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Pavlicsek Zsolt

Isten Veled, Barátom!
– Pavlicsek Tibor emlékére –

Nincs igazi vigasz-szó,
közhelyeket tudunk csupán,

Mit jelent szívünk mélyének,
Mikor barátra sújt le a halál.

Negyvenöt betöltött év,
félbetört emberi lét!
Túl hirtelen vett el,

Célja volt – higgyétek el!

Fátyolos szemekkel
Téged némán hívlak,

Bensõmben áradó
folyóként siratlak.

Fáj, mit nem adunk meg
E létben már egymásnak,
Vidáman visszatekintõ
Nosztalgikus órákat.

Nem tehetjük élõvé
Régi élményeinket
A közösen megélt

Kastélykerti éveket.

Ahol ezernyi órát
Együtt fociztunk,
S volt még érdekes

Számtalan kalandunk.

Kamaszos álmaink
Naiv emlékein már

El nem merenghetünk,
Pedig úgy, de úgy elterveztük…

Hosszú évek szoros barátsága
Kovácsolt kapcsot köztünk,
életre szólót, még úgy is, ha

egymástól messzebbre költöztünk.

Összetartozásunk érzése
Máig megmaradt

Ezért fáj nekem annyira
Élted megszakadt fonala.

Kitépted magunkból önmagad
Hiányod mindig bennünk marad

Mindenhatónk úgy gondolta:
Most kellesz neki örökké oda!

Nem tehetünk sosem mást
Elfogadjuk akaratát!

Megnyugodva bízunk Rá.
Fényében újra találkozunk odaát …

„A vers az, amit
mondani kell.”

2013. május 16-án Perkátára látogatott
Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ, a
jelenkori magyar költészet egyik legki-
emelkedõbb alakja.

Sándor bácsi 84. betöltött életéve ellené-
re energikus, kifogyhatatlan a történe-
tekbõl, gyerekszeretõ, vidám ember. Már
Budapestrõl való elindulásunktól folya-
matosan mesélt, mesélt az autóban –
igyekeznem kellett figyelni a történetek
szálait, szövevényeit, oly sok színes szõt-
test alkotott meg szavaival alig egyórányi
idõ alatt.

Mesemondó jókedvét megtapasztalta az
a közel száz kisdiák és felnõtt jelenlévõ is,
aki könyvtárunkban személyesen találko-
zott vele. A gyerekeket megverseltette,
válaszolt kérdéseikre, beszélgetett velük
a versek keletkezésérõl. A találkozót ta-
lálós kérdéssel kezdte: Tudjátok-e ki áll
itt elõttetek? Azt gondoljátok ugye, hogy
egy nagy költõ? A kórusban jövõ igen vá-
laszok után jött a mértéktartó válasz:
„Tévedtek! Egy öreg bácsi jött el hozzá-
tok, aki szeret mesélni, szeret verselni,
aztán majd az utókor eldönti, hogyan
tette mindezt.”

Kisdiákjaink e délutánon megtudhatták,
hogy a verset a gólya hozza, vagy kórház-
ban születik, néha könnyen, néha sok va-
júdás után. Mesélt jelenlegi törekvéseirõl
is: Elek apó kútjáról és a Mesemúzeum-
ról.
Sándor bácsi elmondta: a magyar nem-
zetnek „két apója van”, Bem apó és a 150
éve született Elek apó. „Bem apó a sza-
badság mintaképe lett, Elek apó pedig a
meséké. Mivel köztudott, hogy igazság
már csak a mesékben van, ezért Elek apó
az igazság mintaképe is.”

Folytatás a következõ oldalon.
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A kút egy nagy, nemes kõbõl faragott,
Benedek Elek portréját ábrázoló emlék-
plakettet magában foglaló díszkút, már
több helyen sikerült megvalósítani. Ho-
gyan? A kútnak minden gyermek a „tu-
lajdonosa”. „Az, aki lemondott egy gom-
bóc fagyiról, egy pohár üdítõrõl, az rész-
vényese lett ennek a kútnak” – fogalma-
zott a költõ, aki iskolákat keresett fel,
hogy összegyûjtse az elsõhöz szükséges
pénzt. A kút szimbolikus. „Ahogy az em-
beri életnek szüksége van a tiszta vízre,
úgy a lélek tápláléka a mese, a vers és a
történetek.” Vendégünk elmondta: nem-
csak Benedek Eleknek kívánt méltó em-
léket állítani, hanem azoknak a gyere-
keknek is, akik 1956-ban, a forradalom
harcaiban haltak meg. „Szeretném, ha a
kút továbbfejlõdne” – tette hozzá a költõ,
majd elárulta: elképzelései között szere-
pel egy „meseautomata”, amelynek
hangszórói télen madáretetõk lennének,
nyáron pedig „néhány forintért, euro-
centért” meséket sugároznának. Buda-
pesten megalapította a Mesemúzeumot,
mely idén tavasszal megnyitotta kapuit,
és nagy érdeklõdéssel látogatják a gyere-
kek.

Kányádi Sándor: Sóhajtás
Kútnak lenni volna jó

utas-itatónak,
diófának vagy a fán
füttyentõ rigónak.

Rigófüttynek volna jó,
lenni bár egy hangnak,
jönni-menni volna jó
akárcsak a harmat.

Az irodalmi délután második részében a
felnõttekkel beszélgetett Sándor bácsi.
Anekdotázott a román titkosrendõrség
megfigyeléseirõl, felesége hetekig való
vizsgálati fogságáról: kikönyörögte, hogy
engedjék ki feleségét, hiszen még csak
egy éve házasok, és nem ismeri még elég-
gé. Ha tíz év múlva úgy találja, hogy káros
az országra, maga viszi vissza a titkos-
rendõrségre.
Belevágtunk az irodalomtörténészek
életmû-szakaszolásának igazságtartal-
mát elemezni, de mindig érdekesebb té-
mák felé kanyarodott a költõ. Elmondta,
hogy ki a jó költõ, ami csak az illetõ halála
után derül ki teljes bizonyossággal. Arról,
milyen bizonytalan ez a pálya, mindig a
korok mondanak ítéletet. Magyarorszá-
gon mindig akkora hangsúlyt kap a politi-
ka, mintha a világ sorsa függne ettõl a ha-
talmas magyar politikai élettõl. A napi-
lapok nem közölnek verseket, pedig a
múlt század elején óriási szerepük volt az
irodalmi életünkben.
– Ha nem olvasnak az emberek, nem fog el-
butulni a társadalom?

– Nem gondolnám. A világhálón is kell
tudni olvasni, de nem az a fajta olvasott-
ság szükséges hozzá, amit régen használ-
tunk. Képzeld csak el, hogy a televízió mi
idõt elvesz, amit régen mondjuk olvasás-
sal töltöttek esténként. Ez az, ami igazi
veszteség. Persze lehet a képernyõt ér-
tékkel is megtölteni. Tudomásul kell ven-
ni, hogy Gutenberg elõtt a verset énekel-
ték is, szájról szájra szállt, mert nem tu-
dott a nép olvasni – de néha még a papok
sem. Pedig a papnak igazán kötelessége a
Szentírás. A könyvbe számûzött versek-
nek megvan a lehetõsége a kiszabadulás-
ra: hanglemez, CD, színpad és színészek.
– Mit jelent Önnek a sok magas díj és
elismerés?
– Azt szoktam mondani mindenfajta ki-
tüntetésre, hogy ha majd az unokák érde-
mesnek tartanak kézbe venni valamit ab-
ból, amit írtam, vagy a dédunokák mond-
ják a verseimet, akkor õk elmondhatják,
hogy Kányádi Sándor annak idején meg-
érdemelten kapott kitüntetést. Addig
várni kell. Idõs korában Arany János azt
mondta, írta, amikor ki akarták tüntetni:
„Járnak hozzám méltóságok, kötik rám a
méltóságot, megbocsásson méltóságtok,
nem érzek rá méltóságot.” Egy kicsit za-
varba is hozott ez az egész dolog. Örülök,
hogy sokan örülnek neki, de leginkább
annak örültem, hogy a köztársasági elnök
úr mielõtt átadta, megszavaztatta nekem
a kitüntetést a Nyerges-tetõn.
– Egy költõt mi minõsít? Ha olvassák a ver-
sét, vagy sok-sok példányban kiadják a
köteteit?
– Amikor a költeményeimet a fülem hal-
latára olvassák, vagy – egyre ritkábban –
megtanulják, és kívülrõl szavalják, egy ki-
csit feszélyezve érzem magam. Igyek-
szem elvenni a dolog élét azzal, hogy tu-
dok én azért jó költõktõl is verset: Petõfi-
tõl, József Attilától. Majdnem minden ta-
lálkozót azzal kezdek, hogy valamelyik
költõtõl mondok verset. Abban a tudat-
ban éltem mindig, hogy ez egy olyan fog-
lalkozás, hogy csak az illetõ halála után
derül ki teljes bizonyossággal, hogy az
volt-e, aminek hitte magát. Addig higy-
gyék, hogy az vagyok, akinek némelykor
én is hiszem magam, mert erre a hitre ne-
kem is szükségem van.
– Nyolcvan év felett az ember már megvon-
ja élete mérlegét. Mi az, ami még hiányér-
zetet kelt önben?
– Sok minden. A legtöbbet nem tettem
meg. Bartók Béla azt mondta, hogy tele
bõrönddel megyek el. Nekem is ez az ér-
zésem, hogy tele a bõröndöm. Évtizede-
ken át rengeteg író–olvasó találkozót tar-
tottam, de talán lehetett volna többet.
Azt a közönséget szerettem, amelyben a

karon ülõk, botra támaszkodók iskolai
végzettségre való tekintet nélkül jelen
voltak, vannak. Ha õket nem tudtam egy
órára együtt tartani, akkor egészen biz-
tos, hogy bennem volt a hiba és nem a kö-
zönségben. Az életmûvem egy része szó-
beli, az talán el is felejtõdik a földi élet el-
múltával. Nagyon fontos célom volt, hogy
itt a Kárpát-medencében, de nem csak
itt, hanem mindenhol, ahol magyarok él-
tek, élnek, a magyar költészetet közelebb
vigyem kicsikhez, nagyokhoz egyaránt.

– Ír-e még verseket, megjelenik-e még kö-
tete? Van visszajelzése arról, hogy kik
olvassák a verseit leginkább: gyerekek, fel-
nõttek, mûveltek avagy átlagemberek?

– Most megjelent több kötetem is, de van
még olyan írásom, ami a fiók mélyén la-
pul, tehát van mit rendezgetnem. Viszont
verseket nem nagyon írok már. Az élet-
ben mindennek megvan a maga rendelt
ideje. Meggyõzõdésem, hogy nincsen kü-
lön gyermekvers és felnõttvers, gyermek-
irodalom és felnõttirodalom. Vagy van
vers, vagy nincs vers. Mondja meg nekem
valaki, hogy az „Itt van az õsz, itt van
újra” gyermek- vagy felnõttvers-é? Avagy
a „Tüzesen süt le a nyári nap sugára az ég
tetejérõl a juhászbojtárra” gyermek- vagy
felnõttirodalomnak számít-é? No és a
Biblia, ami ugyanúgy szól a gyerekekhez
és felnõttekhez is?! Közérthetõség, azaz
stílusdemokrácia: én ennek a híve vagyok
és leszek mindig. Számomra mindig az
volt a fontos, akármilyen irodalmi diva-
tok is voltak, hogy az én megboldogult
négyelemis édesapám – aki nagy versol-
vasó volt – megérti-e a költeményeimet.

Beszélgettünk még a mûfordítás nehéz-
ségeirõl és szépségeirõl, a kezdetekrõl, a
Petõfi-hatásról, az irodalom szerepérõl,
ezeket igen nehéz röviden összefoglalni.
Sándor bácsi fájlalja, hogy a tankönyvek-
ben egyre kevesebb klasszikus költõ jelenik
meg – óh azok a fránya magas jogdíjigé-
nyek! – Õ maga jelképes összegért adja hoz-
zájárulását a szabad felhasználáshoz.

„A rendezvényre egy hajlott hátú, idõs
ember jött be szerényen, aki az ünneplõ-
ket gyorsan leintette. Amikor beszélni
kezdett, szinte ötven évet fiatalodott.
Mesélt, emlékezett, míg a szervezõk za-
varba nem estek, mert bizony be kellene
fejezni a rendezvényt, de nem lehet. Mert
a verselõ nem figyel rájuk, hanem együtt
nevet és sír hallgatóságával. Átváltozás
ez mindig, aminek a végén hosszan be-
szélgettünk – talán nem hasztalanul.”
Hát ilyen volt ez a május közepi irodalmi
csoda-délután könyvtárunkban.

Lejegyezte: Pavlicsek Zsolt

„A vers az, amit mondani kell.”
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ÉPÍTÕ KÖZÖSSÉGEK GÁLA
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 társfinanszírozásá-
val valósul meg 29 656 974 forint 100 %-os támogatással – keretében 11 szakkörön
vehettek részt a gyermekek.
A projekt zárásaként 2013. június 13-án a József Attila Nagyközségi Könyvtár és
Mûvelõdési Házban egy gálát szervezünk, melyre ezúton szeretettel meghívom Önt
és kedves családját!
A gála programja:
10.00 Kézmûves kiállítás megnyitója a mûvelõdési ház kiállítótermében
10.15 Bemutató kézmûves foglalkozások a kastélykertben
11.00 Felforgatók és a DokumentÕr
szakkörök saját filmjeinek vetítése a
könyvtárban
12.00 Színpadi programok – Hunyadi
Mátyás Általános Iskola diákjainak elõ-
adásai
12.30 Divatbemutató
13.00 Ebéd
14.00 Lúdas Matyi – a Pletykáta és a Rö-
pike színjátszó körök elõadásában

2013. május 18-án Perkátáról egy 35-40
fõs kis csapat indult útjára a Velencei-tó
partján megrendezésre kerülõ Pünkösdi
Old Motoros Fesztiválra a veterán moto-
rok és kerékpárok találkozójára. A túrát
Ujfalusi Pál képviselõ úr, a Perkátai Régi-
ség Gyûjtõ Egylet tagja szervezte. Az idei
évben a túra legfiatalabb résztvevõje két
éves volt. Az Old Motors Fesztiválon 500
szebbnél szebb Pannónia, rengeteg régi
kerékpár volt. Június 15-én a veterános
kerékpárosokkal a Budapest túrán vehet-
nek részt a régiséggyûjtõk. A túráról a
perkáta.hu oldalon és plakátokon olvas-
hatnak többet.

Bogó Anikó
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Beszámoló a 2013. április 25-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2013. április 25-i képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi
Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Laki Ferenc) volt jelen.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint:

NAPIRENDI PONTOK

– Beszámoló a Dunaújvárosi Rendõrka-
pitányság Adony Rendõrõrs Perkátai
Körzeti Megbízottak 2012. évben végzett
munkájáról
– Polgármesteri beszámoló az aktuális
eseményekrõl
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2012. évi költségvetésérõl szóló rendelet
módosításának megtárgyalása
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2012. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról szóló rendelet megtárgyalása
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása
– Értékelés az önkormányzat 2012. évi
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
– A bérüzemeltetett víziközmûvek 2013.
évi beruházási javaslatának megtárgyalá-
sa
– A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Köz-
oktatási Intézményi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
– Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társu-
lással kapcsolatos döntéshozatal
– ÁMK vezetõi pályázat kiírásával kap-
csolatos döntéshozatal
– Egyebek
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Dunaújvárosi Rendõrkapitány-
ság Adonyi Rendõrõrs Perkátai Körzeti
Megbízottak 2012. évben végzett munká-
járól szóló beszámolót.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 0 tartózkodással az
önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját – mint a költségvetés kidol-
gozásának alapját – az alábbiak szerint
fogadta el.
1. A költségvetési terv összeállításánál
alapvetõ szempont a pénzügyi egyensúly
õrzése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hi-
tel kivételével – 2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer mûködésének
felülvizsgálata, mûködõképességének – a

takarékossági szempontok figyelembe-
vételével – megõrzése.

4. A költségvetési elõirányzatok tervezé-
sekor a kötelezõ önkormányzati felada-
tok prioritását biztosítani kell. Önként
vállalt feladat a költségvetésben akkor
tervezhetõ, ha annak pénzügyi fedezete
az önkormányzat saját bevételébõl meg-
teremthetõ. Az önként vállalt feladat ki-
adásainak finanszírozása a kötelezõ ön-
kormányzati feladat ellátását nem veszé-
lyeztetheti.

5. A helyi társadalmi szervezetekkel való
együttmûködés és azok támogatása, álta-
lában kulturális, polgári védelmi, sport
területekre terjed ki. Kiemelt jelentõség-
gel bír azon szervezetek támogatása, me-
lyek a kötelezõ önkormányzati feladatok
ellátásában az önkormányzattal kötött
megállapodás szerint részt vesznek.

6. A pályázati lehetõségek figyelemmel
kísérése és kihasználása. A költségvetés-
ben jelentkezõ többletbevételbõl meg
kell teremteni a pályázati önrészeket.

7. Az önkormányzat forgalomképes in-
gatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgá-
lata és megvalósítása. Ingatlanértékesí-
tés bevételei csak beruházásra és felújí-
tásra fordítható, illetve a pályázatok ön-
részeinek biztosítására.

8. A felújításokra tervezett összegek mû-
ködési kiadásra nem csoportosíthatók át.

9. Újabb beruházási és felújítási kötele-
zettségek vállalása elõtt figyelembe kell
venni a meglévõ, többéves kihatással járó
kötelezettségeket, továbbá a fedezetül
szolgáló bevételek realizálását.

10. Mûködési kiadások (foglalkoztatás-
politikai célokhoz igazodó személyi jutta-
tások és kötelezõ valamint állami felada-
tokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen
túl az önként vállalt feladatokhoz kap-
csolódó dologi kiadások) meghatározá-
sakor a takarékos és hatékony gazdálko-
dás elvét érvényre kell juttatni. A költsé-
gek vonatkozásában a szükséges és reális
fedezetet biztosítani kell a tervezés so-
rán.

11. A költségvetés készítésekor a jogsza-
bályon, szerzõdésen, megállapodáson

alapuló kiadások elsõdlegességét biztosí-
tani kell.
12. A költségvetésben a nem várt kiadá-
sok finanszírozhatósága érdekében álta-
lános tartalékot kell képezni. Ennek mér-
téke a mûködési költségvetés összegének
0,5 %-a. A képviselõ-testület utasítja a
jegyzõt, hogy a költségvetési terv készíté-
sekor a koncepcióban elfogadott dönté-
seket vegye figyelembe.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta az önkormányzat 2012. évi gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szó-
ló értékelést.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a bérüzemeltetett víziközmûvek
2013. évi beruházási javaslatát.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy 2013. június 30-i ha-
tállyal meg kívánja szüntetni a Perká-
ta–Nagykarácsony–Aba Köznevelési In-
tézményi Társulást, illetve a Perká-
ta–Nagykarácsony–Aba Általános Mû-
velõdési Központot, és létre kívánja hoz-
ni a Perkátai Általános Mûvelõdési Köz-
pontot. A képviselõ-testület a megszün-
tetéssel, létrehozással kapcsolatos fela-
datokkal dr. Szekerczés Anna ügyvédet
bízta meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással az
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással
az étkeztetés, házi segítségnyújtás, csa-
ládsegítés, idõsek nappali ellátása, mint
szociális alapszolgáltatási feladatok ellá-
tására kötött megállapodást megszünteti
2013. június 30-i hatállyal. A képvise-
lõ-testület úgy határozott, hogy Puszta-
szabolccsal kíván társulást létrehozni a
szociális intézményi feladatok ellátására,
Pusztaszabolcs város gesztorságával. A
képviselõ-testület a megszüntetéssel, lét-
rehozással kapcsolatos feladatokkal dr.
Szekerczés Anna ügyvédet bízta meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a „Közalkalmazottak



2013. május PERKÁTAI HÍREK KÖZÜGYEK / KÖZÉLET 5

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hir-
det az Általános Mûvelõdési Központ in-
tézményvezetõ munkakör betöltésére. A
pályázatok benyújtási határideje 2013.
június 15-e, a munkakör betölthetõségé-
nek idõpontja 2013. július 1-je.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással tá-
mogatta a belügyminiszter 8/2013. (III.
29.) BM rendelete alapján „a kötelezõ
önkormányzati feladatot ellátó intézmé-
nyek fejlesztése, felújítása” – Iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesz-
tés, felújítás tárgyú pályázat benyújtását,
melynek 5.400.000 Ft összegû önrészét a
2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással pá-
lyázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kul-
turális Alap „Mûemlék épületek és épít-
mények állagmegóvásának, részleges,
vagy teljes helyreállításának, felújításá-
nak, valamint mûemlékek elválaszthatat-
lan részét képezõ képzõmûvészeti alko-
tások restaurálásának támogatására” pá-
lyázati kiírásában 13.000.000 forintos
összegben. Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata az 50 %-os saját erõ biztosítá-
sát vállalja, maximálisan 13.000.000 fo-
rint összeg erejéig.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással pá-
lyázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kul-
turális Alap „Veszélyeztetett helyzetû
mûemlék épületek veszélyelhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállí-
tásának támogatására” pályázati kiírásá-
ban 7.000.000 forintos összegben. Per-
káta Nagyközség Önkormányzata a 10
%-os saját erõ biztosítását vállalja, maxi-
málisan 700.000 forint összeg erejéig.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
33/2013. (III. 27.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosította. Perkáta
Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ (189. hrsz, 192. hrsz) telkeket
Csere Polett (szül.: Dunaújváros, 1994.
08. 30., an.: Cséza Magdolna) részére 25
Ft/m2 áron értékesítette.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és 0 tartózkodással hoz-
zájárul ahhoz, hogy a perkátai I. számú
védõnõi körzet feladatait ellátó Bogóné
Plasek Krisztina helyettesítse Nochta Ta-
másnét, a szabadegyházai védõnõi szol-
gálat védõnõjét.

Újszülöttek ligete 2013
2013. május 11-én, 9 órakor egy új újszülött parkot avathattunk Perkátán. A 2012-ben
született gyermekek szülei az új óvoda elõtt ültettek fákat. Az avatón Somogyi Balázs
polgármester úr elmondta, hogy immáron ötödik alkalommal avathatunk újszülött
parkot, ligetet.

Ujfalusi Pál képviselõ úr kérte a jelenlévõket, hogy mindenki lehetõségeihez mérten
viselje gondját annak a helynek, amely a gyermeke születésének állít emléket. Az el-
múlt években avatott táblákat sajnos megrongálták, de ezek most felújításra kerül-
nek, és újra olvashatjuk a perkátai gyermekek nevét. A 2012-es évben 34 gyermek szü-
letett Perkátára.
A faültetéshez a Perkátai Természetvédõ Egyesület is csatlakozott, az újszülöttek li-
getébe és Perkáta külterületére ültettek fákat.

Bogó Anikó
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központ hírei

József Attila
Nagyközségi Könyvtár és

Mûvelõdési Ház hírei
Május hónapban a Faluházban és a mû-
velõdési házban is több anyák napi mûsor
került megrendezésre, az óvodás gyer-
mekek, a zeneiskola tanulói köszöntöt-
ték az édesanyákat.

Május 16-án az intézmény meghívására
Kányádi Sándor, a magyar költészet
egyik legnépszerûbb költõje volt a vendé-
günk. A könyvtárban tartott elõadásról
részletesebben is olvashatnak az újság-
ban. 2013. május 23-án a Bartók Kamara-
színház és Mûvészetek Házába közös
színházlátogatást szerveztünk a Kabaré
címû musicalre.

Az Idegen nyelvi és informatikai kompe-
tenciák fejlesztése (TÁMOP-2.1.2) pá-
lyázat keretében 2013. június 6-án ECDL
vizsgafelkészítõ tanfolyam indul a mûve-
lõdési házban, a tanfolyamra jelentkezni
a http://tudasodajovod.hu/ oldalon vagy
személyesen Szakács Lászlóné E-tanács-
adónál, az iskolában lehet.

Bogó Anikó

Szivárvány Óvoda hírei

Májusi események
az óvodában

Május legnagyobb ünnepe az anyák nap-
ja. Világszerte megünnepelt nap, ame-
lyen az anyaságról emlékezünk meg. Kü-
lönbözõ országokban más-más módon
ünneplik. Hazánkban 1925-ben ünnepel-
ték meg az anyák napját elõször, mely
1928-ban miniszteri rendelet által vált hi-

vatalos ünnepéllyé. Ha máskor nincs is rá
lehetõségünk, e napon próbáljuk meg ki-
fejezni szeretetünket és hálánkat édes-
anyánknak a felénk nyújtott törõdésért és
gondoskodásért. Ne kezeljük ezt a napot
csak egy ünnepnek a sok között, hiszen ki
tudja, meddig lehetünk hálásak édes-
anyánknak a rengeteg szeretetért, gon-
doskodásért. Fogjuk meg munkától meg-
fáradt kezét, és ne csak ezen az egyetlen
napon, de minden nap háláljuk meg a tö-
rõdését.

Intézményünkben május 3-án a Macis
csoport, május 6-án a Cicás csoport, má-
jus 7-én a Pillangó csoport, május 10-én
pedig a Nyuszis csoport köszöntötte az
édesanyákat és a nagymamákat verssel,
énekkel, tánccal. Természetesen a sze-
mek nem maradtak szárazon az aprósá-
gok szívhez szóló mûsora láttán.

Óvodánkban hagyománnyá vált a családi
napok szervezése. A családi rendezvé-
nyeink kicsit kiszabadítják az embereket
a hétköznapi világból. Célja a közösség
összekovácsolása, egymás megismerése.
A családok jó hangulatú órákat töltöttek
együtt az óvoda udvarán. A gyerekek a
szép idõben önfeledten játszottak, mu-
tatták meg testvéreiknek, szüleiknek az
óvoda játékait, és azt, hogy azokon mi-
lyen „mutatványokat” tudnak végrehaj-
tani. A szalonnasütésnek különleges han-
gulata, varázsa van. A finom falatokat
jóízûen fogyasztották el a résztvevõk.
Családi napja május 6-án a Cicás csoport-
nak, május 14-én a Sünis csoportnak, má-
jus 20-án a Macis csoportnak volt az új
óvodában. Szeptemberben folytatjuk a
megkezdett hagyományt.

Május 16-án a Pillangó csoportos gyere-
kek lovas kocsis kiránduláson vettek részt
a madarak, fák napja alkalmából. Az út
során megcsodálhatták a Mélyvölgyi er-
dõ szépségét, szántókat, réteket, patakot,
mezõt, állatokat, bogarakat. A gyerekek
és a felnõttek izgalommal készültek az
útra, hiszen még ezek nagyon kicsi gyere-
kek, és még nem jártak ilyen helyeken. Si-
kongatva másztak fel a dombra, majd gu-
rultak le, keresték a vadak nyomait, érez-

ték az erdõ tavaszi, igazi friss virág illatát.
Hihetetlen élményben volt részük. Javas-
lom, ha idejük engedi, nézzenek szét la-
kóhelyünk határában, higgyék el, megéri,
nem is gondolnák, hogy milyen frekven-
tált helyen élünk. Használjuk ki a lehetõ-
séget, éljünk vele! Vigyázzuk, óvjuk érté-
keinket! Az út végén tapasztalatokban,
ismeretekben gazdagodva érkeztek a
sportház mellé, ahol a segítõ szülõk fi-
nom, bográcsban készült paprikás
krumplival várták õket. Köszönjük Mol-
nár Gábornak a lovas kocsis fuvarozást,
valamint a szülõk segítségét! Munkájuk-
ra az elkövetkezendõ idõkben is számí-
tunk!
Május 9-én megtörtént a Pillangó és a
Sünis csoport gyerekeinek fogászati szû-
rése is.
Továbbra is megvalósulás alatt vannak az
elõzõ hónap pályázatai.
Május 14-15-16-án az óvoda szülõi szer-
vezete papírgyûjtést szervezett, amely
igen eredményes volt. A szülõk és gyere-
kek aktívan vettek részt a gyûjtõmunká-
ban.
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Az újonnan beíratott gyerekek csoportba
való osztása is megtörtént. Minden újon-
nan beíratott, óvodás korú gyerek felvé-
telt nyert. Kérem a kedves szülõket, hogy
érdeklõdjenek az ismerkedési nap idõ-
pontjáról, hiszen az óvodakezdést ered-
ményesen csak a fokozatosság figyelem-
be vételével lehet megoldani. A szülõk a
gyerekekkel együtt jöjjenek az óvodába,
és hosszabb-rövidebb idõt töltsenek itt.
Betekinthetnek a mindennapi óvodai
életbe, megismerkedhetnek az óvoda
dolgozóival, az óvoda épületével, az óvo-
dában folyó pedagógiai munkával, mód-
szerekkel, feladatokkal. Tájékoztatást
kapnak a szeptemberi tanévkezdésrõl va-
ló legfontosabb tudnivalókról. Szeretet-
tel várjuk õket!

A gyermeknapot május 30-án tartjuk a
szülõi szervezet szervezésében. Lesz lég-
vár, arcfestés, tetoválás és sok-sok játék.
Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek
a világ gyermekeinek testvériségérõl és
egymás közti megértésrõl, valamint a
gyermekek jóléte érdekében kifejtett
küzdelemrõl. Elõre is köszönjük a szü-
lõknek, a gyerekeknek nyújtott támoga-
tást!
Május 31-én a Sünis csoport évzáró ünne-
pélye lesz. Nincs is meghatóbb egy óvónõ
számára, mint amikor elbúcsúznak a
nagycsoportosok az óvodától. 3-4 év alatt
sok-sok emléket hagynak maguk után az
iskolába menõk, és gyakran visszasírjuk
õket. A ballagás napján csinosan felöltöz-
ve, hangos, vidám énekszóval búcsúznak
majd, amit könnyek nélkül nehéz megáll-
ni… Szeretjük õket! Sok sikert kívánunk
nekik az iskolai élethez!

Kovács Tiborné óvodavezetõ

Pályázataink

Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁ-
MOP-3.2.4. A-11/1-2012-0040 kódszá-
mú, „Tudásdepó-Expressz”, ,,Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes olvasni”

címû pályázat – mely az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg 38 779
761 forint 100 %-os támogatással – fog-
lalkozásait bemutató cikkek

Perkáta néprajza

2013. május 7-én a Secunder források ha-
zánk és kishazánk, Perkáta történelmérõl
szakkör meghívott elõadója volt dr. Var-
ró Ágnes néprajzkutató. Perkáta népraj-
zát foglalta össze a jelenlévõknek, na-
gyon érdekes diákat vetített, ahol a per-
kátai népviseletet mutatta be. A hagyo-
mányainkról, legfontosabb ünnepeink-
rõl, népszokásainkról hallhattunk a kivá-
ló elõadótól. Az elõadáson a szakkörös
diákokon kívül több érdeklõdõ is részt
vett, akik tõsgyökeres perkátaiak, de sok
érdekes új dolgot tudtak meg az elõadó-
tól. Köszönet érte dr. Varró Ágnesnek!

Bogó Anikó szakkörvezetõ

Könyvbúvárok szakkör

Az „Ötvenhat ok, amiért Perkátán érde-
mes olvasni” TÁMOP-3.2.4.A-11/1-
2012-0040 pályázat keretein belül került
megrendezésre a Könyvbúvárok elneve-
zésû szakkör májusi foglalkozása.
Téma a pünkösd és az anyák napja volt. A
gyerekek megkeresték, hogyan alakult ki
és mit is jelent ez az ünnep. Lelkesen ke-
restek anyák napi verseket és felolvasták
azokat. Aki magától is tudott anyák napi
verseket, elszavalhatta társainak. Mind-
ezek után a gyerekek üdvözlõlapot készí-
tettek édesanyjuknak. Reméljük, az
édesanyák örültek ajándékaiknak!

Szombat Katalin, Gyöngyösi Edit

Klasszikus és kortárs
magyar irodalom

a könyvtárban

Ebben a hónapban meghívott elõadónk,
Sohonyai Edit írónõ volt. Sohonyai Edit
Székesfehérváron él és alkot. Elsõ köny-
vét 18 és fél évesen írta. A szakkör elején
mindenkitõl kért egy ötöst, majd íróvá vá-
lásának történetét mesélte el. Az elõadás
második felében a nemek közötti különb-
ségekrõl, a testtartás fontosságáról, ama
bizonyos három másodpercrõl esett szó,
amely során a másik fél megítéltetik, és
egy szakember teljes képet tud alkotni az
illetõrõl. Mindezekrõl teljesen egyedi,
üdítõ stílusban beszélt a hallgatóságnak.
Gyakorlatilag a gyerekek úgy tanultak

meg nagyon fontos dolgokat, hogy köz-
ben nevettek, szórakoztak, teljesen felol-
dódtak. Nagyon tanulságos és vidám dél-
utánt tudhattunk magunkénak, remél-
jük, hogy lesz még alkalmunk vendégül
látni az írónõt.

Takács Dóra szakkörvezetõ

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódje-
lû, „A jövõ a jelenben rejtõzik” címû pá-
lyázat – mely az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg 29 656 974
forint 100 %-os támogatással – foglalko-
zásait bemutató cikkek

DokumentÕr és Felforgatók!
szakkörök

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 „A
jövõ a jelenben rejtõzik” elnevezésû
szakkör áprilisi foglalkozásain a gyere-
kek megtanultak önéletrajzot írni és fil-
mes plakátot készíteni. Megismerkedtek
az önéletrajzok típusaival, amelyek segít-
ségül fognak szolgálni felnõtt életük
szakmai megalapozásához. A plakátké-
szítés nagyszerû alkalmat nyújtott a gye-
rekek kreativitásának kibontakoztatásá-
ra és ízlésük fejlesztésére.

Szombat Katalin, Gyöngyösi Edit
foglalkozásvezetõk

Fazekas szakkör

Az Új Széchenyi Terv, TÁMOP-3.2.3/A-
11/1-2012-0071 kódjelû, „Építõ közössé-
gek” – A jövõ a jelenben rejtõzik címû pá-
lyázatának Fazekas szakkörében is válto-
zatlan lelkesedéssel, folyik a munka. A
kastély egyik szárnyában kaptunk lehetõ-
séget a mûhelyünk kialakítására. Már itt
készültek lapedényeink karcolt mintával,
és a korongozás rejtelmeibe is itt igyek-
szünk bevezetni tanítványainkat, Hor-
váthné Horgos Judit szakkörvezetõ tár-
sammal.

Folytatás a következõ oldalon.
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Még van, amikor az agyag gyõz, de egyre
szebb darabok készülnek. A klasszikus
írókázó díszítés, mázazás még hátra van.
Ez a része biztosan a gyerekek kedvence
lesz.

Hegedûs Gabriella szakkörvezetõ

Röpike varró szakkör hírei

„A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP-
3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódjelû pályázat
adott lehetõséget a „Röpike” varró szak-
kör keretein belül, hogy a gyermekek
megismerjék a textíliákban rejlõ lehetõ-
ségeket, az alkotás örömét, a munka által
nyújtott elégedettség érzetét.
A lányok elkészítették a maguk által szer-
kesztett szabásmintával kiszabott és saját
kezûleg összevarrt „Röpike” blúzukat.
Mikor elkészültek vele, szívesen próbál-
gatták és mutogatták mindenkinek, aki a
terem környékén járt, hogy ezt õk csinál-
ták. A második blúz varrásával picit el
vannak maradva.
A precizitás és odafigyelés még nem az
erõsségük, de fejlõdnek. Ha gyakorolni
fogják a varrást, akkor menni fog nekik,
bár önállóan még nem megy nekik a var-
rás. A lányok kezdenek egyre jobban
megbarátkozni a varrógéppel.

Hima Eszter foglalkozásvezetõ

Alkotni öröm

„A jövõ a jelenben rejtõzik”, TÁMOP-
3.2.3/A-11/1-2012-0071 pályázat keretein
belül, a mûvelõdési ház szervezésében,”
Perkáta múltja, a mi jövõnk alapja, pálya-
orientációs, részképesség-fejlesztõ szak-
körünk” továbbra is aktívan mûködik.
Tevékenységünk a marketing szakaszba
lépett. A jó hangulatú, tartalmas szabad-
idõ eltöltése mellett, a tanult technikák
alkalmazásával az önálló tervezés, kivite-
lezés megvalósítása a cél. Önállóan terve-
zett munkadarabok készülnek el. Megis-
merkedünk néhány marketingfogással is.
Rendszerezzük a megszerzett tudást, al-

kalmazzuk a megtanult technikákat. Sok
szép munkadarabbal büszkélkedhetünk,
melyek egy része a kiállításon megtekint-
hetõk.

Szõlõsiné Móker Ágnes, Jákliné Perei Erika
szakkörvezetõk

Játékkészítõ szakkör

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 kód-
jelû, „Építõ közösségek” – közmûvelõdé-
si intézmények a kreatív iparral kapcsola-
tos, A jövõ a jelenben rejtõzik címû pályá-

zat, játékkészítõ szakkörében a kezdeti
egyszerûbb, különféle anyagból készült
játékok után tértünk rá a textíliából ké-
szített játékokra, a babákra, macikra.
Elõször „csak” kézzel varrtunk, aztán jött
a varrógép. Az egyenletes, láthatatlan
kézi öltések megtanulása is, de a varró-
gép használata is komoly odafigyelést
igényelt. A macik lábának, testének
összevarrása elég „szögletesre” sikerült.
A babák testének darabjain már látszik,
hogy egyre ügyesebbek tanítványaink.
Takács Dóra tanárnõ segítségével hala-
dunk a kötözött fejû textilbabák elkészí-
tése felé. Hátra van még a hajazás, a ba-
baruha varrása, az arc kifestése. Szóval,
van még munka.

Hegedûs Gabriella szakkörvezetõ

Kosárfonás

A TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0071 „A
jövõ a jelenben rejtõzik” elnevezésû pá-
lyázat kosárfonó szakkörében változat-

lan lelkesedéssel folyik a munka. Far-
kasné Csernus Marianna szakkörvezetõ
társammal elmondhatjuk, hogy igenis
tudnak küzdeni a gyerekek. Megtanulták
az alapfogásokat, peddignádból sokféle
kosarat, tálcát készítettek. Már a karók is
jobban engedelmeskednek a gyerekkéz-
nek, egyenletesebbek, hibátlanok a fona-
tok. Új tagokkal is bõvült szakkörünk, hi-
szen a kész munkák arra csábítják a szak-
körön kívülieket, hogy õk is megpróbál-
kozzanak ezzel a kézmûvességgel. Persze
mindent kipróbálni, megtanulni heti egy-
szeri találkozással hoszszabb idõbe telik,
de a kitartás az eredmény, a cél ismereté-
ben már meg van hozzá. A szakkörök vé-
gén van, akit úgy kell hazaküldeni. A mû-
velõdési ház kiállításán minden gyerek
munkája látható volt, és a húsvéti vásáron
sem csak a szülõk vásároltak. Szeretettel
várunk mindenkit a pályázat keretében
szervezett vásárunkra júniusban.

Hegedûs Gabriella szakkörvezetõ

Játszva dolgozunk

Az Új Széchenyi Terv, TÁMOP-3.2.3/A-
11/1-2012-0071 kódjelû, Építõ közössé-
gek” – „A jövõ a jelenben rejtõzik” címû
pályázat, amely az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg 29 656 974
forint 100 %-os támogatással.
E pályázat adott lehetõséget, hogy a
fajáték-készítõk megmutathassák kreati-
vitásukat. Szakmai segítõm Molnár Jó-
zsef pedagógus. A szakkörön a problé-
mamegoldó képesség és a kreativitás fej-
lesztése, valamint az alkotó munka érté-
kének felismertetése kap kiemelt szere-
pet. Márciusban fa autómodellt és
repülõt készítettünk.
A különbözõ nemes fafajták, a dió, bükk
és fenyõ szép összhangba kerültek a régi
stílusú autómodellen. A repülõ készíté-
sekor gyakoroltuk az íves alkatrészek ki-
vágását. A gyerekek ügyesen használták a
különbözõ munkaeszközöket, a favésõt,
a fúrógépet, a dekopírfûrészt és a csiszo-
lógépet. Március 23-án Székesfehérvárra
utazott csapatunk a Hetedhét Játékmú-
zeumba, ahol nagyon jól érezték magu-
kat. A Moskovszky Éva-gyûjteményben a
babák mellett szép antik bútorokkal be-
népesített játékszobabelsõket láthat-
tunk. A játékbirodalomban lehetõség
volt az interaktív játékra is. A régi fajáté-
kok gazdag tárházával ismerkedtek meg
a gyerekek.
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Április elején Stohl István elõadó tartott
bemutató foglalkozást a famûvességrõl.
Áprilisban lovas szekeret és fahernyót
készítettünk.

László József szakkörvezetõ

Röpike Színjátszókör

A Röpike Színjátszókör 2013 õszén in-
dult útjára. A színjátszókörben a diákok
drámafoglalkozáson vettek részt, ahol ki-
próbálhatták saját képességeiket, majd
fejleszthették azokat. Megismerkedtek a
színház alapvetõ eszközeivel és formái-
val, a színészmesterséggel. A színjátszás
tanulásának célja az értelem, az érzelem,
a fizikum, a jellem harmonikus és diffe-
renciált fejlesztése. A csoport tagjai a
munka aktív részesei voltak, miközben
fejlõdött ön- és emberismeretük. A fog-
lalkozások során életük több területén
életkoruknak megfelelõen viselkedési
bátorságot, biztonságot szerezhettek.
Megvalósítottuk beszédük szép, kifejezõ
voltának formálását, fejlesztettük moz-
gásukat. A tanév során két elõadást hoz-
tunk létre. Az elsõ március 15-ére készült
ünnepi megemlékezésként, a második a
Lúdas Matyi címû elõadás a perkátai ha-
gyományoknak állít méltó emléket, me-
lyet egy gálamûsor keretében fogunk be-
mutatni. Mindkét elõadást a felsõ tago-
zatos gyerekekbõl álló Pletykáta nevû
színjátszókörrel közösen állítottuk szín-
padra.

Horváthné Fischer Katalin,
Siposné Nagy Krisztina foglalkozásvezetõk

InTaRzIa

„A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP-
3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódjelû pályázat
adott lehetõséget, hogy az intarziaszak-
körön a gyerekek megismerjék a fa cso-
dálatos világát, a fából készíthetõ lenyû-
gözõ dolgokat.
A gyerekek jókedvvel végzik a munkát, a
figyelmük és az intenzitásuk csökken, de

jó látni, hogy kezdenek egyre jobban be-
lejönni a késhasználásba. Lassan elké-
szülnek az utolsó munkadarabok, amely
egy sakktábla lesz. A már elkészült képek
között akad néhány nagyon szépen kivi-
telezett munka.
Ellátogattunk a Construma Nemzetközi
Építõipari Szakkiállításra, minden na-
gyon tetszett nekik, nagyon élvezték a ki-
rándulást. Az érdeklõdésüket egybõl fel-
keltette az egyik cég, ahol láttak néhány
intarziaképet, sõt még intarziaparkettát
is.

Pavlicsek Nándor foglalkozásvezetõ

Pletykáta szakkör

,,A jövõ a jelenben rejtõzik” TÁMOP-
3.2.3/A-11/1-2012-0071 pályázatos drá-
mapedagógiai szakkör egész éves mun-
kájáról szeretnék beszámolni. A gyere-
kekkel az elsõ elméleti szakasz foglalko-
zásain közösen megismerkedtünk a helyi
népszokásokkal, néphagyományokkal és
a perkátai nevezetességeket is megnéz-
tük. Egy remek délutánt töltöttünk el a
nyugdíjasklub tagjaival, és megnézhettük
Dunaújvárosban a Bánki Donát Gimná-
zium dráma tagozatának munkáját is.

A kreatív szakasz foglalkozásain a külön-
féle gyakorlatok során fejlesztettük a szo-
ciális kompetenciákat: a kapcsolatfelvé-
tel, a kommunikáció, a vélemény és egy-
más iránti figyelem, tapintatos kritika, to-
lerancia és elfogadás képességét. Gyako-
roltuk hogyan kell mások elõtt szerepel-
ni, beszélni magabiztosan és érthetõen; a
különféle élethelyzetek, szituációk felis-
merését, az azokban való eligazodást. Is-
merkedtünk önmagunkkal, társaikkal –
mindezt játékosan, ugyanis a drámape-
dagógiában a cselekvésen keresztül meg-
valósuló tanulás áll a középpontban.

A Pletykáta szakkör vállalta, hogy az alsó
tagozatos Röpike szakkörrel együtt ké-
szíti el a március 15-i ünnepi mûsort. Sok
gyakorlás és próba után az általános isko-

la tanulóinak és a falu lakosainak is be-
mutattuk a Kuckó király címû történet
feldolgozását. A szakkör és a marketing
szakasz lezárása lesz júniusban – szintén
közös munkában az alsós Röpike szak-
körrel – a Lúdas Matyi címû mese bemu-
tatása.

Vátkainé Boda Ildikó szakkörvezetõ

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0287 kódjelû,
„MiCSODA KULTÚRA” címû pályázat
– mely az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg 29 295 406 fo-
rint 100 %-os támogatással – foglalkozá-
sait bemutató cikkek

Média-mánia

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0287 „Mi-
CSODA Kultúra!” címû Európa Uniós
pályázat keretein belül március hónap-
ban kezdetét vette a Média-mánia elne-
vezésû szakkör.
A szakkör során kiemelt figyelmet fordí-
tunk arra, hogy a tanulók megismerjék és
elsajátítsák a mozgóképek készítésének
rejtelmeit. Ezáltal fejlõdik a kreativitás,
az alkotó gondolkodás és cselekvés kiala-
kítása, az egyéniség színeinek kibonta-
koztatása. A konkrét tapasztalatszerzés
által kívánjuk elérni a gyerekek vizuális
látásmódjának átértékelõdését, látókör-
ük kiszélesítését érdeklõdésük felkelté-
sével és fenntartásával. Fontos a csapat-
szellem kialakítása és elmélyítése is. Cél a
gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsi-
ság ébrentartása és kielégítése a kreativi-
tás elõtérbe helyezése és a kompetencia
érzés kialakítása és fenntartása.

A gyerekek betekintést nyernek a forga-
tókönyvírás, az olvasópróbák, a színészi
játék, valamint a filmes utómunkálatok
feladataiba.

Folytatás a következõ oldalon.
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A munka során készítenek interjút, meg-
tanulják, hogyan kell kezelni a fényképe-
zõgépet, a diktafont és a kamerát. A szak-
körben résztvevõ tanulók: Hethési Kitti,
Kis Andrea, Kiszl Abigél, Kovács Judit,
Kovács Leila, Kõszegi Bence, Szabados
Máté, Szabó Ákos.

Szombat Katalin, Gyöngyösi Edit
szakkörvezetõk

Csiribiri részképesség-
fejlesztõ szakkör

A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általá-
nos Mûvelõdési Központ „MiCSODA
Kultúra!” TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-
0287 számú pályázata keretében mûkö-
dik szakkörünk. A tevékenységünk célja
a részképesség zavarokkal küzdõ gyer-
mekek tüneteinek enyhítése.

Részképesség-fejlesztés, beszédkészség,
kifejezõkészség, finommotorika, nagy-
mozgások, percepció fejlesztése. Kreatív
technikák megtanítása. Az alapkompe-
tenciák fejlesztése. Ezzel esélyt terem-
tünk a hátrányok leküzdésére, alapot
adva a képességeikhez mért tudás meg-
szerzéséhez. Mindezt játékos módon, já-
téktanulás, játékkészítés keretein belül.
Cél, hogy a gyerekek megtanuljanak ját-
szani, s játék segítségével képességeik,
kompetenciáik fejlõdjenek. A tanult játé-
kokat aktívan használják a szabadidejük-
ben, alternatívát biztosítva a szabadidõ
hasznos eltöltéséhez.

Pavlicsek Zsolt, Jákliné Perei Erika
szakkörvezetõk

Kézmûves–manuális
készséget fejlesztõ szakkör

Április hónapban folytattuk a megkez-
dett munkát a gyerekekkel. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy szakkörünk iránt
többen érdeklõdnek, mint arra számítot-
tunk, és olyan tanulók is eljönnek, akik-

kel az elsõ alkalmakkor még nem talál-
koztunk. Ez érthetõ is, hiszen a 7-10 éves
életkor legfõbb jellemzõje, hogy önálló,
aktív, tele van kíváncsisággal a világ iránt.
Érdeklõdése kinyílik az olyan dolgok és
élmények felé, amelyeket a gyerek maga
még nem látott és nem élt át. Ezért tart-
juk fontosnak, hogy ebben a korban ele-
venítsük fel a népi kismesterségeket. Jó
érzés látni a kisgyerekek szemében a csil-
logást, amikor a saját maguk által készí-
tett kis tárgyat hazaviszik a szakkör vé-
gén. Készítettünk többek között: gyöngy-
bõl karkötõt, agyagból marokedényeket,
körmönfonással pillangót és virágokat és
szõttünk kis szõnyeget. A további alkal-
makra is szeretettel várjuk a gyerekeket,
reméljük, ugyanilyen lelkesedéssel ápol-
juk hagyományainkat továbbra is!

Farkasné Csernus Marianna és Szabóné
Baricza Csilla szakkörvezetõk

Perkáta értékei,
kulturális kincsei

Az eddigi szakköri foglalkozásainkon szó
esett többek között az iskola történeté-
rõl, a Gyõry-kastély történetérõl, a vallás
szerepérõl, a régi perkátai játékokról, a
perkátai népdalokról, néptáncokról.
Igyekeztünk minél több olyan személyt
bevonni ezekre az órákra, akik hitelesen
és hozzáértõen tudnak beszélni ezekrõl a
témákról a gyerekeknek. Így meghívtuk
például Marton Erzsébetet és Marton
Ilonát, Sztanó Annát, Bogó Anikót, akik
gyermekkorukról, a „régi” Perkátáról
meséltek nekünk. Igen érdekes volt látni
azokat a fényképeket, tárgyakat, amiket
elhoztak nekünk, régi bizonyítványokat.
A gyerekek is megértették, hogy némely
esetben ez már maga a történelem, amit a
kezükben tarthatnak.

Szöllõsiné Móker Ágnes, Takács Dóra
szakkörvezetõk

A hely, ahol élünk:
Fejér megye

Vetélkedõ a „Micsoda
kultúra!” pályázat keretében

2013. május 14-én a Faluházban rendez-
tük meg a „Micsoda kultúra!” c. pályázat
elsõ vetélkedõjét. 20-20 harmadik és ne-

gyedik osztályos diák érkezett hozzánk
négy iskolából: a dunaújvárosi Petõfibõl,
Dózsából, Mórából, valamint a pusz-
taszabolcsi József Attila Általános Isko-
lából. A verseny kezdetén Szilasy László
igazgató úr köszöntötte a tanulókat és
kísérõiket.

Tanítóik segítségével a csapatok elõzete-
sen kiválasztottak két gyereket a zsûribe,
négy tanulót pedig tánctanulásra. A tán-
cos lábúak azonnal fel is vonultak a kas-
télyba Gergely Ágnessel és Szabó Lász-
lónéval, hogy ismerkedjenek a perkátai
sudridom tánc lépéseivel. A többiek pe-
dig megkezdték a játékos feladatok meg-

oldását. A feladatokat úgy állítottam
össze, hogy a 14 fõs csapat minden tagja
hozzáférjen valamilyen feladathoz.
Összerakták darabokból Fejér megye cí-
merét, megjelölték megyénk helyét Ma-
gyarország térképén, kép- és betûrejt-
vény segítségével kitalálták néhány tele-
pülés nevét. Keresztrejtvény megfejtése-
ként megtudták, hogy Vörösmarty Mi-
hály is megyénk szülötte, rendezték és el-
mondták a Szózat elsõ versszakait, megfi-
gyelték a nálunk lakó állatok és növények
képét, s játszottak néhány Fejér megyei
település nevével. Mire a gyerek-zsûri
tagjai Horváthné Fischer Katalin és Sza-
bó Edina segítségével ellenõrizték a
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megoldásokat, megérkeztek a táncot
tanulók, s a színpadon felsorakozva be-
mutatták frissen szerzett tudományukat
a többieknek: sudridomot táncoltak.
Ezt követte az eredményhirdetés: 78
ponttal elsõ helyezést a Dózsából érke-
zett tanulók értek el, a mórások és a hu-
nyadisok 75 ponttal holtversenyben vé-
geztek a második helyen, harmadikok 68
ponttal a Petõfi iskola tanulói lettek, a
sort 65 ponttal a József Attila Általános
Iskola tanulói zárták.
A Faluházból felsétáltunk a kastélyba,
mert ott láttuk vendégül a versenyzõin-
ket, s ott vehették át jutalmukat: csapa-
tonként egy-egy tortát.

Tóth Ferencné pedagógus

Túl az Óperencián
Meseszakkör

2013 márciusától indítottuk meseszakkö-
rünket Túl az Óperencián címmel. A
program a mese személyiségfejlesztõ
erejét felhasználva segíti a gyermekek ér-
zelmeinek gazdagodását, nyelvi képessé-
geinek, beszédkultúrájának fejlõdését. A
mese bûvöletében bontakozik lelkük,
észrevétlenül alakul, formálódik erkölcsi
értékrendjük. Az irodalom eszközeivel a
költészet szeretetére, a szó varázsára, a
könyv tiszteletére nevel. Olyan gyerme-
keket kívánunk nevelni, akik nemcsak tu-
dást, de olyan örök emberi értékeket is
birtokolnak, mint az empátia, tolerancia,
a másik ember tisztelete és szeretete. Cé-
lunk, hogy tanítványaink olyan ismere-
tekhez jussanak, amelyek nagyban hoz-
zájárulnak a legkülönbözõbb képességek
fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség
kialakulásához. Megalapozzuk a szépiro-
dalom iránti fogékonyságukat, elemzõ
képességüket, azt a technikát, ahogyan
tudatosítják magukban, hogy egy mû
hogyan hat rájuk, õk hogyan viszonyul-
nak ahhoz, amit láttak és hallottak.
A népmesék erkölcsi nevelõ hatása mé-
lyen átjárja a személyiséget. A népmesé-
ken keresztül ismeri meg saját gyökereit,
kultúráját. Olyan értékeket közvetít a
gyermek számára, amelyekbõl egész éle-
te során építkezni tud. A kisgyermek ér-
zelmi-értelmi és etikai fejlõdésének és
fejlesztésének egyik legfõbb segítõje.
A kisiskolások életkori jellemzõje a me-
sék iránti vonzalom. A mesék a gyerekek
életében az elsõ „külön világ” megterem-
tését szolgálják, különféle helyzeteket,

fantáziavilágot teremtve. 8-9 éves korban
a valósághû meséket kedvelik jobban, ér-
deklõdésük elõterébe azok a történetek
kerülnek, melyek elképzelhetõek a hét-
köznapi életben is. Ezen életkori jellem-
zõket figyelembe véve választunk a me-
sék világából. Az alkalmak során már

foglalkoztunk tündéres, jó-és rossz bo-
szorkányos, óriásos, törpés és sárkányos
mesékkel. Anyanyelvi neveléshez szoro-
san kapcsolódó tevékenységrõl lévén szó,
a mese segítségével a gyermek a nyelvnek
olyan változataival is találkozik, amilye-
nekkel a hétköznapi életben nem.

Horváthné Fischer Katalin, Siposné Nagy
Krisztina szakkörvezetõk

Kökörcsin szakkör

A ,,Micsoda Kultúra!” TÁMOP-3.2.13-
12/1-2012-0287 pályázatban vesz részt a
Kökörcsin drámapedagógiai szakkör. A
résztvevõ gyerekek az elsõ és második
osztályból járnak hetente a szakkörre.

A meséken keresztül ismerkedünk egy-
mással és önmagunkkal. Az elfogadás,
együttmûködés, egymásra figyelés na-
gyon fontos a társas kapcsolatokban. A
gyerekek a drámapedagógia eszközeinek
felhasználásával fejleszthetik kommuni-
kációs és beszédtechnikai képességeiket.
A társakkal végzett közös munka során,
az oldottabb, érzelmi biztonságot nyújtó
légkörben elérhetõ, hogy önként és kedv-
vel, alkotóként, aktívan vegyenek részt a
drámajátékban. A foglalkozásokon is-
mert meséket dolgoztunk fel, és többször
foglalkoztunk iskolánk névadójával, Hu-
nyadi Mátyással is.

Vátkainé Boda Ildikó,
Gergelyné Németh Tímea szakkörvezetõk

Bogó Anikó ÁMK igazgató

MOTOROSOK!

A Perkátai Régiséggyûjtõ Egyesület

motoros kistérségi túrát
szervez 2013. július 20-án,

délelõtti indulással a kastélykertbõl.
Részvételi díj: 1000 forint/fõ.
A részletekrõl és programokról érdek-
lõdni: Szarka Péternél a 06 (30) 267
3967-es telefonszámon lehet.

BULI
Ezen a napon 19 órától hajnalig IN-
GYENES élõ zenés est lesz a kastély-
kertben, mai és retro slágereket játszik
a

Mindenkit szeretettel várunk!

Perkátai Régiséggyûjtõ Egylet

Egy oldal: 20.000 Ft+áfa
Fél oldal: 10.000 Ft+áfa
Negyed oldal: 5.000 Ft+áfa
Egy hatod oldal: 3.500 Ft+áfa
Egy nyolcad oldal: 2.500 Ft+áfa

Gyászjelentések,
köszönetnyilvánítások, köszöntõk:

1.000 Ft+áfa/alkalom.

A társadalmi célú hirdetések
negyed oldalig díjmentesek.

Kedvezmények:

2-5 megjelenés: 15 %,
5-9 megjelenés: 25 %,

10 és felette: 40 %

Helyi hirdetõknek állandó
20 % kedvezmény.

Felár: színes hirdetés igénylése
esetén 20 %.
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A pillanat öröme
Emlékezés Bajó Károlyné, Anni nénire

„...mert ami értelmet ad az életnek, értelmet ad a halálnak is...”

Nézzék el nekem, ha ez a megemlékezés meglehetõsen szemé-
lyes lesz – de nem hiszek abban, hogy létezik „nem személyes”
búcsúbeszéd. Amennyiben hû akarnék lenni a legtöbb nekro-
lógban megfogalmazott életérzéshez, azt kellene mondanom:
nagy veszteség ért (mindannyiunkat). Nem tagadom ennek va-
lóságát, ám igaztalan volna, ha csak ezt domborítanám ki.
Élete utolsó tizenkét évét adta nekem ajándékba Anni néni, és
ha végigtekintek ennek a tizenkét esztendõnek egy-egy állomá-
sán, akkor nem a veszteség jut eszembe elsõként, hanem sokkal
inkább a jelenlét öröme. Nem is az elmúlás okozta csüggedés,
hanem annak küldetése, hogy én is megosszam az életem má-
sokkal. Szokásunk kategóriákat felállítani, aztán – mint valami
fiókos szekrénybe – szépen belehelyezni dolgainkat, amelyeket
fontossági sorrend szerint rangsorba állítunk. Ám ha azt kelle-
ne megmondanom, milyen lelki viszony fûzött engem Anni né-
nihez, aligha tudnám megmondani, hogy anyai, nagyanyai, ba-
rátnõi vagy esetleg tanítói szempontból tekintettem-e rá? Ré-
szint mindegyik érzület benne volt, de egyik sem maradéktala-
nul és kizárólagosan.
Ahogy nõttem fel, egyre bizonytalanabbá vált az otthon fogal-
ma, és egyre képlékenyebbé a családi és emberi kapcsolatok
rendszere. Ugyan mindig rendelkeztem különféle helyekre be-
jelentett lakcímkártyával, valódi otthonom csak abban a kis
földszinti bérlakásban volt, amit Anni néni tett azzá. Noha a
köztünk levõ generációs különbség egy átlagember számára ki-
zárhatná a tartós és õszinte baráti kapcsolatot két személy közt,
ez azonban számunkra sosem jelentett akadályt. Talán mert én
egy kicsit mindig „öregebb” voltam önmagamnál, õ pedig a sok
kisgyermek között, akikhez a munkája kötötte, örökifjúvá lett.
Valójában minden halállal, ami egy kicsit is megérint, jobb em-
ber válik belõlem – és így vagyunk ezzel sokan. Nem mintha va-
lami sejtelmes halálfélelem venne erõt rajtunk, hanem egész
egyszerûen azért, mert jobban tiszteljük az életet és jobban mél-
tatjuk a mulandóságot.
Hazudnék, ha azt állítanám: nem szorul össze a gyomrom, ha
séta közben tekintetem az életfa elõtti kopott padra vagy a kas-
tély melletti kis parkra esik, ahol annyit üldögéltünk önfeled-
ten. Hazudnék akkor is, ha azt mondanám, nem õ jut legelõször
eszembe, ha Perkátára gondolok.
Ám búcsúzásom nem meddõ fájdalom, hanem elhatározás:
mert szeretném továbbadni másoknak is a pillanat örömét. An-
nak a pillanatnak örömét, amely az idõ múlásától függetlenül
szilárd hegycsúcsként magasodik minden történés fölé életünk-
ben. Sokszor csupán utólag derül ki róluk, hogy nemcsak megis-
mételhetetlenek és feledhetetlenek voltak, de igazából el sem

múltak. Hogy néhányat fölidézzek ezek közül: ilyen volt, ami-
kor a kastélykert lejtõjén egymással karöltve futottunk le a tér-
dig érõ hóban; mikor két ünnep között fennhangon énekeltük a
„Stille Nacht”-ot és az „Es ist ein Ros’entsprungen”-t; mikor ke-
resztet rajzoltunk a sülni készülõ pizza tésztájába; amikor el-
mentünk együtt az öreg Rozs nénihez, hogy kifaggassuk, milyen
volt régen a perkátai búcsújárás; mikor nyáreste a kastély tera-
szára kiültünk, és a vén tölgyfa lombos ágai közt láttuk felfény-
leni az Esthajnalcsillagot. De ilyen volt a gyémántdiploma-átvé-
tele a 125 éves óvoda ünnepélyének keretén belül, s végül közös
énekléseink az orgona mellett…
Szeretnék még egyszer köszönetet mondani Anni néninek
mindazon dolgokért, amelyekre visszaemlékezem, és azokért
is, amelyeket – szûkös memóriakapacitásom miatt – már a fele-
dés homálya borít. Egyszerûen a történetért, amelyet ketten él-
hettünk meg Perkátán: abban a faluban, melybõl én kinõttem, s
amelybe õ gyökeret vert. Az életért, melynek õ az utolsó szaka-
szában volt, én pedig épphogy kezdtem megérteni, mit jelent
felnõtté válni – miközben mindannyian évezredet váltottunk.
„Kedves Anni néni (furcsa tegezve szólítani Téged): remélem, Te
már ott vagy. Azon a helyen, amirõl oly sokat beszélgettünk. Re-
mélem azt is, most már elhiszed, hogy mások vétke nem a Te
válladat nyomja. Jó, hogy itt voltál. A pillanat örömét velünk hagy-
tad, s kaptál érte egy örökkévalóságot.
Isten Veled!”

Glász Gabriella

Szerkesztõségi közlemény
Tisztelt Olvasóink!

Szívesen hírt adunk minden új kezdeményezésrõl, helyi ünneprõl, civil megmozdulá-
sokról. Ehhez kell a szervezõk tudósítása, mert a lapot önkéntes munkában, igen el-
foglalt emberekként szerkesztjük.
Várjuk írásaikat, hirdetéseiket, kéréseiket, közérdekû híradásaikat, tudósításaikat a
perkátai eseményekrõl!
Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési Iroda és a szer-
kesztõség tagjai. Következõ lapzártánk idõpontja: 2013. június 10.

a szerkesztõség
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EGYHÁZ–
HITÉLET

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az új rendszerû elsõs hitoktatás beíratá-
sa lezajlott, jelenleg a leendõ 5. osztályo-
sok jelentkezése történik. A többi évfo-
lyamon is kérjük aktív részvételüket, má-
jus folyamán várjuk a gyermekek jelent-
kezését a következõ tanévi hitoktatásra.
Örömmel vesszük, ha gyermekeik lelki
fejlõdését a katolikus egyházra bízzák!
Június 16-án rendezzük hagyományos
Egyházközségi Napunkat, melyet idén –
már másodszor – lelkipásztori körzetünk
és egyházmegyénk egyházzenei-kántor-
találkozójával színesítünk. A délután 16
órakor kezdõdõ tanévvégi hálaadó szent-
misében a gyermekek értékelése, a mi-
nistránsavatás is helyet kap. Ezek után
énekes–zenei mûsorokkal, játékokkal,
kötetlen beszélgetésekkel és agapéval
folytatjuk közösségi programjainkat.

Egyházközségünk már elérhetõ e-formá-
ban is: a perkata1711@gmail.com címen.
A plébániahivatal telefonos elérhetõsé-
ge: 30/861-2621.
2013-ban az önkéntes egyházközségi
hozzájárulás éves összege („egyházi
adó”) aktív felnõttnek 3700 Ft/fõ/év,
passzív/ nyugdíjas, munkanélküli/felnõtt-
nek: 2700 Ft/év/fõ.
Folyamatosan eljuttatjuk a postaládákba
az idei évre szóló befizetést segítõ sárga
csekkeket minden családhoz. Aki a római
katolikus anyaszentegyházhoz tartozik,
vagy segíteni szeretné helyi egyházközös-
ségi feladatainkat, kérjük, fizesse be a
kért hozzájárulást! Támogatásuk nélkü-
lözhetetlen a perkátai egyházközség
anyagi fennmaradásához, melyet elõre is
hálás szívvel köszönünk meg!
Idén kiemelt fontossággal kérjük segítõ
adományaikat templomunk felújítási
munkálataira.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Ü Z E N E T E K
A H I T É V É B E N

„Boldogok a békeszerzõk,
mert õket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9)

XVI. Benedek pápa tanítása
2013-ban a világnak

– szerkesztett változat 4. rész –

A béke szerzõi azok, akik szeretik, védik és
elõmozdítják az életet, annak teljességében

A közjó és a béke megvalósításának útja elsõsorban az emberi élet tisztelete, annak
minden vonatkozásában, a fogantatásától kezdve, fejlõdésének minden szakaszában
egészen természetes végéig. Azok az igazi békeszerzõk tehát, akik szeretik, védik és
elõmozdítják az emberi életet, annak minden dimenziójában: a személyes, a közössé-
gi és a transzcendens szinten egyaránt. Aki a békét akarja, az nem tûrheti el a merény-
leteket és bûntényeket az élet ellen. A felelõsség elõli menekülés lealacsonyítja az em-
bert, s még inkább a védtelen és ártatlan lény megölése, s ebbõl nem fakadhat béke és
boldogság. Az élet minden fajta megsértése, annak kezdetétõl fogva, mindenképpen
helyrehozhatatlan károkat okoz a fejlõdésben, a békében, a környezetben.
A házasság természetes szerkezetét, egy férfi és egy nõ kapcsolatát is el kell ismerni és
elõnyben kell részesíteni azokkal a törekvésekkel szemben, hogy ezt jogilag egyenlõvé
tegyék gyökeresen más párkapcsolati formákkal. Valójában ezek az irányzatok kárt
okoznak a házasság intézményének, hozzájárulnak elbizonytalanodásához, elhomá-
lyosítják különleges jellegét és pótolhatatlan társadalmi értékét.

Ezek az elvek az ember termé-
szetébe vannak beleírva, ér-
telmünk révén felismerhetõk
és így közösek az egész embe-
riség számára. Az egyház tö-
rekvése ezek megvédésére
nem felekezeti jellegû, hanem
minden emberhez szól, vallási
hovatartozásuktól
függetlenül.
Az alapvetõ emberi jogok kö-
zött, a népek békés élete érde-
kében is, szerepel az egyes
személyek és a közösségek
joga a vallás szabadságához.
Sajnos olyan országokban is,
amelyek régi keresztény ha-
gyományokra tekinthetnek
vissza, egyre gyakoribbak a
vallási türelmetlenséghez köt-
hetõ események, a kereszté-
nyekkel szemben és olyan sze-
mélyekkel szemben is, akik
vallásuk azonosító jegyeit vi-
selik magukon.
A békeszerzõ embernek tuda-
tában kell lennie annak is,
hogy a közvélemény mind na-

gyobb hányadában a radikális liberalizmus és a technokrácia elültette a meggyõzõ-
dést, hogy a gazdasági növekedés elérendõ azon az áron is, ha összeomlik az állam tár-
sadalmi szerepvállalása, és kárát látja a civil társadalom szolidaritási hálója, akkor is,
ha csorbát szenvednek a társadalmi jogok és kötelességek. Nem szabad elfelednünk,
hogy ezek a jogok és kötelezettségek alapvetõ fontosságúak ahhoz, hogy más jogok és
kötelezettségek is teljesülhessenek, a civil élet és a politika területén.
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Iskola
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu

Elérhetõség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu,
06 (25) 522 350

Májusi események
Május 2-án megrendeztük az iskolai sportnapot. A sportnap
gyõzteseinek jutalmazását, az érmeket a Perkátáért Közalapít-
vány biztosította, melyet ezúton köszönök meg Bogó Anikó-
nak, az alapítvány elnökének.
Május 8-án a Helyünk a világban pályázat keretében megren-
deztük a matematika és a történelem tantárgyak versenyét a sa-
játos nevelési igényû gyermekek számára.
Május utolsó két hetében végzõs diákjaink záróvizsgái történ-
nek, melyek alkalmasak arra, hogy felmérjék tudásukat, illetve
megszokják a vizsgarendszer sajátosságait.
Május 24-én 45 gyermeket sikerült elvinnünk Dunaújvárosba a
„Nagy sportágválasztó” rendezvényre, mely ebben az évben is
sikert aratott diákjaink körében.
Május 29-én országos kompetenciamérést végeztünk a 6. és 8.
évfolyamokon.
Május 31-én gyermeknappal zárjuk a hónapot.

Szilasy László igazgató

Sport

Németh Márk nagyszerûen teljesített
a megyei döntõn

Az egyéni megyei atlétikai
diákolimpiai döntõt Székes-
fehérváron rendezték. A
Hunyadi Mátyás iskola né-
hány tanulója is megmérette
magát egy-egy versenyszám-
ban.
A legeredményesebben Né-
meth Márk szerepelt, aki a
IV. korcsoportosok (1998-
99-ben születettek) súlylökõ
versenyén indult. Kiváló so-
rozatot produkált tanulónk,
hiszen hat kísérletébõl öt jó
volt, és ebbõl háromszor is
tizenegy méter fölé került. A
legjobbnál 11 méter 74 cen-
timéterre szállt a négy kilo-
grammos golyó. Ennél csak
egy versenyzõ, az enyingi rivális tudott nagyobbat lökni (12,06
méter). Márk ezzel a teljesítményével megérdemelten szerezte
meg az ezüstérmet.
Ugyanebben a korosztályban állt a dobóvonal mögé Csicsó
Márk, aki kislabdahajításban szeretett volna a legjobbak közé
kerülni. Neki azonban nem sikerült a verseny, messze elmarad-
va legjobbjától, nem jutott a nyolcas döntõbe.
A III. korcsoportosoknál (2000-2001-es születésûek) két lány
állt rajthoz hatszáz méteren: Kovács Gréta (8.) és Peresztegi
Viktória (10.). Itt borzasztóan erõs volt a mezõny, melyben
több korosztályos válogatott atléta is indult. Jellemzõ a színvo-
nalra, hogy a gyõztes hölgy jobb idõt ért el, mint a fiúknál a gyõz-
tes… Erõfelmérõnek jó volt, mert Gréta és Viktória még jövõre
is ebben a korosztályban szerepelhet.

Újabb labdarúgó-ezüst
Befejezõdtek a diákolimpia körzeti versenyei. A nagypályás
labdarúgó-bajnokság zárta a sort. A tavaszi forduló a mieink
számára elmaradt, hiszen õsszel nem érkezett meg egyik ellen-
felünk sem. Az adonyi együttes megtette azt a szívességet, hogy
átlátogatott egy mérkõzés erejéig. A 3x30 perces játék végén õk
örülhettek, hiszen 8-7-re nyertek. A tanulóink pedig legalább
játszhattak egy mérkõzést a döntõ elõtt. A góljainkat Simon
Attila 5, Galkó László és Oláh Barnabás szerezték.
Perkátán rendeztük május végén a Telekom labdarúgó diák-
olimpia körzeti döntõjét. Eredetileg négy együttes részvételé-
vel, ám az Ercsi csapata nem érkezett meg. Így a Pusztaszabolcs,
az Adony és a Hunyadi iskola tanulói körmérkõzéssel döntöt-
ték el a végsõ sorrendet. A Szabolcs elleni gólnélküli döntetlen-
nel kezdett csapatunk, majd az Adony simán jobbnak bizonyult
a Pusztaszabolcsnál. Ekkor eldõlt, hogy az adonyiak legyõzése
esetén megszerezhetõ az elsõ hely. Oláh Barnabás révén élt is a
remény, ám az ellenfél szünetig kiegyenlített, majd a vezetést is
megszerezte. Simon Attila remek szabadrúgása után azonban
ismét egyenlõ volt az állás. A mérkõzés hajrájában három eset-
ben is eldönthettük volna a találkozót, ám az ellenfél kapusa
meghiúsította ezt.

Csapatunk az újabb döntetlennel második helyen végzett, me-
lyet Kovács Attila, Szabó Ákos, Csicsó Alex, Kulcsár Bence,
Szabó Márk, Oláh Barnabás, Mészáros Dominik, Galkó Lász-
ló, Simon Attila, Csicsó Márk, Oláh Imre és Szabó Valentin al-
kotott. A siker értékét növeli, hogy veretlenül végzett a társaság
úgy, hogy az együttesünk felét fiatalabb játékosok alkották.
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A Hunyadi iskola labdarúgói szép idényt tudhatnak maguk
mögött, mert minden csapat a legjobbak között végzett: a lá-
nyok a körzetben bajnokok, megyében ezüstérmesek, a II.,
III. és IV. korcsoportos fiúk pedig egyaránt második helyen
zárták a diákolimpiai sorozatot.
Körzeti döntõ, IV. korcsoport – eredmények:
Pusztaszabolcs–Perkáta 0-0
Pusztaszabolcs–Adony 0-4 (0-2)
Adony–Perkáta 2-2 (1-1)
Végeredmény: 1. Adony 4 pont, 2. Perkáta 2, 3. Pusztasza-
bolcs 1.

Ismét második helyen
Székesfehérváron rendezték idén a Telekom Labdarúgó Di-
ákolimpia megyei döntõjét, melyen a IV. korcsoportos lá-
nyok ezúttal is kiharcolták az indulás jogát. Korábban már
három alkalommal eljutottak a döntõig, de nem sikerült
megszerezni a bajnoki címet. Sajnos most sem…
Hét csapat jelent meg, a perkátai hölgyek hármas csoportba
kerültek. Elõször a fehérvári Vasvárival mérkõztek, és Ál-
dott Napsugár, Kovács Gréta, Bolvári Dorina és Fórizs
Antonella találataival biztosan szerezték meg a három pon-
tot. Rövid pihenõ után a Tác volt az ellenfél, melyen Anton
szerencsés góljával vezetést szerzett iskolánk, ám az utolsó
elõtti percben egy méretes hiba után döntetlen lett az ered-

mény. Mivel a táciak csak két góllal tudták megverni a szé-
kesfehérváriakat, csoportelsõ lett a Hunyadi csapata.
A döntõben a másik csoport gyõztesével, a Mór együttesével
kellett küzdeni az aranyéremért és az országos döntõben
való indulásért. A fizikailag erõsebb, nagyobb lövõ erõvel
rendelkezõ ellenfél nem adott esélyt: kétgólos elõnynél
Bolvári Dorina révén még sikerült szépíteni, ám a második
játékrészben eldöntötte a bajnoki cím sorsát a Mór.
A megyei ezüstérmes csapat tagjai: Foltán Viktória, Fegy-
verneki Csenge, Fórizs Antonella, Áldott Napsugár, Fórizs
Sztella, Bolvári Dorina, Héber Fanni, Kovács Gréta, Láng
Orsolya, Rafael Laura és Mészáros Viktória.
Csoporteredmények:
Hunyadi Mátyás iskola–Vasvári (Székesfehérvár) 4-0 (3-0),
–Tác 1-1 (1-0), Tác–Vasvári 4-2 (3-1)
A csoport végeredménye: 1. Perkáta 4 pont (5-1-es gólkü-
lönbséggel), 2. Tác 4 (5-3) 3. Vasvári 0 (2-8).
Helyosztók:
III. helyért: Tác–Felcsút 8-0 (4-0)
Döntõ: Mór–Perkáta 4-1 (2-1)
Végeredmény: 1. Mór, 2. Perkáta, 3. Tác, 4. Felcsút, 5.
Pusztaszabolcs, 6. Csákvár, 7. Vasvári (Szfvár)

Benke Zoltán tanár

KÍNA KINCSEI 52.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Kínai hagyományok és
szokások: a kínai újév napjai

6. rész

Az újév elsõ napján sokan nem esznek húst. A második napon
folytatódik az õsökre való emlékezés, de ekkor a kutyákkal is külö-
nösen jól bánnak, mert a legendák szerint ezen a napon teremtette
õket az Isten, ez tehát így minden kutya születésnapja. A harmadik
és negyedik napon a vejeknek kell tiszteletüket tenniük az anyó-
suknál, apósuknál. Az ötödik napot az emberek otthonukban töl-
tik, a Vagyon Istenét fogadják a házukban. Ilyenkor nem illik láto-
gatóba menni, mert az rossz szerencsét jelentene mindkét félnek.
Hatodiktól a tizedik napig nagy vendégjárások folynak, ekkor illik
meglátogatni minél több rokont, barátot és ismerõst. A vallásosak
a szentélyeket is látogatják, ahol egészségért és jó megélhetésért
imádkoznak. A hetedik napon, mely a földmûvesek ünnepe, a kí-
naiak kiállítják a termékeiket, és speciális italokkal ünneplik meg
az alkalmat, amiket hét különféle zöldséggel, fûszernövénnyel
kell készíteni. E napon hosszú szálú laskagombát szokás enni, ami
a hosszú életet jelképezi és biztosítja. A nyers halszeletekbõl ké-
szült ételek viszont szerencsét hoznak. Nyolcadik nap este újból
van egy családi vacsora, ami egy éjféli imaszertartással végzõdik,
ekkor a Mennyek Istenéhez imádkoznak. A kilencedik napon a le-
gendás Jáde császárnak mutatnak be áldozatot. A következõ há-
rom napon folytatódnak a családi és baráti partik. A tizenharma-
dik nap a fogyókúráé, ekkor egyszerû rizses ételeket esznek. A ti-
zennegyedik nap a lampionfesztiválra való elõkészületekkel telik,
amit az utolsó, tizenötödik napon ünnepelnek. Feldíszítik a házak
külsõ felületeit, elõkészítik a petárdákat, a karókon hordozható
lámpákat a parádéra. A tizenötödik nap a lampionünnep.

A lampionünneprõl

A lampionokat fõként színes papírokból készítik különbözõ motí-
vumokkal. Az egyik fajtája a száguldó lólampion. Ebbe egy lapátos
szerkezet van beszerelve, a lapátokat ló motívumokkal díszítik.
Amikor ég a gyertya a lampionban, a felemelkedõ levegõtõl forog
a lapátos szerkezet. A szerkezettel együtt pedig úgy forognak a raj-
ta levõ ló motívumok, mintha a lovak száguldanának. Észak-Kíná-
ban elterjedt a jéglampion felfüggesztése, amikor összekapcsolják
a különféle kivilágítást a kristálytiszta jégfaragással, így gyönyörû
látványosságot alakítanak ki. Mindenhol lampionversenyt ren-
deznek, amelyre a nyerni vágyók csodásan feldíszített lampionok-
kal neveznek. Az est fénypontja egy gyönyörû tûzijáték. Késõ éj-
szakáig sétálnak az emberek, és próbálják megfejteni a lampio-
nokról lelógó szójátékos rejtvényeket. A lampionünnep második
napján kezdõdnek az újévben a mezõgazdasági munkák. A pa-
rasztok kimennek a mezõre, a pásztorok pedig állataikkal elindul-
nak a rétekre, a legelõkre.
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Mozaikok magyar múltunkból VII.

„A történelem az élet tanítómestere”
Bevezetõ

Mozaikos cikkeinkkel felvillantani kíván-
juk a valóság más lehetséges szeleteit, az el-
hallgatni, sõt eltörölni szándékolt dicsõbb
õsi múltat és közelmúltat. A 40 év feletti
generációknak különösen furcsa és új lesz
néhány olyan tény, amelyet másképp ültet-
tek fejünkbe a 60-as, 70-es, 80-as évek-
ben… Olvassák nyitott szívvel. Ha kétel-
kednek, nézzenek utána, kutassanak, ke-
ressenek, ismerjék meg az igazságot!

Rovatvezetõ: a HUN

Történelemhamisítások
és a valóság

Az utóbbi években egyre nagyobb publi-
citást kap, hogy – már az ókorban, a kö-
zépkorban, de napjainkban is – egyes tör-
ténészek saját koruk és érdekeik szerint
alaposan meghamisították a történelmet.
„Kevés nemzetnek alakult ki mintegy
száz év alatt egy olyan ortodox, minden
rugalmasságot nélkülözõ történészgár-
dája, mint a magyaroknak. Ha valamit
egyszer leírtak ama „szent tehenek”,
azon akkor sem változtatnak, ha megfel-
lebbezhetetlen bizonyítékkal állnak elõ
késõbbi szakemberek, és hogy ez ne is
történhessen meg, minden erejüket, kap-
csolataikat, politikai befolyásukat beve-
tik az ügy érdekében. A magyar történe-
lemnek több ilyen kardinális pontja van,
de a legismertebbek: a magyar õstörténet
és Petõfi Sándor.” Hankó Ildikó (Magyar
Demokrata 2013. február 13.)
Kutatásaikkal, helyszíni vizsgálataikkal
egy másfajta magyarságeredetet tártak
fel többek között: Badiny Jós Ferenc,
Bóna István, Deák István, Fodor István,
Kiszely István, Segeza László és még so-
kan más igaz magyar tudósunk.
A nem szakember érdeklõdõk elõtt is las-
san kirajzolódik a valódi kép egy olyan
magyar õstörténetrõl, amire büszkék le-
hetünk, példájukat követhetjük.
„… mert magyarnak lenni nem politika
függvénye, hanem egy nép természet
adta joga, igénye és kötelessége; magyar-
nak lenni hivatás.” (Prof. Kiszely István)

Néhány példa a sorsdöntõ
hamisításokra:

„Az Európa történelmében megjelenõ
népek eredetének, hovatartozásának át-
írása már a római korban megkezdõdött.
Ez még nem volt minden esetben tudatos
magatartás, hanem a krónikások kénye-
lembõl mindent a germánok számlájára
írtak. Az ismeretlen keletrõl megjelenõ
népcsoportokat tudatlanságból tüntették
fel germánoknak, amit késõbb a történet-

írók tényként kezeltek. A régészet bizony
rácáfol ezekre a tévedésekre.” (Prof. De-
ák István)
Orseoló Péter (Szent István király húga és
Orseoló Ottó velencei dózse fia)
Imre herceg halála után õ lett a trónörö-
kös Magyarországon, majd Szent István
halála után õt választották királlyá. Ha-
marosan nemzete ellen fordult, idegenné
tette magát a magyar trónon. Elve: „A
magyarok nem érdemelték meg ezt a cso-
dálatos országot, ezért amit csak lehet,
azt le kell rombolni.” A múltunkra utaló
arany-, ezüstlemezekre rótt õsi rovásos
feljegyzések nagy részét eltüntette.
Balambér nagykirály, Attila nagykirály, a
hun és Mah-Gar papi nemzetség történe-
tét, Koppány életérõl, haláláról, Szent
Imre haláláról szóló írásokat megsemmi-
sítették vagy meghamisították. A nyugat
hatalmasait zavarta a magyar nagykirá-
lyok múltja. Alkalmas személyt és idõt
vártak ki, hogy mindezt megtehessék. A
király betiltotta a rovásírást, a meglevõ
rovásírásokat elkoboztatta, amit megta-
lált.
Aeneas (a késõbbi II. Pius pápa): Zsig-
mond királyunk olaszországi útjáról ma-
gával hozott egy Aeneas nevû kisnemest,
akit udvarában tartott. Akkor még elége-
dett volt a magyarokkal. Késõbb, amikor
Habsburg Frigyes szolgálatába szegõ-
dött, így írt rólunk: „Szkítia, ahonnan At-
tila és hasonlóképpen a magyarok is szár-
maztak – mert a magyarok is szkíták –,
akik a világ legocsmányabb népe.” Habs-
burg megrendelésre nem késlekedett a
sárba rántani nemzetünket, és minden
rosszal, dicstelen tettekkel vádolni min-
ket. Antonio Bonfini kelt védelmünkre:
„A szentséges atya nem nézi jó szemmel,
hogy a Szkítiából származó magyarok,
akik az ausztriaiakat súlyos vereségekkel
és csapásokkal sújtották, és alighanem
sújtani fogják megint, ily nagy és dicsõ-
séggel ékeskedõ õsöktõl származtatják
magukat … A magyarok ugyanis a hu-
noktól, vagyis a szkíták közül származó
ázsiai albánoktól (királyi szkíták, fehér
hunok) vették eredetüket.” (Antonio
Bonfini: A magyar történelem tizedei –
Prof. Deák István kutatása)
A Habsburg történetírók hamisítása: Az
1700-as években elkezdõdött a „modern”
történetírás. A magyar történelmet ettõl
kezdve más a Habsburgokhoz hû embe-
rek írták. A bécsi udvar nyíltan hirdeti:
„A magyarokban bízni nem lehet. Ha
Magyarország nem lenne három részre
darabolva, s a magyaroknak nem kellene
a töröktõl félniük, sohasem tudnánk fé-
ken tartani õket, mert idegen király he-
lyett maguk közül ültetnének valakit a
trónra.”

„Így olyan õseredetet kaptunk, amely tá-
vol áll a valóságtól, rosszindulatra, felté-
telezésekre épült, kirekesztõ és végtele-
nül gyûlölködõ lett... Miután Nyugat-Eu-
rópában megerõsödött a család hatalma,
minden óhajuk, cselekedetük az volt,
hogy megszerezzék a Kárpát-medencé-
ben elterülõ Magyar Királyságot... min-
den törekvésük az volt, hogy „kicsinnyé”
tegyék, majd bekebelezzék.” (Prof. Deák
István)

„A magyarok úgy tartják, hogy királyaik
Atilla nemzetségébõl erednek, a nép pe-
dig a nagy szkíta–hun népcsaládból szár-
mazik. Az õsi királyi család listája még
megvolt Mátyás király könyvtárában.
Másolatait Mátyás király udvartartásá-
hoz tartozó olasz tudósok juttatták el Va-
tikánba és Itália más könyvtáraiba. A csa-
ládfa szerint Nimród feleségétõl, Enéh-
tõl két gyermek született, Hunor és Ma-
gor. Magor leszármazottai a tudás népe:
az Égi világ ismerõi, a földi élet nagy tu-
dósai … a nagy hun nemzet tanítói lettek.
Õk voltak az örökös papi nemzetség,
amelyet a sumér agyagtáblákon Mah-
Gar-oknak neveznek. A hun népek nagy
családja a földek elsõ megmûvelõi, majd,
ha kellett, harcosok voltak. A szkíta né-
pek eredetlegendája a jégkorszakig vezet
vissza, ahol a rénszarvasok tartották év-
ezredeken keresztül életben ezt az õsi
népet. Innen ered a szarvas iránti végte-
len tisztelet.” (Prof. Deák István, a Co-
lumbia Egyetem tanára, az MTA külsõ
tagja)
„A magyar honfoglalás európai jelentõ-
sége abban áll, hogy a Belsõ-Ázsiában ki-
alakult nép, amely magát magyarnak ne-
vezte – … egy számára idegen indoeuró-
pai tengerben, a Kárpát-medencében szi-
lárd államot hozott létre, amely a Szent
Korona alá tartozó népek között olyan
békét és jogokat biztosított, együttélést
teremtett, ami felé Európa népei is
törekednek.” (Prof. Kiszely István antro-
pológus)
„Magyarország Isten paradicsomához
hasonlítható.” (Freisingi Ottó 1147-bõl)

Szerkesztette: Kiss Ferencné
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Lovas hírek
Az áprilisi Lovas hírekben tévesen írtam az országos bajnokság
akadálymagasságait. Gubicza Anett az elõ- és középdöntõben
115 cm-en, a döntõben pedig 120 cm-en versenyzett. A téves in-
formációért elnézést kérek. A cikk megírása óta a lovas szövet-
ség honlapján javításra kerültek a szerzett minõsítõ pontok, így
Anett a március 2-i minõsítõn 84, a március 3-i minõsítõn 324,
míg az elõdöntõben 270 pontot szerzett.
Április hónapban elkezdõdtek a szabadtéri versenyek. Díjugra-
tásban és fogathajtásban is starthoz álltak fiataljaink. Gubicza
Anett Bokros Boncával nagyon jól vette az akadályokat a „kin-
ti” pályán is. 2013-ban a Perkáta SE-hez igazolt a nem perkátai
lakosú Garami Zoltán ifjúsági díjugrató versenyzõ, kinek ered-
ményeit is nyomon követjük, hiszen õ is Perkáta nevét viszi szer-
te az országban. Fogathajtásban egy kis változás történt. A tava-
lyi évig a szabadtéri 3 napos versenyeken Horváth Árpád a ba-
kon ülve, ifj. Horváth Árpád pedig segédhajtóként állt starthoz.
Az idén a fogatot ifj. Horváth Árpád hajtja, és Dózsa Tamás van
mögötte. A páros már régóta képviselte községünket a fedeles
versenyeken, reméljük a 3 napos megmérettetéseken is hason-
lóan szép eredményeket fognak elérni. Az elsõ küzdelmen már
túl vannak, és máris sikerült egy szalagot elhozniuk, a legnehe-
zebb maraton napon.

Április 28. – Budapest, Nemzeti Lovarda:
díjugrató-verseny

Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kategória (54
induló): 1 hibapont, 21. hely.

Május 4. – Székesfehérvár:
megyei bajnoki, I. forduló, díjugrató-verseny

Garami Zoltán – Glória, B/2ifi „110 cm-es” kategória (4 indu-
ló): 4 hibapont, 6.5 stíluspont, 4. hely.
Garami Zoltán – Glória, B/3ifi „120 cm-es” kategória (4 indu-
ló): 8 hibapont, 4. hely.

Május 5. – Budapest, Nemzeti Lovarda,
Országos Minõsítõ díjugrató-verseny

Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120 cm-es” kategória (18
induló): 4 hibapont, 12. hely.

Május 17-18-19. – Tolna-Mözs, fogathajtó-verseny

Ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás – Bongó-Bessy-Pandúr, ket-
tesfogathajtó B kategória (14 induló): díjhajtás 68 hibapont 12.
hely; maraton 6. hely; akadályhajtás 9. hely. A három nap össze-
sített eredménye alapján a 8. helyen végeztek. Ezzel 20 OB
pontot szereztek.

Orbán Brigitta

A Humán Sztráda Nonprofit Kft.
A szociális ellátások keretében biztosítja a szenvedély- és pszi-
chiátriai betegek közösségi ellátását Fejér megye (Velence,
Gárdony, Nadap, Sukoró, Pázmánd, Kápolnásnyék, Vereb,
Lovasberény, Pákozd, Zichyújfalu, Pusztaszabolcs, Besnyõ,
Beloannisz, Iváncsa, Adony, Perkáta, Szabadegyháza, Sárosd,
Seregélyes) területén élõ lakosok részére. A szolgáltatás az
igénybevevõk részérõl önkéntes és térítésmentes.
A gondozást elsõsorban a saját otthonukban élõ pszichiátriai
és szenvedélybetegek részére nyújtjuk, akik életminõségük ja-
vításában, valamint szociális helyzetük rendezésében igényel-
nek segítséget.
A szolgáltatást igénybe veheti, amennyiben:
– Ön alkohol, drog, gyógyszer vagy pszichés problémákkal
küzd, és segítségre van szüksége ahhoz, hogy szociális problé-
máit megoldja;
– 18. életévét betöltötte;
– 16. életévét betöltötte és a szenvedélybetegek közösségi ellá-
tását kéri.
Segíteni tudunk abban, hogy
– könnyebb legyen hivatali ügyeinek intézése (segélyek, kérel-
mek beadása, jogi-és nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés);

– problémáiról legyen kivel beszélnie;
– naprakész tájékoztatást kapjon szociális, egészségügyi, fog-
lalkoztatási ügyekben;
– könnyebben találjon munkát, vagy épp, hogy a meglevõt
megõrizze;
– ha szeretne életmódján/életvitelén változtatni.
A következõ elérhetõségeken jelezheti szándékát felénk
Telefonon: 06 (22) 470 049
Farkas Tímea: 06 (30) 815-2318, e-mailben: timea.farkas@
humansztrada.hu
Levélben, személyesen: 2481 Velence, Vajda János u. 31. sz.
alatt, ahol nyitva álló irodánkban munkanapokon 8-tól, 16.30
óráig állunk az érdeklõdõk rendelkezésére.
Honlapon: www.humansztrada.hu
Kapcsolatfelvétel menete
Munkatársunk – aki szociális szakember (munkáltatói igazol-
vánnyal rendelkezõ) – az Önnel való idõpont egyeztetését kö-
vetõen lakókörnyezetében személyesen felkeresi Önt, és rész-
letes tájékoztatást nyújt a szolgálat mûködésérõl.
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Mindennapi
mérgeink 4. rész

A zöld szervezetek nyomása kapcsán in-
dult egy REACH rendelet-tervezet. (RE-
ACH=vegyi anyagok bevizsgálása és enge-
délyezése.) A rendelet a mai napig nem

született meg 1997 óta, valamely lob-
bi-erõ miatt. De nem elég, hogy nem sza-
vazták meg, nem is tudunk róla. Tehát
mi, akik használjuk a kozmetikumokat és
esszük a gyógyszereket, a mai napig nem
tudunk róla, hogy ez így van. Tudnunk
kell még azt is, hogy a kutatások szerint
több mint 100 ezer olyan szintetikus ve-
gyület létezik, amirõl semmiféle hatás-
vizsgálat nincs.

Hatósági vizsgálatok hiányában a WWF
önkéntes vérmintákon kezdte meg vizs-
gálatait. A vizsgált vérmintákban átlago-
san 37 vegyi anyag benne volt. A legma-
gasabb szám 43, de még a legkevésbé
szennyezett vérû mintaadóban is 33-at ta-
láltak. A 103-nál a 33 a legkevesebb és az
1/3-a bent volt a mérgezõ anyagoknak. 25
olyan káros vegyi anyagot azonosítottak,
amelyek kivétel nélkül mindegyikõjük-
ben benne voltak. A vizsgált anyagok
nagy hányada a kozmetikumokban is
megtalálható vegyületek, pl. fluor-vegyü-
letek, antibakteriális vegyületek és szin-
tetikus illatanyagok. A slusszpoén: a vizs-
gált személyeknél 14 önkéntes véradásra
vállalkozó miniszter is volt, 14 országnak
a környezetvédelmi vagy egészségügyi
minisztere és plusz ezen kívül egyéb befo-
lyásos személyiségek. Magyarországról a
következõ személyek adtak vérmintát:
Persányi Miklós, az akkori környezetvé-
delmi miniszter, Kökény Mihály, volt
egészségügyi miniszter, Márkus Ferenc,
a WWF magyarországi igazgatója, dr.
Zacher Gábor toxikológus fõorvos és dr.
Gurmai Zita európa parlamenti megfi-

gyelõ. Õk ugyanúgy adtak vérmintát, de
itt van például a finn környezetvédelmi
miniszter, az olasz környezetvédelmi mi-
niszter, a litván egészségügyi miniszter, a
szlovák környezetvédelmi miniszter, te-
hát 14 ország környezetvédelmi miniszte-
re. Azt gondolta a WWF, ha az egészség-
ügyi miniszter, vagy a környezetvédelmi
miniszter a saját vérén, bõrén érzi, hogy
nagyon nagy gond van, akkor majd haza-
megy, és valamit tesz az ügy érdekében.
Nézzük meg, hogy a Magyarországról de-
legált emberek miket nyilatkoztak köz-
vetlenül a véreredményeik kézhez vétele
után. „Megdöbbentõ volt számomra,
hogy mekkora számban és mennyiségben
mutattak ki vegyszereket az én vérembõl
is. Mindenkinél, aki részt vett a kísérlet-
ben, találtak káros vegyszereket, teljesen
függetlenül attól, Európa mely országá-
ban élnek.” – mondta dr. Gurmai Zita.
„Elfogadhatatlan, hogy egyre növekvõ
koncentrációban vannak jelen bennünk,
emberekben és az állatokban is vegyi
anyagok. Olyanok, melyeket már régen
betiltottak és olyanok, melyeket ma is
használnak. Bennem például a DDT
bomlástermékébõl a DDT a 70-es évek-
ben betiltották 2700 egységnyi mennyisé-
get találtak, holott az átlag „csak” 590
egység volt. (A DDT-rõl tudni kell, hogy
200 év a lebomlási ideje és a köldökzsinó-
ron keresztül örökíthetõ tovább, ami azt

jelenti, hogy még a dédunokáinkban is
lesz. Nem lehet lebontani a szervezetbõl
és konkrétan rákkeltõ, hát azért tiltották
be a 70-es években.) Az egyik legnagyobb
gond az, hogy nem tudjuk, hosszú távon
milyen egészségügyi kockázatot jelente-

nek ezek az anyagok” – mondta Márkus
Ferenc. „Számítottam rá, hogy több tucat
mesterséges, természetidegen anyag van
a véremben, hiszen tudom, hogy mennyi-
re nem természetes a mi életünk. Mégis
váratlan volt, hogy az európai átlagot jó-
val meghaladja a bennem talált DDT-
származék mennyisége. Hogy bennem
mit okoznak ezek az anyagok – nem tud-
hatom. Pedig tudni kellene minden mes-
terséges anyagról, hogy mire számítha-
tunk, ha a közelünkbe engedjük õket.” –
kommentálta az eredményeit Persányi
Miklós. „A bennem talált kemikáliáktól
feltehetõen én már sohasem tudok meg-
szabadulni. Viszont remélem, a fiamban
és az unokáimban már nem lesznek ezek
a vegyületek. Egy szigorú jogszabály
lehet az egyetlen lehetõség, hogy részben
magunkon segítsünk, nagyobbrészt, hogy
gyermekeink egészségesebb életét elõse-
gítsük.” – nyilatkozta dr. Zacher Gábor
toxikológus. Az összes magyar résztvevõ
nyilatkozatát el lehet olvasni a http://
www.wwf.hu sajtóközlemények rovatá-
ban.
Tudunk arról, hogy mi lett a vége ennek
az európai vizsgálatnak több tízezer em-
ber vérelemzése alapján? Nem. Miért
nem tudunk róla? Ezek közül ül valaki a
posztján? A miniszteri posztokon már
egyikük sincs ott, csupán Zacher Gábor
toxikológus és Gurmai Zita vannak bent

a köztudatban. Az összes többi személy
érdekes módon a vizsgálat után hirtelen
eltûnt a köztudatból. Vajon miért?
Folyt. köv.

Szerk.: NATURA doktor
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SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!

06 (30) 232 5337

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfe-
leit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai
polgármesteri hivatalban tartja minden hét-
fõn 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 szer-
zõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot tele-
fonon nála rendeljék meg. Szombati és va-
sárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap
stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri
egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûsza-
ki megosztását, telekalakítást, tulajdonkö-
zösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a tulajdoni la-
pon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek
megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél
segítséget tudjon nyújtani.

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

GOLGOTA TEMETKEZÉS
Teljes körû temetkezési szolgáltatás:

vállaljuk temetések teljes körû lebonyolítását,
kérésre a kórházi ügyintézést is átvállaljuk.

– Temetkezési kellékek széleskörû választása (koporsós és urnás temetéshez)
– Elhunyt szállítás

(bel- és külföldre egyaránt)
– Hamvasztás (3 napon belül)
– Sírásás
– Hantolás
– Kriptaépítés
– Ravatalozás
– Temetés
– Hétvégi és ünnepnapi temetés

(felár nélkül!)
– Koszorúrendelés helyben
Kedvezmények:

– Családi koszorú árából 50 %, vagy a szertartást végzõ díjának árából 8.000 Ft ked-
vezményt adunk.
– Kórházi ügyintézés átvállalása az ügyféltõl (felár nélkül!)

Díjmentes szolgáltatások:

– Anyakönyvezés
– Sírkõ részleges bontása és visszaállítása temetéskor
– Kegyeleti virágok sírhoz vitele és felhelyezése
Helyi megbízottunk: Szabó Lászlóné Judit 06-30-456-26-59, Perkáta, Engels út 2.
Állandó ügyelet: 06-30-709-22-31; 06-20-217-64-37; 06-20-570-71-04
A tájékoztatás nem teljes körû, részletekért érdeklõdjön helyi megbízottunknál!
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10 éves a Perkátai Polgárõrség
Közhasznú Egyesület

2013. május 18-án a Perkátai Polgárõrség
Közhasznú Egyesület megalapításának
10. évfordulóját ünnepelte. A polgárõr-
ség tagjai a temetõben emlékeztek meg
két elhunyt polgárõrtársukról, majd az
általános iskola parkjában 16 órától el-
kezdõdött az ünnepélyes állománygyû-
lés.

Az állománygyûlésen részt vett Budavári
Árpád, a Fejér Megyei Rendõr Fõkapi-
tányság Bûnügyi Osztály vezetõje, Nagy
Zoltán rendõr ezredes, a Dunaújvárosi
Rendõrkapitányság vezetõje, aki elisme-
rését fejezte ki a polgárõrség munkáját,
és a körzeti megbízottakkal való tökéle-
tes együttmûködést illetõen. Cseh István,
a Fejér Megyei Polgárõr Szövetség elnö-
ke értékelte az elmúlt 10 év munkáját,
szolgálati emléklapokat adott át a polgár-
õrség tagjainak. Horváth István, az egye-
sület elnöke Az év polgárõre kitüntetést
vehette át Cseh István elnök úrtól.
A Rácalmás Szent György Polgárõr
Egyesület és a perkátai körzeti megbízot-
tak is köszöntötték az egyesületet.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester úr, az
egyesület tiszteletbeli tagja megköszönte
az egyesület munkáját hangsúlyozva a
polgárõr jelenlét fontosságát és azt, hogy
minden helyzetben lehet a munkájukra
számítani.
A rendezvényen a polgárõrség a fõbb tá-
mogatóit is üdvözölhette, akiknek ezúton
is szeretnének köszönetet mondani.
Horváth István elnök úr a kezdetektõl
napjainkig összefoglalta az egyesület tör-
ténetét. 2003 tavaszán egy figyelõszolgá-
lat alakult, mely feladata volt, hogy a
rendõrséggel együttmûködve segítse an-
nak munkáját. Saját költségükbõl, saját
autóikkal finanszírozták ezt az önkéntes
tevékenységet. A falu akkori vezetõsége

szimpatizált munkájukkal, ezért anyagi
támogatásban részesítette õket. Ezen fel-
buzdulva több magánszemély, vállalkozó
is támogatást ajánlott fel a figyelõszolgá-
latnak. Egyre többen csatlakoztak a fi-
gyelõszolgálathoz, végül már tagjai közel
50 fõt számláltak, s ekkor döntöttek úgy,
hogy csatlakoznak az Országos Polgárõr

Szövetséghez, és így megalakult a Per-
kátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület.
Az egyesület elsõ elnöke Gelénesi
György volt, majd lemondását követõen
Jákli Pál irányította a polgárõrséget. Az õ
elnöksége alatt volt elõször helyi polgár-
õr nap, ekkoriban kezdtek segédkezni a
környezõ települések rendezvényeinek
biztosításában, ebben az idõben történt a
perkátai polgárõrség egyenruhájának be-
szerzése.

2011-ben történt egy újabb vezetõváltás,
mikor is Horváth István lett a Perkátai
Polgárõrség Közhasznú Egyesület veze-
tõje. Az új vezetõség elsõdleges feladatá-
nak tekintette az új tagok toborzását, mi-
vel létszámuk csökkent. Fontos tudni azt,
hogy az új tagoknak egy hathónapos pró-
baidõt kell teljesíteni a csapatból válasz-
tott mentorok segítségével.
Sajnos, voltak és vannak olyan felkéré-
sek, melyeket szomorú szívvel hajtanak
végre a polgárõrök. Például a kulcsi lösz
fal megcsúszásakor a területlezárásban
vettek részt, és nem egy eltûnt személy
keresésében nyújtottak segítséget a rend-
õrségnek. Temetésekkor a temetõ parko-
lójában álló jármûveket õrzik.

A lakosság bizalmat szavazott a polgárõr-
ségnek továbbra is, és bejelentéseikkel
segítik a munkát. A több millió, szolgálat
alatt megtett kilométer mellett bizonyí-
totta a csapat a rátermettségét a rendez-
vények biztosításakor is.
Az ünnepélyes állománygyûlés után Vát-
kai Zoltán, Goshin-Ryu mester törés-
technikai bemutatót tartott. A jubileumi
ünnepséget a közös vacsora zárta.

Bogó Anikó


