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NOVELLA

nem sikerült. Óráin mindig megszokott
csend honolt, az érdeklõdés és kíváncsiság lebilincselõ csendje; most azonban
mindenki másra figyel: a fákra, a szélre, a
meredek hegyoldalra. Õ csak egy tárgy,
akár egy cserje, akár egy darab kõ a kitaposott ösvényen. Nem tanár, nem is ember; a természet egy darabja. Talán mindegyikük az, meglehet, nem egyedül van
ezzel – mégis csak õ szenved, csak õ van
tudatában ennek? Jobb lett volna a családjáról szót sem ejteni... De hisz Krevéth
se különb a román felmenõivel, rengeteget mesélt gyermekkora rémes múltjáról.
Na és Borsos Rozália a forróvérû asszony
déli és a pénzéhes amerikai pasas egyszülöttje, akikrõl nem is lehet tudni, miféle
furcsa véletlen folytán találtak egymásra
egy szeszes éjszakán. Õ maga magyarosította nevét, hogy legalább apja nemtörõdöm szigorától megszabadítsa magát.
Itt mindenki beleszületett a semminek
inkább nevezhetõ rendetlenségbe, összegabalyodott DNS-ek láncolatába, amelybõl életfogytiglan kísérleteznek, hogy
magukat kiszabadítsák, de az, mint a kígyó, újra meg újra rájuk tekeredik. A fákkal, a fûcsomókkal karöltve visszük a történelem színtere elé biológiai megalapozottságunkat, mint áldott vagy átkozott
sajátságunkat, és mert többek akarunk
lenni, csak kimondunk egy-egy bûvös
szót, egy igenlést vagy tagadást, és máris
megszültük magunkat egy nemesebb világ számára. De még mindig nem dõlt el a
kérdés, hogy ebbe a nemesebb világba
mennyire nemes vagy rothadt módon illeszkedünk bele.
Boronkay a szakadék szélén lépdelt, mint
sokan mások, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy csodálkozzanak a természetes
szépségekben. Bányaira nézett, és most
volt igazán õszinte magához tanárként;
most mentegetés nélkül ismerte el,
mennyire elviselhetetlen undort vált ki
belõle a töpszli gyermek, és hogy akarva-akaratlanul is mindig pofonra áll a
keze, ha õ mellette van. Krevéth pipára
gyújtott; az otthoni fõlõ lecsó gõze tekeredett orrsövényébe, és megakadt közte.
Mindent imádott feleségében, ami csak
anyjára emlékeztette. Õ indította el a tanári pályán is, az édesanya, aki az eredeti
és hamisítatlan hõs volt számára, mert
képes volt még egy férfin is úrrá lenni.
Rozália a csókálló rúzst nyalogatta szája
szélérõl; eszébe jutott, hogy egyetlen
büszkeségét, telt ajkait anyjától kapta, és
sminkelés közben háládatosan gondolt
rá, ahogy egy rövidke pillanatra most is.
Váratlan kedvese, a buszsofõr tündöklõ
reménye a sötét éjszakai égbolton, amely
lassan, de egészen biztosan érkezik meg a
pirkadattal. A sofõr komoran nézett
maga elé, csak egyszer-egyszer erõltetett
mosolyt az arcára, ha nagyon muszáj volt.
A kis Bányai gyerek még mindig böfögött
a kólától.
– Miért olyan szótlan, Karcsi? Kimerült
talán, vagy... ugye nem én vagyok a terhére? – kérdezte aggodalmasan Borsos Rozália.

– Nem, nem maga van a terhemre – sóhajtotta a sofõr, és kinyitotta a busz ajtaját. Aki látta, meg mert volna esküdni,
hogy nem ugyanazt az arcot viseli, mint
amikor ideérkeztek –, szálljon be! Sokáig
tart az út...
„Ti valamennyien mások vagytok, ahogy
én is, ahogy tanáraitok, nevelõitek, és
szüleitek is azok. Nincs két egyforma természet, legfeljebb hasonlók, kísértetiesen
hasonlók. Szeretnétek megváltani, de legalábbis megváltoztatni a világot, fõleg saját
magatokat. Ez ebben a korban így is van
rendjén, de ne feledjétek, hogy csakhamar
eljõ a kihívások kora, és nektek akkor is
meg kell állnotok a helyeteket! Ilyenkor se
feledjétek el világmegváltó vágyaitokat,
mert ez fog erõt adni számotokra a
küzdelmek idején, és a hit, hogy képesek
vagytok rá! Ne gondoljatok sokat a múltra,
sõt, legjobb nem is gondolni rá. A múlt sokunk számára bénítólag hat, ezért inkább a
jövõbe tekintsetek, és a jelen biztosságából
merítsetek erõt magatoknak! Nem vagytok
egyedül, mindenki talál magának legalább
egy barátot a világban. A múlt eseményeit
hagyjátok tovamenni, de barátaitok
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emlékét soha ne engedjétek kitörölni
belõletek!
Nem szándékoztam búcsúbeszédet mondani, hisz annyian megtették már helyettem. Én inkább hozzátok szerettem volna
szólni, kedveseim, akik itt álltok
megdöbbenve, vigaszt várva, és azt
akarván, hogy folytassátok a megkezdett
utat biztonságban. Tegyétek ezt! Õk is ezt
akarnák, akiknek emléke még túl elevenen
él bennünk, bennetek.”
Az igazgatónõ és helyettesei, aztán minden osztály egy-egy koszorúcskát helyezett el az iskola udvarán állított emléktáblán annak a buszbalesetnek emlékére,
ami idestova egy esztendeje történt a Vereckei-hágónál. Ma már elhalványulnak
a viták, vajon baleset volt-e és nem a sofõr
szándékos gondatlansága. Ez már nem
számít.
Ami számít, hogy végre minden különbözõség egységbe olvadt át; hogy a múlt démonikus árnyéka feloldódott az örökkévalóságban; és hogy a Vereckei-hágón
azóta is fúj a szél. Mindig fúj a szél...
Glász Gabriella
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Tanévnyitó
2008/2009
Tisztelt Szülõk!
Kedves Diákok!
2008. szeptember 1-je reggelén még tombolt a nyári meleg, még nehéz volt reggel
korán felkelni, még elhinni is nehéz volt,
hogy véget ért a szünet, de mégis tudtuk:
eljött az iskolakezdés ideje. Az épület kitárta kapuit, a folyosót gyermekzsivaj töltötte be, s az ünnep illata érzõdött a termekben. 2008. szeptember 1-jén, reggel 8
órakor a Himnusz ünnepélyes hangjaival
elkezdõdött a 2008/2009-es tanév.

Tisztelt Szülõk!
Iskolánk valamennyi dolgozója nevében
köszönöm meg, hogy gyermekeik nevelését, oktatását, tanítását ránk bízták. A
tanév során a bennünk meglévõ szakmai
tudással, emberi tartással fogunk megfelelni elvárásaiknak. Munkánk eredményességének egyik legfontosabb alapjai a
bizalom és az együttmûködés. A bizalom
felénk, pedagógusok felé, már megnyilvánult abban, hogy gyermekeiket ránk
bízták. Az együttmûködés pedig az év során együttes cselekvésekben, együttgondolkodásban fejezõdhet ki. Reményeim
szerint, jó hagyományainkat tovább
követve és újabb programokkal bõvülve,
együttmûködésünk egyre magasabb
színvonalat érhet el.

Kedves Diákok!
Számotokra a legfontosabb a tanulás, annak a tudásnak a megszerzése, mely alapot teremt a tevékeny és alkotó felnõtt
élethez. A feltételek adottak mindenki
számára. Kérlek Benneteket, használjátok ki teljes mértékben a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által kínált lehetõségeket, ezzel növelve meg önmagatok
számára a tudás birodalmában a teret!

Kedves Pedagógustársaim!
Mint ahogy a sportoló a verseny elõtt, mi
is sóhajtunk egy nagyot, mert tudjuk,
hogy elkezdõdik a világ egyik legszebb hivatásának a gyakorlása: a tanítás. Csillogó szemû gyermekek mesélnek majd nyá-

ri élményeikrõl, s mi meghallgatjuk, de
tudjuk, hogy nemsokára már arra akarjuk
rávenni õket, hogy keményen tanuljanak,
figyeljenek, gondolkozzanak, minél jobban megismerjék a világot. Ez hivatásunk
lényege. Többnyire a gyermekekkel
együtt, néha ellenükre, de mindig értük,
tisztelettel, türelemmel, szeretettel. Ehhez kívánok továbbra is családjaitoktól
megértést,
magunknak
pedig
eredményes 2008/2009-es tanévet!

Minden diáknak és pedagógusnak hasonló érzéseket kívánok a teljes 2008/2009-es
tanévre, valamint azt, hogy mindannyian
várakozásunknak megfelelõen vagy
fölötte teljesítsünk!

Új pedagógusaink:

Meghívó

Deák Viktória, aki a 4.b osztályban
Horváthné Fischer Katalin (Kati néni)
mellett
tanít
az
iskolaotthonos
osztályban.
Baráth Miklósné (Ági néni) az 1. b osztályban Molnár Mónika tanítónõvel tanítják a kisgyermekeket.
Józsa Balázs a felsõ tagozatban a földrajz
tantárgyat tanítja.
Kérem, fogadjuk szeretettel és bizalommal új kollégáinkat!

Kulturális örökség napja
– Általános Mûvelõdési
Központ – Gyõry-Kastély

Deák Viktória, 2008. szeptember 1.

Általános Mûvelõdési
Központ hírei

2008. szeptember 20.,
szombat, 10.00–17.00-ig

Szilasy László ÁMK igazgató

Kezdjük!
Újra egy tanév… Megint tanórák, szünetek, hangos ricsaj a zsibongóban, a belsõ
udvaron – de nem csupán ennyi!
Az elsõ osztályosok számára új környezet
sok szabállyal, új pedagógusokkal, sok
kötelezõ tevékenységgel. A negyedikesek számára az utolsó év kedvenc tanítójukkal, a sok törõdéssel. A nyolcadikosok
számára sok munka, sok izgalom, újfajta
megpróbáltatások éve ez.
Minden osztályt, minden tanulót, minden pedagógust felsorolhatnánk az új
tanévhez kapcsolódó elvárásaikkal, kívánságaikkal és elhatározásaikkal együtt!
Én 17 évvel ezelõtt álltam ott, ahol a jelenlegi elsõseink. 17 éve ugyanabban a
tanteremben szedték be elsõ füzeteimet,
ahol ma én ugyanezt a feladatot végeztem tanulóimmal.
Mi változott? Majdnem minden… és
szinte semmi. Azt mondjuk, változnak a
gyerekek, de én sok diákomban véltem
felfedezni egy-egy osztálytársam személyiségjegyeit. Az iskola épülete alapjában
véve nem változott, de felszerelésében
modernizálódott, bõvült. A pedagógusok
között ugyanúgy megtalálhatóak azok a
típusok, amelyekbe mi is besoroltuk õket
régen.
Diákságom alatt ugyanezeket éreztük
magunkon, amiket ma az arcokon felfedeztem: izgalmat, várakozást, türelmetlenséget, kíváncsiságot – és szinte semmi
nem változott: egy új pedagógusban is
ilyen érzelmek vannak.

Program:
10.00 Megnyitó – Szilasy László – ÁMK
igazgató
10.05 „Fejér megye kastélyai, várai” –
gyermekrajz kiállítás megnyitója
Megnyitja: Tóth Ferenc alpolgármester
10.10 „Falusi turizmus kopogtat… Engedjük be!” kiállítás megnyitója
Megnyitja: Kékesi Istvánné Adonyból
10.15 Reneszánsz ének és zene – elõadják: Szabó Edina, Orbán Zsolt pedagógusok és a gyerekek
10.30 Modern tánc formáció – elõadják a
lányok a 7.b-bõl
11.00 A csúfolódós nyúl – a Nefelejcs
bábegyüttes elõadásában
13.00 Középkori fegyveres játék – bemutató Kun Barna és csapata közremûködésével – utána kiállítás és játék a
fegyverekkel
14.00 Népmese Toldi Hajnalka népi mesemondó elõadásában
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14.30 Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre
Egyesület Rozmaring Népdalcsoportjának mûsora – vezeti: Czinger Imréné
14.45 Hastánc – Járóka Erika, Hethési
Tiborné és Nagy Nikolett közremûködésével
15.00 Zorica rác táncegyüttes Ercsibõl fellépése
16.00 Százszorszép néptáncegyüttes –
Martonvásárról – fellépése
17.00 Zárszó – Szarka Istvánné, a nap háziasszonya

ISKOLA
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Honismereti
gólyatábor
A Perkátáért Közalapítvány az idei évben is rövid sátortáborozásra hívott meg 40
perkátai kisdiákot Bárányjárásra a vadászházhoz. A táborlakók hagyományos dolgokkal ismerkedhettek meg. Kipróbálhattak régi játékokat, megismerkedhettek az
igazi kemencés kenyérsütéssel, megkóstolhatták a kenyérlángost, készíthettek rafia-

EGÉSZ NAP KÉZMÛVES VÁSÁR
Egyéb programok: régi fotók kiállítása
(kastély), falumúzeum (kastély), juhászélet eszközei, kiállítás (kastélyudvar),
szövõkör munkái, kiállítás és vásár (kastély), erdélyi cserépdíszek (kastélyudvar,
Perkáta – Kisbács Baráti Egyesület),
zsákbamacska, ízelítõ francia termékekbõl (kastélyudvar, Perkáta – Saint
Maximin Baráti Kör), ingyenes légvár,
kisállat-simogató, lovagoltatás, arcfestés
(kastélyudvar), borkóstoló (Dunamenti
Szent Orbán Borrend), büfé (kastély).
MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!
Általános Mûvelõdési Központ

Perkáta-Kisbács
Egyesület hírei

és vesszõkosárkát, nemezlabdát, kürtõs kalácsot süthettek maguknak parázson. A
Kun család középkori fegyverbemutatót tartott, Kapócs Tibor amatõr festõmûvész
pedig a gyerekek szeme láttára alkotott tájképeket. Részt vettek még éjszakai túrán,
erdei akadályversenyen, számháborúztak, és lovas kocsival, illetve néhányan
kerékpárral a hantosi jurtanapon is körülnéztek.

Augusztus 14-19. között egyesületünk látogatóban járt Kisbácson.
Ezúttal is felejthetetlen programokkal
vártak bennünket: kirándulás, piknik a
Jáva-völgyében,
Parajd-KorondSzováta-Segesvár körút, Szent István
napi ünnepség mise, amelyet Ottó atya
celebrált, a Kisbácsi hívek legnagyobb
örömére.
Lélekemelõ közös énekléseinkre azt hiszem sokan és sokáig fogunk emlékezni.
Nemcsak a Medve-tóban, de a kisbácsiak
szeretetében is fürödtünk!
Köszönet érte a fogadó családoknak, segítõknek de különösen Márton Elek alpolgármester úrnak.
Jövõre az Együttmûködési Szerzõdés
aláírásának 5. évfordulóját ünnepeljük,
amelyre
szeretettel
meghívtuk
barátainkat.

Egyesületünk minden hónap utolsó csütörtökjén, este 6 órától tartja összejövetelét, jöjjenek és kapcsolódjanak be ebbe
az örömteljes várakozásba.

A gazdag programot a kuratórium tagjai szervezték és bonyolították le, akik ezúton is
szeretnék megköszönni önzetlen segítõiknek a munkáját: Czuppon Lászlóné Mariska
néninek a kenyérsütést, Horváthné Fischer Katalinnak és Fischer Jánosné Kati néninek a finom házi kenyereket és pogácsát, Boka Erikának a nemezelést, Kincses Józsefnek és Vajk Istvánnak a fõzést és mindenre kiterjedõ segítségüket, Horváth Dórának a játékmesterséget, Orbán Brigittának és Tokodi Nikolettnek a lovagoltatást,
Molnár Mónikának a kosárfonást, Hegedûs Gabriellának a kürtõs kalács sütést, a
Kun családnak és Kapócs Tibornak a bemutatókat, Dózsa Tamásnak a lovas kocsis kirándulást, Nagy Lászlónak a sok segítséget, a süteményeket, gyümölcsöket, egyéb finomságokat küldõ szülõnek a gondoskodást. Kargl Jani bácsinak és a
vadásztársaságnak pedig a nagyszerû helyet a táborozó gyerekek nevében is.

Siba Árpádné, a PEKIBE elnöke

Perkátáért Közalapítvány kuratóriuma

Már most készülõdünk, hogy méltóan
tudjuk fogadni õket.
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KÖZÖSSÉG
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Örök élmény!
„Nyári programunk” következõ állomása 2008. augusztus 11-ei
dunaújvárosi tûzoltósági látogatás volt.
Ezen a napon 24 gyerek és 5 kísérõ indult el autóbusszal, egy élményekkel teli célállomás felé. Minden gyerek biztonságosan
és izgatottan érkezett a bejárat elé, ahol a perkátai lakosú Si-

mon Sándor és kis csapata várta az odaérkezõket. A kíváncsi
tekintetek nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy ne kérdezzék meg, mit kell tenni riasztáskor, milyen feladatai vannak a
tûzoltóknak, miért nincsenek nõi tûzoltók… stb. Érdekes kérdések mellett hasznos tudnivalókkal gyarapodott tudásunk,
amiért köszönet jár a tûzoltóságnak. A látogató gyerekek mindent megnézhettek, kipróbálhattak s igazán színes napot varázsoltak nemcsak maguknak, hanem a felnõtteknek is. Óriási élményt kaptak ezzel az odalátogató gyerekek, akik másképp
nem jutottak volna el ilyen helyre (támogatónk: Perkátáért
Közalapítvány). Hazaérkezésünk után mindenkinek járt egy
gombóc fagyi. Hálás köszönet az örök élményért.
Köszönettel: Szabó Judit, a gyerekek nevében

EGY ARANYOS NAP
2008. július 19.
Egy szép nyári nap ragyogó ötlete, hogy az itthon
maradt perkátai gyerekek is hasznosan töltsék a
nyári szünidõt. A Nappali Szociális Központ vezetõje, Mazán Eszter, Németh Zsanett családsegítõ,
Szilvásiné Kovács Julianna munkatárs közös ötlete alapján szervezték ezt a programot. A hatalmas
lelkesedésnek meg is lett az eredménye, hét csapat
jelentkezett, akik izgatottan várták a sorsolást,
hogy kivel mérhetik össze erejüket és technikai tudásukat. A bajnokság déli 12 óráig majdnem
100%-osan lezajlott, de a korgó pocinak nem lehetett nemet mondani. Ebéd után izgatottan várták,
hogy melyik két csapat küzd meg egymással. Aprólábú kispályás focistáink kitartó s méltó ellenfélnek bizonyultak a nagyokkal szemben. Ragyogó
játékvezetõi tudását illetve játékát ismerhettük
meg Horváth Pista bácsinak, s megajándékoztuk
õt a legjobb játékvezetõi címmel. A nagy hangzavar közepette elérkezett az idõ is, hogy a kis poros nyakakat
méltó fényes érmek is díszítsék. A legjobb csapatnak a I. FOCI

