki az eddigi adatsor a II. világháborút érintõen.
A korábbi együttmûködéseinknek megfelelõen – a mielõbbi
tisztázás érdekében – õ haladéktalanul felvette a kapcsolatot levélben és telefonon Bazsi település polgármesterével is. A
perkáti szájhagyományból, emlékezetekbõl rövidesen kiderült,
hogy Hajmáskér volt a születési hely, és meg is küldte a születési
adatokat, még az egyházi halotti anyakönyv adatait is beszerezte, mely nem tartalmazott több adatot, sõt az elhunyt életkorát
40 évben jelölte meg, eltérõen az addig ismerttõl:
Családi és utóneve:
Koronczai József
édesapja:
Koronczai József, 32 éves,
születési hely:
Öskü, földmívelési napszámos,
édesanyja:
Horváth Mária férjezett
Koronczai Józsefné, 27 éves,
születési helye:
Márkó Menyeke puszta,
háztartásban dolgozó,
Születési helye:
Hajmáskér
Születési ideje:
1905. március 9.
Vallása:
római katholikus.
Bazsi település polgármestere, Szentes László kérés nélkül,
csak az érdeklõdésre, magáévá tette önzetlen kutakodásunk
gondolatiságát, megkereste a településen a történetet még ismerõ embereket és röviden leírta Koronczai József csendõr fõtörzsõrmester halálának körülményeit: „Hiller János Bazsi lakos a következõ történetet mesélte el: Koronczai a szintén katona
Domonkos Józseffel a családhoz látogattak haza Bazsira civil ruhában. Domonkosék szõlõhegyi ingatlanán orosz katonákba futottak (az anyakönyv szerint este 9 órakor). Bort követeltek, de
nem tudtak nekik adni, ezért Domonkos Józsefet lelõtték a pince
elõtt. A társaságukba lévõ Farkas Flóriánt menekülés közbe lõtték
agyon. Koronczai József a szõlõbe menekült, de egy orosz utána
dobott egy kézigránátot. A nyakán érte a szilánk, meghalt. Koronczait Domonkosék szõlõjében temették el. Egy év múlva Hiller
János, Szántó Károllyal és Hajdu Istvánnal kihantolták az elhunytat. A község által finanszírozott koporsóban, a templom mellett,
Sági Gyula Nyíregyházi származású tizedessel együtt, nemzeti
zászlóval letakarva, ravatalozták fel õket. A falu lakói méltó temetés keretében helyezték õket (a község temetõjében) nyugalomra a mostani Hõsök Emlékmûve alatti sírhelyre.”
„Bazsi községben a világháborúk áldozatainak emlékére és tiszteletére 1997-ben készült és alapított HÕSÖK KÖNYVE egy
egész oldalt szentel az itt elhunyt és eltemetett Koronczai Józsefnek.”
A leírást olvasva, eszembe ötlik a templom mellett eltemetett
magyar katonahõsök sírjának visszaépítése és megszentelése
szülõfalunkban, Perkátán. Õszintén, felemelõ és jó érzés ehhez
a színvonalhoz tartozni. Erõt ad polgármester úr írása ahhoz is,
hogy mielõbb befejezzem a második világháborús, perkátai hõsök adatainak összeállítását. Legyen mielõbb lehetõség ezáltal
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arra is, hogy az átalakított országzászló emlékmûvön a nevek –
az 1948-ban, ehhez kialakított emléktáblán – felsorolásra kerülhessenek, ahogy azt elõdeink még a negyvenes években el is
határozták (Viszont mást gondoltak errõl az akkoriban hatalomra kerültek) és megtették az elsõ világháborús hõsök neveivel, pedig a templomban egy méltó emléktábla állíttatott már
részükre.
Az fenti adatok birtokában megkíséreltem közeli hozzátartozót, vagy az intézményesen létezõ, valamikori testületnek, Koronczai Józsefet ismerhetõ, még élõ képviselõjét esetleg megtalálni, sajnos ezideig ezekre nem kaptam visszajelzést, talán a
cikk megjelenése és az adatok megismerése segíthet ebben is.
Befejezésül az indító gondolatomhoz térek vissza: nincs tudomásom arról, hogy családunkban lett volna valaki, aki ehhez a
testülethez tartozott volna, de visszaemlékszem arra az érzésre,
mikor nagyapámról, édesanyám apjáról, csak azt olvashattam
egy, a keresésére adott, válaszból, hogy a „Don kanyarban, 1943.
január 14.-én 23 órakor, Gorki településnél szovjet támadás következtében megsebesült, és sebesülten hadifogságba jutott. Feltételezhetõ, hogy orvosi ellátásban nem részesítették és a hadifogságba esést követõen hamarosan elhalálozott.”, valamilyen belenyugvásfélét, valamilyen bizonyosságot adott a sorsáról, a valahol való eltûnés helyett, a holttá nyilvánításban leírtak ellenére.
Azt már csak nagyanyám elmesélésébõl írhatom le, hogy a megsebesülése után Bognár József, egy perkátai szanitéc arra kérte
a társaikat, segítsenek a sebesültet gépkocsihoz vinni, és miután
ezt nem tették meg, akkor õ ott maradt nagyapámmal, Puskás
Jánossal (és volt arra alkalmas ember, aki ezt átélte, majd el is
mesélte). Mindkettõjük neve olvasható a perkátai, temetõi emléktáblán, rájuk is emlékezem a leírásommal. Nemrég volt napra pontosan hetven éve, hogy ez megtörtént.
Kívánom, lehessen olyan családtagja Koronczai József csendõr
fõtörzsõrmesternek, aki a sírjánál való megemlékezés lehetõségének tudatában, megnyugvással tudja tudomásul venni a tényeket, az eltûnést megfogalmazó, holttá nyilvánítás helyett.
A Bazsira történõ utazás idõpontjának egyeztetése megtörtént:
2013. május utolsó vasárnapján, a Hõsök napján, ott leszünk
Koronczai József sírjánál, emlékezetét egy táblával is szeretnénk megörökíteni.
„Nincs közöttük elsõ vagy utolsó, egyformán nagyok, egyformán
hõsök õk, akik vérükkel pecsételték meg a szent fogadalmat, hogy
becsülettel élnek és halnak.”
(Dr. Kõrössy Zoltán csendõrhadnagy 1940. évi csendõrnapi beszédébõl)
Budapest, 2013. január 30.
Katona Jóska Cigánvárosról

Új gyalogoshíd a Sport utcán

2013. február 18-án a kicserélésre került leginkább használt,
Pistola pataki gyalogoshíd. Az eddigi, többször javított híd helyett az új hidat helyi székhelyû vállalkozás készített és az elmúlt
évben került megrendelésre.
Bízunk abban, hogy a szélesebb gyalogoshíd a lakosság megelégedésére szolgál!
Somogyi Balázs
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Tisztelt
Olvasók!
A Perkátai Hírek 2012. évi decemberi
számában olvashattak – az idõsebbek
számára talán többet jelent a fogalom –
Perkátán a közigazgatásból, a községházáról „B” listára került emberek sorsáról,
nevük felsorolása mellett. Az írás a már
rögzített okok miatt döntõen dr. Szabó
Lajos hányattatásait tárta az olvasók elé.
A szerkesztõség – érthetõ nyomdatechnikai okokkal indokolva – kérte egyetértésemet, hogy itt, a márciusi számban átgépelt formában jelenjenek meg az ügy dokumentumainak fontos részei, melyek
rávilágítanak a rágalmazó, zsaroló, a hatalomért marakodó pártok és emberek
erkölcsöt és emberséget nélkülözõ indíttatására, mikor is igaz, a népbõl származó
emberek sorsát, egzisztenciáját törték
meg pártkatonák, a pártok janicsárjai,
akik úgy változtatták nézeteiket, mint
más tisztességes ember az alsónemûjét.
Ítélkeztek, döntöttek és tönkretettek
1946-tól 1950-ig közel 81000 embert, vélhetõen nem kevesebb családot, megközelítõleg fél millió embert. Persze nem
volt megállás: jöttek a kulákok, a tanyás
gazdák. Ez utóbbiak 1926-tól beilleszkedve a falu életébe, hasznos tagjaivá váltak környezetük, a falu gazdaságának. Az
õket befogadó faluba a délvidékrõl, az
északi hegyvidékrõl, az akkori Bácskából, a Duna–Tisza közérõl jöttek, hozták
magukkal szakmájuk és kultúrájuk szépségét, tudását. Persze késõbb a „hála”
nem maradt el.
Álljon itt egy önmagáért beszélõ történet, mellyel megtisztelt egy volt tanyás
ember. Ha akarja, majd felfedi magát egy
saját írásban történeteirõl. Én bíztatnám
rá.
Az egyik rokona a tanyák elvételét követõen felkereste az akkori tanácselnököt,
mondván: „Nem maradt öcsém, semmim! Mindent elvettetek tõlem! A házam, a földem, az állataimat. Talán akad
számomra valami kis viskó, ahol álomra
hajthatom a fejem”. A válasz tömör:
Pista bátya! Magának nem épült ház
Perkátán. A kérõ tanyás gazda szegényen
halt meg Adonyban, a rokonainál. Lehet
hogy a „B” listások még jobban jártak?
Az irónia után jöjjenek a már említett dokumentumok, melyek dr. Szabó Lajos
maga ellen kért vizsgálatának dokumentum részletei. Ezeket bárki Perkátán
képernyõn láthatja, ha befárad a könyvtár épületébe, és bele kíván tekinteni
ezekbe.
Tanúvallomások, négy érdekes példa:
Kovács Károly perkátai lakos 26 éves rk.
nõs, napszámos elõadja: „1945 március
közepe táján az oroszoktól kapott lovamat dr. Szabó Lajos vezetõjegyzõ aláírásával ellátott cédula alapján elvették tõlem és Rádi Dániel perkátai lakosnak ad-
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A Perkátai Hírek 2012. decemberi számában Emberek a XX. század embertelenségében –Szabó Lajos Ferenc tényfeltáró írása – címmel megjelent cikkhez szorosan
kapcsolódó eredeti dokumentumokat itt, a márciusi számban olvashatják.
Szerkesztõség

ták. E vádamat antidemokratikus magatartása bizonyítására hozom fel. Mást
elõadni nem kívánok.”

Jzk.felolva. és hh. aláíratott.
Selymes József 32 éves rk., nõs, perkátai
lakos elõadja: „Én azt láttam, hogy a fõjegyzõ Úr a templom elõtt állott, miután
a németek visszafoglalták a községet.
Ötödmagával állott ott. Az öt ember a
plébános, a dr. szabó Lajos, Karbacz István, Ihos Ferenc és Sztanó Mihály voltak.
Hogy mirõl beszéltek és miért álltak ott,
nem tudom . Mást elõadni nem kívánok.
Jzk.felolv. és hh. aláíratott

Jegyzõkönyv
Készült Perkáta község elöljáróságánál
1946. évi június hó 26-án dr. Szabó Lajos
elleni üggyel kapcsolatban. Gubicza József 27 éves perkátai lakos kihallgatása
alkalmával.
Jelen vannak alulírottak:
Megfelel a valóságnak az hogy ugyanakkor amikor dr. Szabó Úr vezetõjegyzõ az
oroszok visszavonulása idején, illetve
azután a malomnál fent volt, 18 elõttem
ismeretlen egyén ült fel az autóra. Ezek
rövidesen vissza is jöttek. Nem felel meg
a valóságnak az, hogy dr. Szabó Lajos is
velük ment volna fegyveresen. A vezetõjegyzõ ügyében nyomozó százados elõtt
azért vallottam olyanképpen, hogy dr.
Szabó Lajos maga is fegyveresen 18
ugyancsak felfegyverzett leventével Halom pusztára vonult a visszamaradt oroszok ellen, mert Szabóki György eljött
hozzám egy vasárnap délután és Nagy
Mihályné lakására vitt, ahol egy orosz is
jelen volt. Ezen alkalommal útközben
már azzal fenyegetett meg, hogy amenynyiben dr. Szabó Lajos fegyveres akciója
mellett nem tanúskodom, elvitet az oroszokkal. Ugyanezt megismételte Nagy
Mihályné lakásán is. Ugyan ebben az
ügyben még kétszer volt a lakásomon, esténként kb. 10 órakor.
A jegyzõkönyv felolvasás és jóváhagyás
után helybenhagyólag aláíratott.
k.m.f.t

kihallgatott

Elõttünk:

mint tanuk elõtt
Janóczki Ferenc 56 éves rk., nõs, tetõfedõ
mester elõadja:
„Én tökéletesen ismerem vezetõjegyzõ
Úr mûködését, hisz, mint a M.K.P. volt
titkára, valamint orosz tolmács állandó
érintkezésben voltam vele. Õ a legnehezebb idõkben szépen és rendben vezette
a községet, pártkülönbség nélkül mindenkivel egyformán elõzékeny és igazságosan bánt. A község érdeke, hogy a helyén maradjon. A hajsza megindulásának
oka egyszerû. Volt itt egy közigazgatási
tanfolyam, melynek vezetõje Darits nevû
budapesti lakos volt. Telkesi Imre Lakásán elhatározták, hogy Perkátán Darits
lesz a vezetõjegyzõ, Kõszegi Lajos a segédjegyzõ, Szabóki György a bíró. Úgy
gondolták, hogy koholt vádjaik alapján
ezen állásokat megüresíthetik és õk elfoglalhatják. Megtudva, hogy a vezetõjegyzõ ellen ilyen akció indul, az Alispán
Urhoz, majd az õ utasítására Györök elvtárshoz mentünk és feltártuk elõttük a
való helyzetet. Teljesen kitalált a vád,
hogy az oroszok ellen vitte volna vezetõjegyzõ a leventéket, hisz egyik vádló sem
állítja, hogy errõl közvetlen tudomása
van, hanem csak hallották, és senki tanút
állítani nem tudna. Véleményem szerint,
amit egy-két embert kivéve, az egész falu
oszt velem, különb jegyzõt nem is tudnánk találni, mert õ annyira becsületesen
és lelkiismeretesen dolgozik a falu és a
nép érdekében. Több esetben fültanúja
voltam a községházán, hogy olyan esetekben is, mikor joggal elveszthette volna türelmét, nyugodtan és jól intézte el az
ügyeket. Nem áll az, hogy csak a módosabb emberek érdekeit képviseli, a valóság az, hogy a dologtalanok, munkakerülõk számára ezen életük folytatására segítséget nem ad. Például volt olyan cigány
négytagú családjával együtt 16 métermázsa kenyérgabonát kapott fejadagként,
azzal a kérelmével elutasította, hogy adjon a község számukra pótlólag gabonát.
Hiszen szorgalmas munkával a cigány
családnak is módja lett volna megkeresni
az élelmet. Véleményem szerint népellenességnek az ehhez hasonló eljárása nem
tekinthetõ. Mást elõadni nem kívánok.
Jkv.feolv.és hh. aláíratott
Folytatás a következõ oldalon.
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Államtitkári látogatás Perkátán

Dr. Szabó Lajos volt vezetõjegyzõ cáfolatai:
Fejér vármegye Nemzet Bizottságához
Valamennyi demokratikus párt várm.
Vezetõségéhez
Székesfehérvár.
1946. augusztus 1-vel (elütés, aug. 31.) az
5000/1946 M. E. sz. rendelet 2. §. 2 bekezd. a./pontja alapján kerültem két beosztott munkatársammal: Klementz József és Koncz Gyula irodasegédtisztekkel
B-listára. A többi öt munkatársunk egyéb
pontok alapján.
Hogyan viselkedtünk a háború elõtt?
mert ez is mérvadó lehet az elbírálásnál.
1./ Nyilasok nem voltunk. Tanúsítja a
község népe. 2./ Nem engedtem a leventéket elvonultatni a nyilas pártszolgálatos
járõr fellépése ellenére sem. 3./ A község
gabonakészletét nem engedtem többszöri sürgetés ellenére sem nyugatra szállítani. Ezt is tudja mindenki itt, fõkép a terménykereskedõk. 4./ A német hadsereg
részére történõ állatfelvásárlást személyesen akadályoztam meg. Igazolja Krizsány Lõrinc állatkereskedõ és a község.
5./ Az embertelen cigányirtásból 40 személyt mentettem ki. Igazolják, akik így
itthon maradtak. 6./ Általam szervezett
õrszolgálat akadályozta és védte meg a
nagy teljesítményû malmunkat a felrobbantástól a visszamaradt német robbantókkal szemben. Így volt lehetséges, hogy
Székesfehérvár és több más malom nélkül maradt község dolgozói liszthez jussanak a kezdet nehézségeiben. 7./ A harcok alatt a községet nem hagytuk el és
már 1944. december 11-én megkezdtük
hivatali mûködésünket. Én az orosz által
irányító szervnek elismert szocialista bizottságnak is tagja voltam már ugyanakkor. A német elõretörés visszanyomása
után is azonnal hivatalba léptünk. A fentebb felsoroltakból két említett munkatársam ugyancsak teljesen kivette részét.
8./ 1945 évi igazolási eljárás során igazoltak bennünket. Antidemokratikus és
népellenes magatartásunk már akkor
vesztünket okozta volna, ha olyanok vagyunk.
Perkáta, 1946. évi nov. hó 15.

Február 13-án, kora este érkezett falunkba dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki a Gyõry-kastélyban – országos KDNP vezetõként – vett részt a Kereszténydemokrata Néppárt Fejér Megyei
Szervezete által koordinált alapszervezeti újjáalakító gyûlésén, majd nyílt államtitkári elõadást és fórumot tartott a magyar közigazgatási és választási rendszer átalakításáról, különféle aktuális politikai – közéleti témákról. A több mint egyórás, széleskörû tájékoztatás után a fórumon résztvevõk kérdéseire válaszolt az államtitkár
úr.
A kétórás szakmai program után beszélgettem vendégünkkel az alábbi miniinterjú
formájában:
Államtitkár úr 34 éves, parlamenti államtitkárként a legfiatalabb kormánytag. Hogyan került ilyen ifjan a politika
elsõ vonalába?
Mindig közösségi ember voltam, aki felelõsen gondolkodik és aktívan tenni is
akar az emberek jobb boldogulásáért.
Ezt keresztény emberként is kötelességemnek éreztem, így kerültem az
IKSZ-be (Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség – a KDNP ifjúsági szervezete),
melynek 2002-tõl 2010-ig országos elnöke is voltam. Ez igen aktív politizálást
jelentett már tizenéves koromtól.
Hogyan jutott ideje minderre, hiszen
igen komoly felsõfokú tanulmányokat
folytatott?
A jó idõbeosztás a titka és mindig az aktuális feladatokra kell koncentrálni. Ami
fontos, arra kell tudni idõt találni. Az én
életemben pedig ezek a közéleti munkálkodások igen elõkelõ helyen állnak.
2003-ban szereztem jogász diplomát a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi
és Államtudományi Karán, majd a jogi
szakvizsgát 2008-ban tettem le.
Hogyan alakult karrierje: milyen „civil”
foglalkozásai voltak és milyen politikai
feladatok „találták meg” eddig?
Kezdetben ügyvédjelölt voltam, majd a
Károli Gáspár Református Egyetemen
fõtitkár. 2006-tól fõvárosi képviselõ, a
közgyûlés kulturális és esélyegyenlõségi
bizottságainak tagja voltam. 2008-ban országgyûlési képviselõ lettem, amikor a
környezetvédelmi bizottság munkájában
vettem részt. A 2010. évi országgyûlési
választásokon Budapest 15-ös számú választókerületben szereztem mandátumot. Ekkor kaptam jelenlegi megbízásomat is, mely közigazgatási jellegû, azaz
államtudományi és jogi ismereteimet jól
kamatoztathatom.
Szakpolitikusnak vagy klasszikus politikusnak tartja inkább magát?

A begépelt okirat részleteknél törekedtem a hitelességre. Az eredeti szöveget
hibákkal együtt írtam át.
Baja, 2013. január elején.
Szabó Lajos Ferenc

Mivel mozgalmi emberként dolgozom
pártomban (KDNP), államtitkári munkámban pedig inkább a szakmai jelleg dominál, így mindkettõ érvényes rám.
Mindkét irányban megvannak a szépségek és nehézségek egyaránt.
Minek tulajdonítja az emberek általános
és széleskörû csalódását a pártokban, a
politikában, a politikusokban?

Sok összetevõje van ennek: röviden címszavakban: hiteltelenség, sok évi hazudozás, az emberek becsapása, elõrelépések
helyett stagnálás, egyre bizonytalanabb
életkilátások. Megjegyzem, az utóbbi két
évben sikerült a legtöbb területen némi
elõrelépés, azaz vissza kell adni, vissza
lehet adni az emberek hitét vezetõikben.
Kereszténydemokrata
politikusként
nem érzi úgy, hogy nagyon nehéz megszólítani az embereket, fõként a falusiakat?
Magam is így gondolom, bár az meglepett, hogy itt, Perkátán, milyen szép számú érdeklõdõ fogadott és ülte végig kitartóan a fórumot. A KDNP ugyanúgy
küszködik a „szûk elit politizál” problémájával, mint a többi párt. A különbség
azonban azért „látványos”, mert mi nem
harsányan vonulunk ki az utcákra, hanem csendben igyekszünk a keresztény
elveket valóra váltani a magyar társadalomban, ezért gyakran sütik ránk a „szürke és kicsi” jelzõket, amelyek helyett mi
inkább a „szívósan, kitartóan és szerényen, de hathatósan cselekszünk” jelzõket tartjuk ránk jellemzõbbeknek.
Mit tart ma a legfontosabb üzenetnek az
emberek felé?
Keresztény emberként, hitemet magam
is aktívan megélve saját közösségemben
tanácsolom: Legyenek jók és tegyék a
legjobbat! Ez pártszimpátiától függetlenül mindig igaz minden társadalomban.
Jobban össze kell fognunk nemzetünknek, és a szép jövõ építését kell minden
pillanatban szemünk elõtt tartani. Dolgozni, tevékenykedni kell összefogva,
békességben!
Köszönöm a beszélgetést!
Pavlicsek Zsolt
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Mozaikok magyar múltunkból V.

„A történelem az élet tanítómestere”
Bevezetõ
Évtizedig sok pontatlanságot tanítottak múltunkról. Jelentõs
számban elhallgattak olyan ismereteket, ami által nem kerülhettek
felszínre olyan lehetséges múlt-verziók, melyeknek legalább annyi
köze lehet a valósághoz, mint a favorizált „egyetlen” hivatalos
elméletnek és történelemszemléletnek. Sõt!... Ezekrõl évtizedekig
nem lehetett tanulni tankönyvekbõl /sõt még manapság is adós
történetírásunk az árnyalt lehetõség-bemutatással/.
Mozaikos cikkeinkkel felvillantani kívánjuk a valóság más lehetséges szeleteit, az elhallgatni, sõt eltörölni szándékolt dicsõbb õsi múltat és közelmúltat. A 40 év feletti generációknak
különösen furcsa és új lesz néhány olyan tény, amelyet másképp
ültettek fejünkbe a 60-as, 70-es, 80-as években… Olvassák nyitott szívvel, ha kételkednek, nézzenek utána, kutassanak, keressenek, ismerjék meg az igazságot!
Rovatvezetõ: a HUN

Alapvetõ megállapítások a magyar néprõl,
a magyar nemzetrõl 2.
Forrás: A Magyarok VIII. Világkongresszusa zárókonferenciája
A magyar nép zenéje a pentaton hangzású dallamvilágra épül.
Több mint 200.000 lejegyzett dalból álló népdalkincse ékes bizonyítéka õsiségének és jelzi a többi pentaton dallamkincset
õrzõ néppel való rokonságát is.
A szkíták hitvilágában gyökerezõ egyistenhit egy szakrális királyság hitvilága. A világi és a szakrális hierarchia szükségszerûen egybeesett.

A magyar nép alkotta közösségek legalapvetõbb értékei az
igazság, a tisztesség és a méltányosság, amelyek akkor érvényesülnek, ha áthatja e közösségeket a szolidaritás, a szeretet és az
életigenlés. E nélkül a magyar közösségek gyarapodása nem
képzelhetõ el.
A magyar nép az adott szó megmásíthatatlanságára építette
emberi kapcsolatait, amelyeket sorsfordító pillanatokban vérszerzõdéssel pecsételtek meg.
A magyar nép büszkén õrzi a szkíta-hun-avar-magyar õsiség
legfényesebb alakjának, Atillának emlékét.Népünk erényei
mindenkor megtalálhatók az általa megteremtett államok berendezkedésében.
A Kárpát-medencei magyar államot Szent István király a kereszténység jegyében mindörökre felajánlotta a Szûzanyának, a
magyarok Boldogasszonyának.
A magyar társadalomban – régészeti adatokkal alátámaszthatóan – õsidõktõl fogva érvényesült a mellérendelõ szemlélet, és
most a keményen alárendelõ környezetben is konokul ez a
szemlélet uralja a magyar gondolkodást. A mellérendelõ szemlélet kimutatható a magyar nyelvben, a magyar népmesékben,
az õsi magyar törvénykezésben. A magyar néppel egymást kiegészítõ, mellérendelõ viszonyban él az ugyancsak magyar
anyanyelvû, határõrzõ székely nép.
A magyar nemzet a Szent Korona közjogi rendje szerinti államot megalkotó nép. A világszórványban a nemzet tagjaiban, valamint a magyarságtudatot megtartó szervezetek és rendezvények révén él.

Hogyan bosszants másokat?
Régóta esedékes számba venni mindazon viselkedési módokat, melyekkel a
lehetõ leghatékonyabban lehet másokat
bosszantani. Erre legalkalmasabbak a
szomszédok, de lakóhelyed más polgárait
is megcélozhatod. Természetesen kizárólag azokat érdemes kiszemelni, akiktõl
nem néz ki egy-két jól irányzott pofán verés.
Elsõ szabály: szemetelj! Rendszeresen és
gátlástalanul, mindenfelé – amerre csak
jársz! Csokoládé papír, használt zsebkendõ, kiürült palack vagy sörös doboz – bármi megteszi, amivel nyomot hagysz magad után. Cigarettacsikk? Mi sem természetesebb, dobd el, ahol épp vagy! Egyetlen köztéri szemétgyûjtõ közelsége se feszélyezzen, legjobb, ha a közvetlen közelében taposod el! Rosszalló pillantásoktól a világért se zavartasd magad!
A kerti hulladékot, nyesedéket véletlenül
se komposztáld, vagy semmisítsd meg a
saját portádon! A szervezett szemétszállítás eszedbe se jusson! Vidd csak át a legközelebbi üres telekre, vagy a település
szélére! És ne kispályázz holmi kosárral,
egy kézikocsira sokkal több fér. Ráadásul
üvegeket, rossz lábasokat, és minden
egyebet – amitõl még egy sokat látott guberáló is hátat fordít a szakmának –, alá
pakolhatsz!

Idõrõl idõre kérj kölcsön! Mindenkitõl,
aki elérhetõ, és mindent, amit lehet. El ne
fogadd az visszautasítást; panaszkodj,
légy maga a világfájdalom, minden eszközzel kelts lelkiismeret-furdalást a célszemélyben! Kérhetsz pénzt, éppen elfogyott fûszert, egy marék szöget, majd fél
óra múltán egy másikat, szerszámot, benzint a fûnyíróba, virágot a temetõbe, szívességet – mindegy. A lényeg, hogy olyasmit kérj, amit kellõ elõrelátással és gondossággal, valamint szorgalommal magad is megoldhatnál, de kényelmesebb
nem megtenni a szükséges erõfeszítéseket. Úgy a legbosszantóbb, nem? Az pedig, hogy viszonoznál valamit, álmodban
se forduljon elõ!
Mindig találj valami okot a zsörtölõdésre; kötekedj, legyenek haragosaid! Olyanokat válassz, akik nem hajlandók a nyílt
utcán pörlekedni, így nem áll fenn annak
veszélye, hogy – miután intellektuális fölényükkel rútul visszaélnek – többek szeme láttára vesztesen kerülsz ki az általad
kezdeményezett összetûzésbõl.
A hétvégi bulizás utáni hazaúton – lehetõleg olyan stílusban, hogy azt bármely
csikóslegény megirigyelhesse – ordibálj,
ahogy a torkodon kifér, vagy borogasd fel
az utadba kerülõ szemeteseket! Az ám a
virtus! Fõleg, ha még el is hajítod. Tudat-

módosítóktól feldobva, megerõsödve
akadhatnak egyéb ötleteid is. Szétrugdosni vagy kiöklözni a buszvárók gyengébb elemeit. De ha ehhez nem érzel elég
erõt vagy hajlandóságot, az ég szerelmére, legalább firkálj valami jó szaftosat a
falára!
Köpködj! Legjobb, ha közben babakocsit
tolsz, de ha nem, feltétlenül várd ki, amíg
egy gyermekcsoport látóterébe kerülsz!
Amennyiben erre sincs esélyed, úgy idõzíts, hogy minimum öt-hat járókelõ legyen a közeledben!
A legfontosabb: ne törõdj másokkal! Ne
ám majd õk mondják meg, hogy viselkedj?! Mit neked az õ szabályaik? Különben is vagy te olyan kemény, hogy ha bárki szólni merészel, ahogy szoktad – gondolkodás nélkül – leordítod a fejét.
Fontold meg e tanácsokat! Ha mindezen
lehetõségeket, vagy legalább egy részüket kiaknázod, hamar ráérzel a többiek
bosszantásának mámorító ízére. És akkor – nyertél. Ne késlekedj tehát, próbálkozz minél gyakrabban és minél féktelenebbül! Az már csak hab a tortán, hogy
kiemelkedõen jó esélyeid lesznek a Település Tahója cím elnyerésére is.
Szabó Terézia
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Lovas hírek

Hagyományok és szokások:
a kínai újév napjai 4.
Kínai barátainknál megkezdõdött a Kígyó éve. Pekingben,
Huaxiangban is színesen szikrázó petárdák durrogásainak
hangzavarával köszöntötték a többnapos ünnep legfontosabb
napját. Ilyenkor a visszafogott kínaiak elengedik magukat lélekben és anyagiakban is, hiszen a bõség megmutatása fontos
eleme az új év kezdetének. E legnagyobb ünneplést a bõséges
étkezések, az ajándékozások, a rokonlátogatások és a szabadtéri programokon való részvételek is jelzik. Zsúfoltak a tömegközlekedési eszközök közeli és távoli viszonylatokban egyaránt. (Személyes élményem ezzel kapcsolatban, hogy Kínában,
egy ünnepi idõszakban, egyszerûen nem kaptunk napokig sem vonat, sem repülõjegyet – még szerencse, hogy Pekingbe, illetve
Shanghajba „szorultunk be”.) Sajnos, e túláradó mulatozásnak
megvan a baleseti és környezetszennyezési statisztikája is, melyet alig tudnak csökkenteni az önmérsékletre felszólító tömegkommunikációs üzenetek.

Az ünnep színei és feliratai
A piros a bõség, a szerencse, a gazdagság
színe, ezért is piros az alapszíne minden újévi dekorációnak – piros zászlókat, falragaszokat, képeket, lampionokat helyeznek el
mindenütt – és sokan piros ruházatot is viselnek. A piros díszek mellett fontos még a
narancs. Ennek az oka, hogy a kantoni
nyelvjárásban a „narancs”, az „arany” és az
„édes” ugyanúgy hangzik (yam). Hasonló
okból, mivel a „mandarin” és a „szerencse”
kiejtése is megegyezik (kat), a mandarin is
fontos szerepet játszik a kölcsönös megajándékozásban. Fontos szabály, hogy páros számban ajándékozzunk, egyébként nem hoznak szerencsét. A holdújévhez egyedi dekorációs, díszítési népszokások kapcsolódnak. Falun az emberek máig megtartották ezeket a szokásokat, pl. a páros újévi feliratok kiragasztását, a kapuisten képének kiakasztását, az újévi grafikák és a szerencsét jelzõ kínai kalligráfiák kifüggesztését. A feliratok, a kapuisten és a grafikák mind a gonosz elûzését szolgáló õszibarackfa táblából erednek. A monda szerint a Kelet-kínai tengeren emelkedett a festõi szépségû Õszibarack-hegy, amelyen egy terebélyes õszibarackfa élt. A fa egy óriási ága ív
alakban egészen a földig hajlott, így egy óriási természetes kapu képzõdött a
hegyen, ahol egyébként számos gonosz szellem, kísértet, szörny és démon
lakott. Ezek a lények mind ezen a kapun közlekedtek, ezért szörnykapunak
nevezték. Az õszibarackfa tetején egy arany kakas állt, amely minden kora
reggel kukorékolt a hajnalt jelezve. Ekkor a hegy szörnyeinek mind vissza
kellett térniük a kapun keresztül. Két isten állt õrt a kapu két oldalán. A két kapuisten mindig árgus szemmel figyelte a szörnyek cselekedeteit. Amennyiben rájöttek, hogy valamelyik szörny valami rosszat csinált, szalmazsineggel összekötözték és a tigrisek elé vetették õket. Ezért minden szörny, gonosz nagyon félt a két kapuistentõl. Az emberek is követték példájukat, két
õszibarackfa-táblára a két Isten (Shenshu és Yulü) képét festették, vagy ráírták a nevüket és felragasztották házuk kapujának két oldalára, így akarták elûzni a gonosz szellemeket és a szörnyeket.
A VII. században a Tang-dinasztia korában Li Shimin császár gyakran arról álmodott, hogy a palota mellett szörnyek kiabálnak. Ezért két tábornoka, Qin
Shubao és Yu Chigong minden este a palota bejárata elõtt fegyverrel õrt állt,
hogy elûzzék a szörnyeket. Ez az intézkedés igen hatásos volt. A császár ettõl kezdve mindig édesdeden aludt. Késõbb a császár – kímélve két tábornokát – képüket felakasztatta a palota bejáratának két oldalára, hogy elijessze
a gonoszokat. Az egyszerû emberek a császár példáját követve házuk kapujára kitették a két tábornok, mint kapuistenek képét. A IX. század után olyan
újévi képek is megjelentek, amelyek jókívánságokat, szerencsét, boldogságot tolmácsoltak. Vannak olyan újévi képek, amelyek a bõ aratást, a vágyakozást, a reményt ábrázolják és azt, ahogy tavasszal az emberek bivallyal
dolgoznak a mezõn.

A Perkáta SE Lovas Szakosztálya február hónapban megkezdte 2013. évi versenysorozatát. Tavaly novemberben már elkezdõdtek a fedeles versenyek, melyek egészen áprilisig tartanak.
Fogathajtóink és díjugratónk tovább gyûjtik pontjaikat, céljuk a
fedeles döntõn való indulás. Díjugratásban Gubicza Anett
Bokros Boncával képviselte községünket, mely versengés egy jó
ugródeszka volt a márciusi minõsítõre. A hosszú versenyszünet
után ismét fel kell venni a verseny ritmusát. Fogathajtásban
Horváth Árpád és ifj. Horváth Árpád startoltak, de nem a megszokott módon, hiszen a két versenyzõ helyet cserélt. Horváth
Árpád a segédhajtói szerepet kipróbálva, fantasztikus élménnyel gazdagodva, még jobban értékeli ezt a pozíciót. Nincs
egyszerû dolga a „hátul” tevékenykedõnek. Ifj. Horváth Árpád,
hibátlan hajtással értékes OB pontokat gyûjtött be.
Február 2. – Újhartyán: fedettpályás fogathajtó verseny
Ifj. Horváth Árpád-Horváth Árpád – Bongó-Bessy, A&B kettes fogathajtó kategória (11 induló): hibátlan, 107.8 másodperc,
5. hely. Ezzel 7 OB pontot szereztek.
Február 17. – Budapest, Tattersall (Nemzeti Lovarda): fedettpályás díjugrató verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kategória (50
induló): 9 hibapont, 43. hely.
Orbán Brigitta

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai polgármesteri hivatalban tartja minden hétfõn 16
órától. Szerzõdéseket a hét minden napján köt (szombaton és vasárnap is). Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes egyeztetés alapján:
06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges
tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon
nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a
fenti telefonszámon. Kéri egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társasház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való feltüntetését szintén nála szíveskedjenek megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél segítséget tudjon nyújtani.

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY VÁSÁROLOK!
06 (30) 232 5337
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HITÉLET

Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Nagyböjt idején testi-lelki felkészüléssel
várjuk hitünk legnagyobb ünnepét, feltámadás szent titkát! Tartjuk a böjtöt, kerüljük a húsételeket pénteki napokon, és
igyekszünk gondolatainkban is ráhangolódni Krisztus értünk vállalt keresztáldozatára. Hasznos ismernünk a böjti fegyelem szabályzóit:
Szigorú böjti nap lesz nagypénteken
(idén március 29.). E napon a hústilalom
mellett háromszor szabad étkezni és csak
egyszer jól lakni. A böjt megtartása kötelezõ minden katolikus hívõ számára, aki a
18. életévét betöltötte, de a 60. évét még
nem kezdte meg. A hústilalom vonatkozik mindazokra, akik a 14. életévüket már
betöltötték.
A húseledeltõl való megtartóztatás kötelezõ nagyböjt péntekjein mindazok számára, akik már a 14. életévüket betöltötték. Egyszerû bûnbánati nap van az év
többi péntekén. Ez megtartható a hústól
való megtartóztatással, vagy egyéb bûnbánati cselekedettel (önmegtagadás, jócselekedet, imádság stb.).
Márciustól az esti szentmisék kezdési
idõpontja 17 órára változik.
Egyházközségünk már elérhetõ e-formában is: a perkata1711@gmail.com címen.
A plébániahivatal telefonos elérhetõsége: 30/861-2621.
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %kal támogathatják a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). A másik felajánlható 1
%-kal pedig kérjük, a Magyar Katolikus
Egyházat támogassák!
2013-ban az önkéntes egyházközségi
hozzájárulás éves összege („egyházi
adó”) aktív felnõttnek 3700 Ft/fõ/év,
passzív/nyugdíjas,
munkanélküli/felnõttnek: 2700 Ft/év/fõ.
Hamarosan eljuttatjuk az idei évre szóló
befizetést segítõ sárga csekkeket minden
családhoz!
Egyházközségünk anyagi helyzete sajnos
gyengült a csökkenõ egyházközségi befizetések és a növekvõ fenntartási (rezsi)
költségek miatt. Ezek ellenére a célzott
felújításokra nyert pályázati pénzeknek
köszönhetõen és a hívek által a templomnak juttatott külön adományoknak és
Kisboldogasszony Alapítványunknak köszönhetõen kisebb ütemekben elkezdhetjük templomunk belsõ felújítását.
Idén is kérjük külön adományaikat templomunk felújítási munkálataira, mivel
már megkezdõdtek e munkák.
Az elõttünk álló idõszak egyházi ünnepei
és a szentmisék rendje:
Március 15-én reggel 8-kor lesz ünnepi
szentmise hazánkért, nemzetünkért!
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március
17-én, vasárnap délután tartjuk. E napon nincsen reggeli szentmise, hanem

délután 17 órakor lesz szentmise, elõtte
16.30-tól gyóntat meghívott elõadónk,
Szabó Gyula adonyi plébános atya, aki a
lelkigyakorlatos prédikációt is tartja
majd számunkra. E szentmisén lesz az
édesapák megáldása is, megünnepelve a
Szent József napjához kapcsolt „apák
napját”.
Március 24-én virágvasárnap lesz.
Március 25-30. között lesz a nagyhét.
Nagycsütörtökön és nagypénteken 17
órakor kezdõdnek a szertartások, míg
nagyszombaton napközben Szentsír-látogatás, majd este 18 órakor kezdõdnek
az ünnepi szertartások és a feltámadási
körmenet.
Húsvétvasárnap és húsvéthétfõn 8 órakor kezdõdnek az ünnepi szentmisék.
Kegyelemteljes, áldott húsvétot kíván
minden olvasónak:
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Húsvétról
A Jézus utáni elsõ idõkben (õskereszténység)
egyházunk kétféle húsvéti hagyománnyal és ünneplési renddel is rendelkezett. Az õsibb tradíció
Szent János apostolhoz fûzõdik, melyben az Úr
halálát és feltámadását a zsidó tavaszhónap,
Nisan 14-ik napján, a pénteki keresztre feszítés
napján ünnepelték. A másik, a római hagyomány
– mely Szent Péter apostoltól ered – a megváltás
eseményét Nisan 14-ét követõ vasárnap ünnepelte. Egyházunk e két hagyományt összekapcsolva a Szent Három Napon ünnepli meg legteljesebben a megváltást, mely nagycsütörtökön
kezdõdik és húsvétvasárnap este ér véget. Nagycsütörtökön Jézus tanítványaival együtt fogyasztotta el az utolsó vacsorát, felajánlotta életét az
emberek bûneiért, megalapította az Oltáriszentséget és a krisztusi papságot. Ezek után az Olajfák
hegyére vonultak, ahol Jézust elfogták a zsidó fõpapok katonái. A szentmise végén az oltárt megfosztjuk díszeitõl, ami arra emlékeztet, hogy elhagyták a Mestert a tanítványok. Elhallgatnak
nagyszombat estig a harangok, az orgona és a
csengõk is. Nagypénteken a helytartó kihallgatta,
megostoroztatta, majd a zsidók nyomására keresztre feszíttette. E napon nincsen szentmise, az
egyház Jézus Krisztus keresztáldozatát állítja a hívek elé. E szertartás kiemelkedõ része a kereszt
elõtti hódolat. Nagyszombaton az Úr a sírjában pihen, nincsen liturgia, a hívek a jelképes szent sírt
keresik fel a templomban, és ott imádkoznak.
Húsvét ünneplése szombat este a sötétség beálltával kezdõdik a tûzszenteléssel, a húsvéti gyertya meggyújtásával és az ünnepi bevonulással. A
templomban egyre nagyobb lesz a fény, mely kifejezi, hogy Krisztus feltámadása bevilágítja az éjszakát, a bûn sötétségét és kiárad az egész világra. A szentmise végén õsi magyar szokás szerint
feltámadási körmenetet tartunk, melyben az Oltáriszentségben velünk élõ Feltámadt Krisztust ábrázoló szoborral kimegyünk a világba, az utcákra
az emberek közé, hogy hirdessük húsvét örömét.
A feltámadás hajnala az emberiség legragyogóbb
hajnala, hiszen e napon teljesedett be az ígért
megváltás!
Pavlicsek Zsolt hitoktató
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Fontos tudnivalók
az iskolai
hitoktatásban
bekövetkezett
változásokról
(A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia körlevelének
kivonatos közlése)
2013 szeptemberétõl a megváltozott állami törvények miatt új helyzet alakul ki az
iskolai hitoktatás terén. A bevezetésre
kerülõ erkölcstanoktatással egyidejûleg
lehetõség nyílik arra, hogy a „hit- és erkölcstan” nevû tantárgy választásával,
melyet az elõbbi helyett kötelezõen választható tárgyként jelöl meg a törvény,
órarendi kereten belül részesüljenek a fiatalok megfelelõ felekezeti hitoktatásban. Az új tantárgy ez év szeptemberében
az általános iskolák elsõ és ötödik évfolyamában kerül bevezetésre. A többi
évfolyam tanulói felmenõ rendszerben
kapcsolódnak majd be, egyelõre azonban
a többi osztályokban az eddigi módon
kell jelentkezni és az eddigieknek megfelelõen folyik a hitoktatás.
Bátorítjuk a szülõket, hogy éljenek a lehetõséggel, és kérjék mielõbb a katolikus
hit- és erkölcstant gyermekeik számára,
akik szeptemberben kezdik az 1. vagy 5.
osztályt. Ezzel nem okoznak semmilyen
érdeksérelmet sem az iskolának, sem a
pedagógusoknak. A gyermek ezt az idõt
mindenképpen tanórán fogja tölteni, hiszen aki „nem lesz hittanos”, az iskolai
erkölcstan órán vesz részt kötelezõen.
Az 1. osztályt kezdõk a beiratkozáskor jelezhetik választásukat, míg a leendõ 5.
osztályosoknak az iskolában, illetve a hitoktatóknál kell jelezniük választásukat a
tavasz folyamán a következõ tanévre vonatkozóan.
Kedves Szülõk! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Õszintén kívánjátok,
hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig
nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és mûvészetek ismerete és a
sport szeretete tartozik hozzá, hanem –
és fõként – az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek
egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendõ a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetõleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek idõben felkészüljenek az elsõ gyónásra, az elsõáldozásra és
a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét
kérjük mindnyájatok számára, hogy a
hitoktatás új lehetõsége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon.
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ÜZENETEK A HIT ÉVÉBEN
„Boldogok a békeszerzõk, mert õket
Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9)

XVI. Benedek pápa tanítása
2013-ban a világnak
(Szerkesztett változat 2. rész)
Cikkünknek külön aktualitást ad az a történelmi tény, hogy mire ezek a sorok az
olvasó elé kerülnek, XVI. Benedek – lemondása miatt – már nem aktív pápa.
Ugyanakkor fõpapi tanítása természetesen továbbra is érvényes és aktuális.
Imádkozzunk visszavonult pápánkért és
fohászkodjunk, hogy új Szentatyánk a lehetõ legjobb irányokba kormányozza tovább földi Egyházunk hajóját!
Azok a boldogságok, amelyekrõl Jézus
beszél, ígéreteket jelentenek. A biblikus
hagyományban a boldogságmondás irodalmi mûfaj, amely mindig jó hírt, vagyis
evangéliumot hordoz, és egy ígéretben
csúcsosodik ki. Vagyis a boldogságok
nem csak erkölcsi jó tanácsok, amelyek
betartása megfelelõ idõpontban – általában a túlvilági életben – ellentételezést
von maga után, vagyis nem az eljövendõ
boldogságra utalnak. A boldogság inkább egy olyan ígéret beteljesedését jelenti, amely mindenkire vonatkozik, aki
engedi, hogy az igazság, az igazságosság
és a szeretet iránti vágy vezesse. Azok,

akik rábízzák magukat Istenre és az õ ígéreteire, a világ szemében gyakorta naivnak és a valóságtól távolinak tûnnek fel.
Jézus viszont éppen azt jelenti ki, hogy õk
nem csupán a túlvilági életben, hanem itt
is fel fogják fedezni, hogy Isten fiai, és
hogy Isten öröktõl fogva és mindörökké
szolidáris velük. Meg fogják érteni, hogy
nincsenek egyedül, mivel Isten azok oldalán van, akik elkötelezik magukat az igazság, az igazságosság és szeretet mellett.
Jézus, aki az Atya szeretetének megnyilvánulása, nem habozik fölajánlani önmagát áldozatul. Amikor befogadjuk Jézus
Krisztust, az Isten-embert, egy hatalmas
ajándék örömteli megtapasztalását éljük
át: a kegyelmi életet, a tökéletesen boldog létezés zálogát. Jézus Krisztus különösképpen a békét adja a számunkra,
amely az embernek az Istennel való bizalommal teli találkozásából fakad.
A jézusi boldogság arról szól, hogy a béke
egyszerre messiási ajándék és emberi mû.
A béke elõfeltétele a transzcendensre
nyitott emberség. A kölcsönös megajándékozás, gazdagítás gyümölcse, amelyet
Isten ad számunkra, lehetõvé teszi, hogy
az ember a többi emberrel és a többi emberért éljen. A béke etikája nem más,
mint a közösségiség és az osztozás etikája. Elkerülhetetlenül szükséges ezért,
hogy a mai kor különbözõ kultúrái túllépjenek a pusztán szubjektivista és pragma-

tikus elméleti és gyakorlati alapokon
nyugvó emberképeken, mert ezek szerint
az emberek közötti együttélést egyedül a
hatalom illetve a haszon elve mozgatja.
Az eszközök céllá válnak és viszont; a kultúra és a nevelés középpontjában pusztán
a módszerek, a technikák és a hatékonyság áll. A béke elõfeltétele, hogy leküzdjük a relativizmust, és azt a teljes mértékben autonóm erkölcsöt, amely kizárja a
természetes erkölcsi törvény elismerését,
noha ezt maga Isten írta be minden egyes
ember lelkiismeretébe. A béke az emberi
együttélés építése az ésszerûség és az erkölcs szerint, olyan alapokon, amelynek
mértékét nem az ember, hanem Isten alkotta meg.

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

* Urnaszállítás
* Sírásás, hantolás
* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés
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A Perkátai Irodalmi Kör hírei

Mindennapi mérgeink 2.

Irodalmi programjaink az olvasás megszerettetése érdekében mûködõ, „56 ok, amiért érdemes olvasni Perkátán” elnevezésû TÁMOP3.2.4.A-11/1-2012-0040 azonosítójú irodalmi pályázat keretében valósulnak meg.

A pittsburg-i egyetem (USA) kutatói és kutatásai bebizonyították már az
1970-es évek végén, hogy a bõrön át kétszer annyi káros anyag tud felszívódni, mint az emésztõrendszerünkön keresztül. Ennek ellenére a mai napig
nem tanítják az orvosi egyetemeken (sem) azt, hogy a bõrön át sokkal több
méreganyag be tud jutni, mint a tápcsatornán keresztül.
Miért van ez? A „kezdet kezdetén” kialakult egy komplett, tökéletesen megalkotott, élõ organikus világ, és a mi gyomrunk el lett látva egy olyan védekezõ anyaggal, amit úgy hívnak, hogy gyomorsav. Ez egy nagyon erõs ph-jú
sav, és azt a feladatot látja el, hogyha a gyomorba bejut bármilyen anyag,
ami neki nem tetszik, azt azonnal bontja, marja. Abban az esetben, hogyha
olyan anyaggal találkozik a gyomorsav, ami az egyén számára mérgezõ lehet, abban a pillanatban rosszul lesz, vagyis ez egyben egy jelzõrendszer is.
Ilyenkor különbözõ módon reagál a gyomor- és bélrendszerünk. Tehát ez egy
védekezési mechanizmus, a szervezet öngyógyítási folyamataihoz tartozik
hozzá, pl. amikor hányunk. Ez azt jelzi, hogy valami olyan jutott be a szervezetünkbe, ami neki nem tetszik. Sajnos, a bõrünk viszont nincs ellátva ilyen védekezési rendszerrel, így maradéktalanul be tud jutni mindenféle méreganyag, sõt, mint látjuk, kétszer olyan gyorsan. Ezt az is alátámasztja, hogyha
az orvostudományban valamilyen anyagot nagyon hirtelen be akarnak juttatni a szervezetbe, akkor nem lenyeletik, hanem bõr alá injekciózzák, vagy
pedig a nyelv alá helyezik, mint pl. a szívbetegeknél a nyelv alá való kapszula,
ami öt percen belül hat. A nyálkahártyán azonnal felszívódik. Ha lenyelné,
akkor lehet, hogy meghalna, mire eljutna odáig, hogy a gyomorsav kiválogatja, hogy tényleg jó, mehet – nem mehet. Ez is egy bizonyíték, de ezt a
tényt nem közlik senkivel. A kutatásvezetõ, dr. Samuel Epstein alternatív
Nobel-díjjal kitüntetett tudós professzor, aki egyébként a rákmegelõzõ szövetség elnöke lett, a következõt mondta a 70-es évek végén a kutatás után,
hogy: „– Biztonságosabb lenne kozmetikumainkat megenni, mint magunkra
kenni.” Döbbenetes, de kevésbé veszélyes egy kozmetikai szert megenni,
mint bõrünkre kenni! Jó tudnunk, hogy a világon semmilyen törvény nem
szabályozza, hogy mit rakjanak bele egy kozmetikumba. Nem kell bebizonyítani, hogy az jó vagy rossz. Azt állítanak róla, amit akarnak. NINCSEN ÚGY,
mint az élelmiszeriparnál, hogy megszabják, hogy mibõl mennyi lehet benne. Ha rá van írva, akkor bármi kerülhet bele. Ha rá van írva, akkor az van benne, ami rá van írva, csak azt az átlagember (többségünk) nem érti. Adódik a
kérdés, hogy akkor, ha rá van írva, hogy kutyaürülék, akkor az is van benne?
Sajnos igen, tehet bele kutyaürüléket, csak kitalál valami hangzatos latin nevet, amirõl mi „átlagemberek” nem fogjuk tudni, hogy az valójában ugyanaz.
Elkészült az elsõ elemzés, amit azóta több oldalról és többször is alátámasztottak a világ több laboratóriumában is, egymástól függetlenül. A következõ
MEGDÖBBENTÕ eredmények születettek: a 3000 vizsgált anyagból: 884
volt súlyosan mérgezõ, 218 meddõséget okoz, 314 súlyos biológiai elváltozásokat okozhat és mutagén, 146 rosszindulatú daganatokat okozhat, 376
bõr- és szemirritációt okozhat. Azaz közel 2000 bizonyítottan káros anyag.
Akármennyire hihetetlen, de a 2/3 arányban tulajdonképpen konkrét mérgeket kenünk magunkra!!!
Mindezt már több mint 30 éve tudják, mi mégis a mai napig ezeket az anyagokat kenjük magunkra. MIÉRT??? Mert: 1. Nem tudunk róla, soha egy újság
le nem írta ezeket az eredményeket. 2. Semmilyen törvény nem született a
mai napig, hogy mit rakhatnak egy kozmetikumba.
Elgondolkozhatunk a miérteken, de nem nehéz látni a mögöttes érvek mindent felülíró gyõztesét: a PÉNZT, a PROFITOT, aminek megszerzése érdekében mérgez minket a kozmetikai ipar!!!
Szerkesztette: „Natura doktor”

A méltán nagy sikerû Wass Albert-est után irodalmi körünk kevésbé látványos szakmai munkával töltötte a februárt. Egész napos irodalmi elõszerkesztéssel indítottuk el a Perkátai Antológia irodalmi kiadványunk õszi megjelentetését. Minden beérkezõ írást áttekintünk, „zsûrizünk” és eldöntjük,
van-e helye kötetünkben.
Március 19-én Lackfi János író, költõ, kreatív írást egyetemen oktató alkotó
irodalmár érkezik hozzánk mûhelymunkára, mely a külsõ érdeklõdõk számára kevésbé „látványos”, mert nem produkciós jellegû irodalmi élményt ad,
hanem inkább az írással foglalkozókat segíti szemléleti és praktikus tanácsokkal.
Legközelebbi nyitott nagyrendezvényünk
A KÖLTÉSZET NAPJÁN, ÁPRILIS 11-ÉN LESZ 17 ÓRAI KEZDETTEL
JÓKAI ANNA, AZ ÉLÕ KLASSZIKUS,
KOSSUTH-DÍJAS MAGYAR ÍRÓNÕ LESZ
irodalmi délutánunk vendége.
Az író–olvasó találkozó nyílt és ingyenesen látogatható ünnepi esemény
lesz mûvelõdési házunkban. Kérjük, idõben érkezzenek, mert a terem befogadóképessége korlátozott.
Pavlicsek Zsolt

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Olvasóink!
Évkezdõ dupla számunk után ismét „normál” lapszámmal jelentkezünk,
nemzeti ünnepünk meghirdetése miatt igen gyorsan az elõzõ PH után.
Az ördög „jobb és bal keze” továbbra sem hagy minket nyugton, mely
megnyilvánul nyomdahibában és kicsinyes, méltatlan emberi gyarlóságokban egyaránt.
Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket, kéréseiket, közérdekû híradásaikat, tudósításaikat a perkátai eseményekrõl!
Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési Iroda
és a szerkesztõség tagjai.
Áldott húsvétot kívánunk minden kedves olvasónknak!
Következõ lapzártánk idõpontja: 2013. április 10.
a szerkesztõség
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Perkátáról indult ...
Riport perkátai származású emberekrõl 5.
Pavlicsek Zsolt rovata
E lapszámunkban ismerhetik meg az eddigi
legmagasabb életkorú
perkátai születésû riportalanyomat, aki 85.
születésnapja felé közeledve is azt vallja, hogy
– bár iskolái után nem
költözött vissza –, de
mindig perkátai maradt, évtizedeken keresztül rendszeresen
hazalátogatott itt élõ családtagjaihoz, barátaihoz, ismerõseihez. Riportalanyomat
gyengélkedése miatt budapesti otthonában kerestem fel. A Perkátai Hírek e havi
vendége dr. Pavlicsek Marián nyugalmazott egyetemi tanár.
Kérem, meséljen gyermekkoráról, iskoláséveirõl!
1928. június 4-én születtem (de másnapra
anyakönyveztek) Perkátán. Édesapám
Pavlicsek Ferenc kõmûves mester volt,
édesanyám Bogó-lány volt. Gyermekkoromat meghatározta a hazafias nevelés,
Trianon szelleme, Nagy-Magyarország
visszaállításának lelkesedése (minõ véletlen: a gyászos döntés napján születtem). Az elsõ 4 iskolai osztályt itthon jártam, majd kiváló eredményeimnek köszönhetõen kerülhettem a 8 évfolyamos a
Magyar Királyi Állami Ybl Miklós Fõgimnáziumba Székesfehérvárra. Már
gimnazista életem igen aktívra sikeredett, mivel a jeles tanulmányi elõmenetelemnek köszönhetõen folyamatosan voltak magántanítványaim városszerte,
akikhez a kerékpáromon jártam délutánonként. Mindvégig magánházaknál laktam kosztos diákként, Perkátára hazautazni a nagyobb ünnepekre és a szünidõkre tudtam, de idõnként szüleim is meglátogattak. Nagyon szerettem tanulni, minden tantárggyal szívesen foglalkoztam, a
tudás tisztelete mélyen belém ivódott. A
technika iránti érdeklõdésem vezetett el
a modellezéshez, amit a repülés helyett
választottam és egész életemet végigkísérte.
Ezekbe a szép diákévekbe robbant bele a
2. világháború…
Hatodikos gimnazista voltam, amikor bejöttek a németek, akik megjegyzem
mindvégig korrektek, barátságosak voltak velünk a beszállásolási idõszakokban.
Amikor pedig az iskolai évet is felfüggesztették, természetesen hazajöttem.
Kamasz fiúként nagyon mélyen érintett a
háború sok szörnyûsége, az ártatlanok
halála, a bombázások, melyek itt Perkátán is szedte áldozatait – még családunkban is. Itthon igyekeztem hasznosan tölteni a kiesõ iskolai idõszakot, segítettem
édesapám mellett a kõmûvesmunkák-

ban, dolgoztam a községházán és a tszben is, pénztárosi, illetve ügyviteli feladatokban. Gyakran segítettem Rádi Dani
bácsi mozijában is a vetítõgépek körül. P.
Horváth atya engedélyével és támogatásával a háború idõszakban több hazatért
„iskolázottabb” kortársammal magániskolát nyitottunk, hogy diáktársaink ne
maradjanak le nagyon a tanulásban.
Aztán véget ért a világégés és normalizálódhatott az élet, jött az egyetem…
1946-ban kiváló minõsítéssel érettségiztem, majd 2 év perkátai élet után 1949ben sikeresen felvételiztem az ELTE biológia szakára, ahol jó technikai érzékem
és szorgalmam alapján hamar demonstrátori segítõje lettem a professzoroknak.
Az egyetem elvégzése után, 1953-ban
(akkor még 4 év volt az egyetem) biológusként szerettem volna tanítani (diplomámat biológia-földrajz szakos középiskolai tanárként szereztem), de kiemelkedõ szervezõi képességeim miatt felkértek, hogy az átalakított Természettudományi Kar (Élettudományi Kar) Dékáni
Hivatalában vállaljak oktatásszervezõi
munkát. Így közel 15 évig a tanulmányi
ügyek mellett tudtam csak oktatni, fõként egyetemi elõkészítõsöket. 1968-ban
ismét szervezõi kompetenciáimra apellálva felkértek egy idõsebb professzorral
együtt, hogy hozzuk létre az önálló Biológia Módszertani Tanszéket, melyet sok
fáradtsággal és szorgalommal felépítettünk, kollégám után én vezettem a tanszéket, ahol fõként tanárjelöltek oktatás
módszertani gyakorlatait vezettük, gyakorlótanításaikat ellenõriztük, a vizsgatanítások és a gimnáziumi vezetõ tanárok
egyetemi szakmai felügyeletét láttam el.
Innét mentem nyugdíjba egyetemi docensként 1990-ben.
Az egyetemen nyilván fontos volt a tudományos elõmenetel, a szakterületi kutatások folytatása is?
Rengeteg szakmai konferencián vettem
részt, sok külföldi utamat vezették – fõként az N.D.K.-ba – a biológiai kutatások
és a tapasztalatcserék. Mai napig tartó
barátságok alakultak ki hazai és külföldi
kollégákkal. Nagy hasznát vettem gimnáziumi nyelvi tanulmányaimnak, fõként
német és latin nyelvbõl, de jól ráéreztem
több más nyelvre is, mint pl. az oroszra,
melyet az orosz katonáktól tanultam. A
tanítás módszertani problémakörök mellett én fõként a növényélettani kísérletek
tanításának kérdésköreivel foglalkoztam, Doktori fokozatomat biológiai (növényélettani) tudományterületen 1973ban szereztem meg summa cum laude
minõsítéssel. 1974-ben neveztek ki egyetemi adjunktusnak. Az idõ töretlen folyá-

sa miatt, azóta már aranydiplomámat is
átvehettem az ELTÉN 2003-ban.
Keresztneve nem szokványos, sõt igen
ritka. Honnét ered, hogyan kapta?
Családi története van ennek: Volt egy bátyám, aki édesapánk nevét viselte, de 2
évesen meghalt. Én utána születtem több
évvel és rossz elõjelnek tartották volna,
újból Ferencnek elnevezi az újszülöttet.
A nagyobb Pavlicsek családban akkorra
már minden szokványos fiúnév foglalt
volt a Józseftõl az Istvánig. Ráadásul
anyai ágon volt egy Marián nevû unokatestvér, akit kedvelt édesanyám. Névadásomban állítólag az is szerepet játszott,
hogy a Mária név egyik férfi névpárja
Dalmáciában (ahonnét a Pavlicsek família nagy része származik), ami Szûz Máriára is utaló kiváló védõszent név.
Elõnyére szolgált-e e keresztnév bármikor, bármiben vagy inkább hátrányára
volt?
Én mindig büszkén vállaltam nevemet.
Nyilván kisebb félreértések voltak, de sokat segített abban, hogy hamarabb megjegyeztek a legtöbb helyen. Mivel általában pozitív értelemben hagytam nyomot
az emberekben, én ezt segítségként értékelem. Kifejezetten keresztnevemnek
köszönhetem, hogy megúsztam a katonai
szolgálatot (mivel nõnek gondoltak papíron, látatlanban és be sem hívtak sorozásra). Viccesebb helyzet volt, amikor az
egyetemi kollégiumban elõször lányszobába osztottak.
Említette már a családot, mit tudhatunk
meg bõvebben errõl?
Nem beszéltem még lánytestvéremrõl,
Pavlicsek Gizelláról, aki édesapánk nagyon korai halála után mindvégig édesanyánkkal élt Perkátán. Õ 4 évvel volt fiatalabb nálam, de sajnos már évekkel ezelõtt elhunyt. Kifejezetten jó eszû volt,
már abban az idõben is polgárit végzett.
A nõi szabóságot is kitanulta, varrónõként dolgozott, saját családot sajnos nem
alapított.
Feleségemet, Kecskés Juliannát – Perkátán leginkább Jucika néven ismerik –
1948-ban ismertem meg Perkátán, ahol õ
tanítóként dolgozott. Ezután biológia és
földrajz szakos tanári diplomát szerzett
és 1986-os nyugdíjba vonulásáig Budapest XI. kerületében tanított és volt szakmai munkaközösség-vezetõje kollégáinak.
Folytatás a következõ oldalon.
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Perkátáról indult ...
Folytatás az elõzõ oldalról.

1952 karácsonyán házasodtunk össze
(akkor csak 1 napos karácsonyt engedélyezett Rákosi „elvtárs”), egyházi esküvõnket is titokban rendeztük meg. Hála
Istennek együtt ünnepelhettük az elmúlt
karácsonykor 60. házassági évfordulónkat. Gyermekünk nem született, e hiányt
sok volt tanítványunk, pótgyermekünk
pótolja, akik közül többen a mai napig
aktívan tartják velünk a kapcsolatot.
Ha körbenézek lakásában és végigtekintek a roskadásig töltött polcokon, azonnal kitalálható, hogy mi lehet az egyik a
hobbija, kérem, meséljen errõl!

kenykedni kell, lehetõség szerint minél
hasznosabban és jól elvégezni a kapott
munkát, mert ez az ember egyik megtartó
pillérre, amire mindig építhet! Örömmel
tölt el, hogy sok tanárjelöltet indítottam
el pályáján, kiváló szakmai kvalitású emberek kerültek ki a kezünk alól az egyetemen. A biológia szakmódszertani fejlesztéséhez is minden bizonnyal hozzájárultam.
Mi minden okozott és okoz boldogságot
Önnek?
Fõként azt értékelem nagyra életemben,
hogy választott párommal már 6 évtizede
szeretetben együtt lehetünk még így idõs-
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való kandidálás lehetõsége. Másként menedzselném viszont magánéletünket. 45
évig Budán laktunk a Sas-hegyen, amely
házba (villába) igen sok felújítási pénzt
beletettünk az évtizedek folyamán, de
ügyes jogászi rafinéria miatt sajnos le kellett mondanunk róla. Bár ma már örülünk, mert kifûteni nyugdíjainkból nem
igazán tudnánk, így a mostani lakótelepi
lakásunk ebbõl a szempontból optimálisabb.
Tartja-e a kapcsolatot Perkátával, perkátaiakkal?
Évtizedeken át jártunk Trabantunkkal
rendszeresen Perkátára, majd busszal is,
amíg élt a húgom. Sok családtag él a mai
napig itt, pl. a ti családotok kedves öcsém
(az érthetõség kedvéért: apai nagyapám
és dr. Pavlicsek Marián édesapja édestestvérek voltak), továbbá régi barátok,
jó ismerõsök, régi tanítványok, akik közül
sokan látogatnak meg a mai napig vagy
hívnak fel telefonon. Ma már egészségi
állapotunk nem engedi meg, hogy lejárjunk, ráadásul az üresen maradt családi
házat is többször feltörték az évek során,
ami igen megkeserítette emlékeinket.
Elérte-e tervezett és kitûzött céljait?
Világmegváltó céljaim nem voltak, fontos célkitûzéseimet teljesítettem: sikerült
boldog házasságban leélnem életemet,
pedagógusi
sikeremnek-sikerünknek
könyvelem el, hogy nagyon sok tanítványunk vesz körül bennünket ma is szeretettel. Talán ez azt jelzi, hogy sikerült nekik adni valami pluszt a tudáson túl is…
Milyen útmutatást adna a mai fiataloknak egy eredményes, sikeres életpálya
felépítéséhez?

A technika csodái iránti érdeklõdésem
gyermekkoromtól jellemzõ volt rám. Középiskolás korom óta kísér a modellezés
iránti szerelem, fõként a harckocsik és repülõmodellek készítése kötött le. Ehhez
hozzátartozik a technikatörténeti és hadtörténeti háttér kutatása és megismerése
is. Illusztrációként a riporthoz azért is választottuk feleségemmel egyik képként
azt, amikor egy vitorlázó modellt fogok,
mert az nagyon pontosan kifejezi konkrét
„modellezõ-mániámat”, jelképesen pedig a mindig optimistán elõre és felfelé
tekintõ mentalitásomat is megmutatja.

korunkban is, együtt élhettünk át sok-sok
gyönyörû idõszakot, benne azokat, amikor tanítványaink közül többen a mai napig pótgyermekünkként tartják velünk a
kapcsolatot, második szüleiknek nevezve
bennünket. Megelégedéssel tekintek
vissza arra, hogy egyik feladatkörömbõl
sem akartak továbblépni, engedni, mivel
olyan jó „kulimunkás” voltam minden
vállalt feladatomban. Ez igazolja, hogy a
szorgalom és a munka szeretete hasznos
és fontos szerepet játszott életemben.

Mely elért sikereit nevezné meg kiemelkedõ eredményként?

Nem biztos, hogy másként cselekednék,
de visszatekintve azt világosan látom,
hogy ha jobban „belesimulok” az uralmon lévõ hatalom kezeibe-kegyeibe, akkor nagyobb egyetemi karriert futhattam
volna be. De ehhez vállalnom kellett volna több kompromisszumot, amit nem
akartam. Ilyen volt pl. a Szovjetunióban

Nem érzem úgy, hogy nagyon nagy kiemelkedõt teljesítettem volna, mindig
tettem a dolgom a tõlem telhetõ legnagyobb szorgalommal és igyekeztem becsülettel megfelelni a kapott feladatnak.
A munka nagyon fontos: mindig tevé-

Mit csinálna esetleg másképp, ha újra
kezdhetné?

Az önzõség nem vezet sehová, az önmegvalósítás csalfa utakra tudja vezetni az
embert. Mindig ott kell a lehetõ legjobban helytállni, ahová a sors állít. A versenyszellem egymásra uszítja az embereket, ezért nagyon figyelni kell az ebbõl
eredõ veszélyekre is! A karrierépítés
szempontjait mindig elõzze meg a szeretõ és boldog családi légkör kialakítása.
Szakmailag: a mi idõnkben nem 10 évig
lébecoltunk az egyetemen az elsõ diplománkért. Koncentráljanak jobban a választott pályára, annak minél alaposabb
elsajátítására, legyenek széleskörûen tájékozottak a világban, kerüljék el a szakbarbárság szintjét, váljanak igazi értelmiségivé! Még globálisabb szemszögbõl: ne
hagyják világunkat rossz irányokba, a nihilbe és a pusztulásba süllyedni!
E kiváló zárszót megköszönve kívánok
dr. Pavlicsek Mariánnak megjavuló
egészséget és feleségével, Jucika nénivel
még további boldog közös éveket!
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