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Falu-
üzemeltetés

Szeptember hónapban befejezõdött a
Táncsics Mihály utcai lapos melletti terü-
let fás ligeteinek és bozótos területeinek
kitakarítása. Ezeket a területeket to-
vábbra is takarítani fogjuk és a terület
rendben tartása érdekében reméljük,
hogy a lakosok segítõ szándékával talál-
kozunk.
Szintén a Táncsics M. utcai laposon elké-
szült a második járda nyomvonalának
megépítése, következõ feladat a járda
alapozása és az átjáró felújítása lesz.
Pályázat útján nyert pénzbõl és önkor-
mányzati fejlesztési alapból elkészült a
Zrínyi utca aszfaltozása. Saját kivitele-
zésben végeztük az út padkázását. A be-
fejezéshez még vízelvezetési feladatok
várnak ránk.
Megtörtént az Árpád utcai és a Deák Fe-
renc utcai emelkedõk aszfaltozása, amire
azért volt szükség, mert esõzések idején a
vízmosások miatt ezek az utak rendszere-
sen járhatatlanná váltak.
Elkezdtük a fûvel benõtt járdák letakarí-
tását az MTZ-re szerelt járdaseprõ adap-
ter segítségével.
A Sajtos köz vízelvezetésének átalakítá-
sával próbáljuk használhatóvá tenni az
esõk idején gyalogos közlekedésre alkal-
matlan területet.
A Révai utcában szintén a vízelvezetést
segítenénk elõ feltöltéssel és járdaátra-
kással.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata el-
adásra kínálja:
– a Dózsa György u. 26. alatti (hrsz.: 627
sz.) 1200 m2-en fekvõ, felújításra szoruló,
kb. 180 m2-es régi gyógyszertári ingatlant;
– a György Gyula u. 37/a szám alatti
(hrsz.: 813 sz.), 2093 m2-es építési telket,
480 Ft/m2 rendkívül kedvezõ áron;
– a Damjanich utcában 5 db építési telket
kb. 2000 m2 területtel, szintén 480 Ft/m2

áron.
Részletes felvilágosítást kaphatnak a pol-
gármesteri hivatalban.

A Faluüzemeltetési Központ
telefonszáma: 25-507 512

H-K-CS: 8-12-ig, 13-16-ig,,
SZ: 8-12-ig, 13-18-ig, P: 8-14-ig.

Rajcsányi László

HIRDETMÉNY
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Perkáta Nagyközség Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttmûködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási hallgatók, illetve felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatokat 2008. október 30-ig lehet benyújtani.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati ûrlap Perkáta Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában szerezhetõ be.

Somogyi Balázs polgármester

Tájékoztató a lakosság által
A PERKÁTAI HULLADÉKUDVARBA

beszállítható hulladékanyagok
átvételérõl és azok áráról

A hulladékudvar nyitva tartása: hétfõ-szerda-szombat, 8-12 óráig

A lakosság által behozott anyagokért a következõ összegeket fizeti a hulladékud-
var kezelõje:

Vegyes papír (száraz) 2 Ft/kg
Kartonpapír 3 Ft/kg
Üveg (italpalackok is) 1 Ft/kg
PET-palack (pl.: üdítõs) 0,5 Ft/db
PET-palack zsugorítva 4 Ft/db (maximum 8 cm magasságú)

Figyelem!
A fent felsoroltakon kívüli más anyag, pl. tört síküveg, üveg, veszélyes hulladék stb.
nem vehetõ át.
Kérjük Önöket, hogy ilyeneket ne tegyenek a hulladékudvar kerítése mellé nyitva-
tartási idõn kívül se, mert a hulladékudvarba nem vihetõk be, az utcán kell hagynia
a kezelõnek is.
Amennyiben a PET-palackokat zsugorítva szállítják be az udvarba, akkor lényege-
sen nagyobb árat kapnak érte!
A zsugorításhoz a helyszínen kétféle zsugorító-készüléket is vásárolhatnak!
Zsugorító-készülék: Kis teljesítményû 4.800 Ft/db

Nagy teljesítményû 11.800 Ft/db

A következõ termékek kaphatók még a hulladékudvarban:

120 l-es szeméttároló (kuka) 7800 Ft/db
Komposztláda 9540 Ft/db
Komposzt tea 360 Ft/db
Vertikálos hulladékzsák (a szemétszállítás díja az árban) 220 Ft/db
A felsoroltakon kívül a hulladékudvar kezelõjénél megrendelhetõ közületek, cé-
gek rendszeres szemétszállítása, valamint konténer rendelése építési sitt szállításá-
ra, illetve nagytakarításhoz.

Telefon: 06 (20) 438 3859
Tisztelt felnõttek, diákok! Hozzanak minél több hulladékot az udvarba!

Pénzt kapnak érte, a falunk pedig tisztább lesz!
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Általános Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye

Web oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:

igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
25/522-310

Szabó Lõrinc
Ima a gyermekekért

Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tõlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek õket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, õsz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fû, kõ, légy párna a fejük alatt.

Kínáld õket gyümölccsel, almafa,
tanítsd õket csillagos éjszaka.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

S ti mind, élõ és holt anyagok,
tanítsátok õket, felhõk, sasok,

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tûz, víz, ég, s föld igaz rokonom.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tûz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;

Tûz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.

Ötödikesek lettünk!

Olyan gyorsan telik az idõ, nemrég még a
8. osztályosok ballagására készültünk, és
most pedig már lassan egy hónap eltelik a
2008/2009-es tanévbõl. A gyerekekkel
együtt izgatottan vártam szeptember
1-jét, amikor megtudtam, hogy ötödike-
seim lesznek. Lázasan díszítettük az osz-
tálytermünket, hogy szép környezetben

várjuk a kis felsõseinket. Csillogó szemek
és érdeklõdõ, kíváncsi tekintetek már az
elsõ tanítási napon! Milyen lesz az ötödik
osztály?
Új tantárgyak, új tanárok, új osztályfõ-
nök. Nagyon sokat meséltek a gyerekek a
nyári élményeikrõl, kedvenc idõtöltésük-
rõl. Örültem, hogy sok gyerek jár focizni,
kerékpározni, sportolni. A hasznos idõ-
töltés mellett bizony most már a tanulás is
megkezdõdött. Nagyon fontos feladat-
nak tartom az olvasás, a könyv megsze-
rettetését a gyerekekkel. Rohanó vilá-
gunkban nincs idõ sajnos az olvasásra.
Pedig egy kedves történet, egy szép mese
elolvasása után gazdagabb lesz a gyere-
kek érzelmi világa, bõvíti a szókincsüket,
szebben fognak beszélni és esetleg szebb
fogalmazásokat is fognak majd írni az
iskolában.
Minden kezdet nehéz, de kitartó munká-
val, szorgalommal sok mindent el lehet
érni. Nagyon fontos a szülõi odafigyelés,
hiszen csak közösen tudunk szép ered-
ményeket elérni.
Én azt kérem a kedves szülõktõl, szeres-
sék a gyermekeiket, beszélgessenek ve-
lük sokat, segítsék õket, a gyermek a leg-
drágább kincsünk!
Ehhez a nagyon szép feladathoz sok ki-
tartást, megértést és türelmet kívánok!

Fülöp Irén magyar tanár,
az 5. a osztály osztályfõnöke

Elmúlt egy hónap a tanévbõl

Ahogy az ötödikeseknél, valamennyi osz-
tályban elkezdõdött a tanév. Az elsõ hó-
nap végeztével már leszûrhetõ, hogy ha-
sonló örömökkel, nehézségekkel kell
szembenéznünk, mint az elmúlt években.
A gyermekek hangjai töltik be az iskola
folyosóit, tantermeit. Látni már a peda-
gógusok szemében az öröm mellett az ag-
gódást: vajon eredményesen végzünk-e
2009. június 15-ére a megtanulni valók-
kal? Ez pedig így természetes. Lehetõsé-
gem volt az elsõ szülõi értekezletek jelen-
tõs többségéhez eljutni. Valamennyi pe-
dagógus örömére a szülõk jelenlétükkel
is igazolták, hogy fontos számukra gyer-
mekeik sorsa. Meghívást kaptam az isko-
lai szülõi munkaközösség elsõ ülésére.
Azt tapasztaltam, hogy az osztályokból
megválasztott szülõk lelkesedéssel terve-
zik a 2008/2009-es tanév programjait,
amely színesebbé teheti a gyermekek
számára az elkövetkezendõ idõt.
A tanév kezdetétõl a cikk megírásáig a 2.
b, 4.b, összevont osztályok alsó, felsõ, 5.a,
5.b, 7.b, 8.b osztályok a Reneszánsz év
2008 keretén belül Reneszánsz túrákon

vettek részt. Az 1.a, 1.b, 3.a, 3.b osztályok
pedig a következõ napokban, hetekben
fognak „túrázni”. A pályázat útján nyert
összeg biztosította tanulóink számára,
hogy teljes egészében térítésmentesen ki-
rándulhassanak. Köszönet illeti azokat a
pedagógusokat, akik a pályázatot sikerre
vitték az általuk elkészített szakmai tarta-
lommal.

Szilasy László ÁMK igazgató

Útra keltek az elsõ „fecskék”

Kirándult a 2. b

A tavalyi tanévben is-
kolánkból 11 osztály is
sikeresen pályázott a
„Reneszánsz Túrák
Magyarországon”
címû pályázatra.
Szeptember 16-án osz-
tályunk, a 2. b, indulha-
tott el elõször a kirán-
dulásra, ami teljesen
ingyenes volt a tanulóknak. Az úti cél:
Szentendre–Visegrád. Reggel izgatottan
érkeztek a gyerekek 7 óra után az iskola
elé. Néhány segítõkész anyukával elké-
szítettük a szendvicseket az útra, és fél 8-
kor útnak indultunk.

Szentendrén már vártak minket a Fe-
renczy Múzeumban és a Népmûvészet
Házában. Itt a diákok megnézhették a
babakiállítást és az ólomkatona gyûjte-
ményt is. Nagy érdeklõdéssel hallgatták
Eszti nénit, a muzeológust, aki sok érde-
kességet mesélt nekik a reneszánsz kor-
ról és Mátyás királyról. Késõbb agyagból
elkészítettek a gyerekek egy pajzsot, me-
lyet aztán mindenki hazavihetett. A sok
látnivalótól elfáradtunk és nagyon jól
esett a buszban az otthonról hozott
szendvics.

Visegrádon folytatódott a délutáni prog-
ram. A visegrádi vár tövében a Magyar
Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeu-
mában érdekes tárlatvezetést hallgathat-
tunk meg. Hány kilogramm lehetett egy
igazi kard? Milyen öltözetet viseltek a lo-
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vagok? Ilyen és ezekhez hasonló kérdé-
sekre kaptak választ a tanítványaim. Kör-
bejártuk a palotát és Mátyás kertjében
még fogócskáztunk is.
Azt hiszem, mindenki maradandó él-
ményt kapott, és fáradtan, de sok-sok is-
merettel gazdagabban tért haza errõl a
kirándulásról.

Vátkainé Boda Ildikó

Szalai Anikóról

A tanév elsõ hónapjához tartozik az is,
hogy Szalai Anikó, volt ÁMK igazgató
megvált intézményünktõl. A mendemon-
dák elkerülése érdekében szükségesnek
tartom a tényeket a nyilvánosság elé tár-
ni, persze az újság adta szûk keretek kö-
zött. Ha a leírtak valaki számára nem ele-
gendõek, keressenek, és ahogy a szülõi
munkaközösség ülésén, úgy személyes ta-
lálkozás alkalmával is részletesen elmon-
dom azokat a szervezési és szakmai oko-
kat, amelyek ide vezettek. A 2008/2009-
es tanév tantárgyfelosztása során kide-
rült, hogy válaszút elé érkeztem, mert há-
rom matematikát tanító pedagógus sok
az iskolában. Megoldást kellett keressek
a problémára. Két választás adódott: 1. a
három matematikát tanító pedagógus
közül egyiküknek a meglévõ matematika
órákból tudok biztosítani minimális órát
és nagyobb óraszámot a felsõs tanulószo-
bai munka elvégzésére. Ennek következ-
ménye, hogy az alsó tagozatban szinte na-
ponta változnának a napközis tanárok. 2.
egy matematika tanár számára kínálom
fel a teljes alsó tagozatos napközis állást,
matematika órák nélkül, és a felsõ
tagozatban változik a tanárok személye.
A 2. megoldás mellett döntöttem, mert
úgy tartom pedagógiai szempontból he-
lyesnek, hogy az alsó tagozatos kisdiákok
számára hatékonyabb, ha a napköziben
egy tanár foglalkozik velük. Szalai Anikót
kértem fel erre a tanévre az alsó tagoza-
tos napközis tanári beosztásra. Szalai
Anikó matematika-orosz szakos tanár-
ként volt kinevezve. Orosz nyelv tanítása
az iskolában nincs. Szalai Anikó nem vál-
lalta el az alsó tagozatos kisgyermekek
oktatását-nevelését, s egyben felajánlot-
ta, hogy megválik az intézménytõl. Peda-
gógiai szempontból más megoldást nem
találva, elfogadtam az ajánlatát, s kér-
tem, hogy akkor lehetõleg közös meg-
egyezéssel váljon meg az ÁMK-tól. A
megegyezés megszületett, melynek anya-
gi vonzata is volt az intézmény, s ezen ke-
resztül Perkáta költségvetésére. A tanév-
nyitó értekezleten elbúcsúzott tõlünk. Az
értekezleten tett nyilatkozata alapján,
miszerint úgy döntött, hogy egy helyi vál-
lalkozó cégénél vállalt munkát, annak el-
lenére, hogy több ajánlatot is kapott,
mint közalkalmazott (pedagógus). Szalai
Anikó döntését sajnálom, mert ha elfoga-
dott volna közalkalmazotti állást, akkor
nem lett volna anyagi vonzata sem az
intézmény, sem a község költségvetésére
távozása, s egyúttal nem szakította volna

meg, ezzel saját, 35 éves pedagógiai pá-
lyáját.

Szilasy László, ÁMK igazgató

Általános
Mûvelõdési Központ,

József Attila Könyvtár,
Mûvelõdési Ház, Faluház

Kulturális örökség napja
Perkátán

Szeptember 20-án az Általános Mûvelõ-
dési Központ immár negyedszer kapcso-
lódott be ebbe a nemzetközi programba,
de sajnos az idõjárás nem vette kegyeibe
az intézményt. Délelõtt csak a „merészek
és a nagyon érdeklõdõk” látogattak ki a
kastély mögött felállított sátrakhoz, szín-
padhoz, de a számuk folyamatosan válto-
zott, délután pedig, amikor majdnem a
nap is kisütött, elég sokan jöttek ki. Az
elsõ fellépõk között voltak a lányok a 7.
bébõl, akik modern tánc formációt mu-
tattak be, felrázva a fázós hallgatóságot.
Több olyan programunk volt, melyet
kintre terveztünk ugyan, de a kastélyban
tartottuk meg. Nagy siker volt a Nefelejcs
Bábszínház elõadása, de sok érdeklõdõt
vonzott a hastáncosok bemutatója is. A
falusi turizmusról a kistérségünkben lát-
hattak kiállítást a gyermekrajz kiállítás
mellett az emeleti kiállító teremben. A
rajzok Fejér megye várait, kastélyait áb-
rázolták, ezt a székesfehérvári Art Stúdió
bocsátotta rendelkezésünkre. A földszin-

ten a helyi szövõkör munkáiból volt
kiállítás és vásár, de a PEKIBE korondi
cserepei is szép sikert hoztak.
A lent felállított sátrakban kézmûvesek
mutatták be portékáikat, de azt is meg-
mutatták hogyan készül – bõrös, gyöngy-
fûzõ, mézeskalácsos, kvirczedli fafaragó,
pörköltcukor készítõ, fajátékos, szárazvi-
rág-kötõ. A francia klubosok zsákba-
macskát hoztak, támogatták az ugráló
felállítását, a Perkátáért Közalapítvány
pedig azon kívül, hogy támogatta a ren-
dezvényt, elárverezte a nyári helytörté-
neti gólyatáborban készített festménye-
ket jótékonysági célzattal. Dózsa Tamás-
nak leginkább a gyerekek örültek, mert
aki felkéredzkedett a hintóra, azt elvitte
pár körre. A sátor sarkában Juhász Imre
juhász subáiban, faragásaiban, kolompja-
iban és egyéb kiállított tárgyaiban gyö-
nyörködhettünk. Sajnos eltûnt az egyik
kanász ostora, melyhez számára kedves
emlék kötõdik! Ez rossz fényt vet ránk,

kérjük hozzák vissza a könyvtárba, vagy
aki tudja kinél van, jelentkezzen ugyan-
ott.
Köszönjük Toldi Hajninak a szép népme-
sét! Énekükkel elkápráztatták a hallgató-
ságot a Rozmaring nyugdíjas népdal-
együttes tagjai, egységes ruházatuk üde
színfolt volt a forgatagban. Ercsibõl jöt-
tek hozzánk a Zorica rác néptánc együt-
tes tagjai, hogy bemutassák táncaikat.
Nagy sikerük volt.
A rossz idõ miatt több tervezett program

is elmaradt, a „Stüszi” sátornak
köszönhetõen azért többen ott-
maradtak. Aki kijött, jól érezte
magát. A kulturált borfogyasz-
tásról a Dunamenti Szent Or-
bán borrend gondoskodott, a
büfében pedig a Mini Csemege
dolgozói szorgoskodtak. A Fa-
luüzemeltetés dolgozói hord-
ták ki a színpad elemeit, az asz-
talokat, vigyáztak dolgainkra
éjjel. Mindenkinek köszönjük a
segítségét, támogatását, aki
hozzájárult anyagilag vagy
munkájával, eszközeivel ehhez
a rendezvényhez.

Mosonyi György
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KÍNA kincsei 1. – Pavlicsek Zsolt rovata
A tea

Kínában a teaivás igazi mûvészet, elvá-
laszthatatlan része a kínai emberek min-
dennapjainak ma is. Akit nem kínáltak
meg Kínában teával, az biztosan nem ott
járt, hiszen akármilyen célból érkezünk
meg egy kínaihoz vendégként, kikerülhe-
tetlen egy (kettõ, három…) csésze tea
elfogadása.
A tea felfedezéséhez több monda is kap-
csolódik. Az egyik alaptörténet egészen a
Kr. e. 3. évezredre nyúlik vissza. A monda
szerint, amikor Shennong császárnak, az
„Isteni Földmûvesnek” ivóvizet forral-
tak, tealevelek hullottak a vízbe. Az így
létrejött fõzetet a császár megkóstolta és
finomnak találta. Egy másik legenda sze-
rint az indiai Bodhidharma buddhista
szerzetes, aki Kr. u. 500 körül érkezett Kí-
nába, egy hosszú meditáció közben el-
aludt. Amikor felébredt, fogadalma meg-

szegése miatt bûnhõdésként levágta
szempilláit, és a földre dobta õket. A
földre vetett szempillákból, az ég jutal-
maként sarjadt ki az elsõ teacserje. Innen
ered a buddhista szerzetesek szokása,
hogy éjjeli imádkozásaik során teát isz-
nak a rájuk törõ álom elûzésére.
A teaivás szokása a kolostorok falain kí-
vül is terjedt. A Han-dinasztia idõszaká-
ban (Kr. e. 206–Kr. u. 220) a tea gyógyít-
ható hatását, orvosi alkalmazását emel-
ték ki. A teáról azt tartották, hogy meg-
hosszabbítja az életet, kigyógyítja az em-
bert a fejfájásból és sok más bajból is. Idõ-
vel már élvezeti cikként, az íze és frissítõ
hatása miatt is fogyasztották elõkelõ kö-
rök. A teázás szokása bekerült az udvari
etikettbe, és alapkövetelmény lett, hogy
az elõkelõ családok értsenek a tea elké-
szítéséhez és felszolgálásához. A tea ára
egyre csökkent, így a teázás a szegényebb
nép körében is elterjedhetett és a ven-

dégvárás, a társas érintkezés fontos kellé-
ke lett. A VI. században a tea már fontos
külkereskedelmi árucikké is vált. A tea si-
kerét mutatja, hogy ebben a korban egyre
több irodalmi alkotás témájává vált. A
VIII. században született az elsõ átfogó
mû magáról a teáról, Teáskönyv (Cha-
jing) címmel. A könyv írója, Lu Yu tíz fe-
jezetben leírja mindazt, amit tudni kell a
teanövény termesztésérõl, a levelek osz-
tályozásáról, az ital elkészítésérõl, a víz
minõségérõl és a teafõzéshez szükséges
eszközökrõl.
Az idõk folyamán változott a tea feldol-
gozásának és fogyasztásának módja is. A
VIII. századig a tealeveleket gõzölték,
majd különbözõ formákba (tégla, fészek,
korong) összepréselték. Az így kapott
téglákból (más néven préselt tea, teaka-
lács, sajtolt tea stb.) az elkészítés során le-
törtek egy darabot, majd rizzsel, gyöm-
bérrel, narancshéjjal, sóval, egyéb fûsze-
rekkel, olykor vöröshagymával, tejjel fõz-
ték össze. Bár már Lu Yu is elítéli a tea
ilyenfajta ízesítését, a préselt tea tovább-
ra is fennmaradt, sõt fizetõeszközként is
használták egészen a XX. század elejéig.
A IX-XIV. század között a portea hasz-
nálata került elõtérbe. A leveleket rövid
ideig gõzölték, majd szárítás után körma-
lomban porrá törték. A porra forró vizet
öntöttek, majd egy bambuszból készült
seprûcskével felhabosították.
A ma ismert teakészítési mód, a leveles
tea forrázása a XV. század idején alakult
ki. Az elõzõ korok fûszeres teáival ellen-
tétben ekkorra vált elterjedtté, hogy az
emberek a tea természetes aromáját íz-
lelgették. Lassan külön kultusza alakult
ki a teaháznak, amelyek egyre népsze-
rûbbek lettek, és máig meghatározó
színterei maradtak a kínai társadalmi
életnek.

Tisztelt Olvasóink!
Sajnálattal értesültünk arról, hogy
egyes esetekben nem érkezik meg a
cikknek szánt levelük lapunkhoz.
Különösen így volt ez az augusztusi hó-
napban.
A hasonló eseteket kivédendõ, kérjük,
telefonon érdeklõdjenek, amennyiben
nem kaptak tõlünk visszajelzést.
Minden rosszindulatú híreszteléssel
ellentétben: NINCS CENZÚRA!!!
A közlésre szánt cikkeket természete-
sen megjelentetjük, ha megérkezik cí-
münkre. Bizonyítékul szolgálnak az ed-
dig megjelent számok!
Kérjük, lapozzák át!
Probléma esetén várjuk jelzéseiket,
szívesen segítünk!

Tisztelettel: a szerkesztõbizottság


