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Beszámoló a 2015. október 13-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. októ-
ber 13-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 5 képviselõ (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szabó Ta-
más, Szilasy László) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen sza-
vazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint:

NAPIREND

1. „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perká-
tai Gyõry-kastélyban” tárgyú projekt keretében falkép restaurátori
munkára vonatkozó árajánlatok megtárgyalása
2. 124/2015. (IX. 23.) számú képviselõ-testületi határozat módosítása.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen sza-
vazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta „a Kí-
nai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai
Gyõry-kastélyban” tárgyú projekt keretében falkép restaurátori munka
elvégzésére vonatkozó, az eljárást lezáró döntés meghozatalára vonat-
kozó elõterjesztést.

A képviselõ-testület a MentArtis Kft., a SeBeRest Kft.. és a Lotz Stúdió
Kft. árajánlatát érvényesnek nyilvánította. Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete a fenti eljárást eredményesnek nyil-
vánította és nyertes ajánlattevõnek a MentArtis Kft. (1022 Budapest,
Maross u. 44/A.) ajánlattevõt hirdette ki, melynek árajánlata nettó
5 000 000 Ft.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5 igen sza-
vazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 124/ 2015. (IX. 23.)
számú képviselõ-testületi határozatot az alábbiak szerint módosította.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete „Magyaror-
szág 2015. évi központi költségvetésérõl” szóló 2014. évi C. törvény
III. melléklet 4. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi ön-
kormányzatok mûködõképessége megõrzését szolgáló kiegészítõ tá-
mogatás címen szereplõ tartalék elõirányzatból nyújtható állami támo-
gatásra, Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés-
ének megállapításáról szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
B115 önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló ki-
egészítõ támogatás elõirányzat soron tervezett 22 310 038 Ft összeg
erejéig.

2015, az év, amikor élõvé válnak Perkáta kínai kapcsolatai
Sok helyen olvashattak az elmúlt idõszakban a perkátai Gyõ-
ry-kastélyban jelenleg is zajló Kínához, közelebbrõl kínai testvértele-
pülésünkhöz, Huaxianghoz kapcsolódó projetünkrõl, a „Kínai-magyar
Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry kastély-
ban” címû, KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 jelû pályázatával 344.901.
459 forint pályázati forrásban részesült turisztikai projektrõl. Néhá-
nyan még ezt a számunkra, - azaz Perkáta lakosai számára - óriási sikert
is kétségbe vonják, pedig ezáltal tudjuk megmenteni a legfontosabb ér-
tékünket, a Gyõry-kastélyt.

Másrészt pedig, egy egyedülálló intézményt tudunk létrehozni az 55
éves kínai kapcsolatunk miatt, amelyben testvértelepülésünk,
Huaxiang, testvértartományunk, Jilin tartomány és Kína számos terü-
lete tud bemutatkozni a magyar közönségnek. A fanyalgások évekkel
ezelõtti iránya az volt, hogy miért költ Perkáta annyi pénzt a kínai kap-
csolat fenntartására? Azért, mert volt már egy több évtizedes hagyomá-
nyunk, amelyet a nehezebb idõszakokban sem adott fel Perkáta. Az ag-
gódók most már inkább a mostani óriási közös perkátai sikert akarják
bagatellizálni, pedig a hosszú kínai kapcsolatot végre kézzelfoghatóvá
tudjuk tenni, és egy Magyarországon is páratlan központot tudunk lét-
rehozni, amely a nagyközönség számára hozza közelebb Kínát. Ha pe-
dig szigorúan a gazdaság terén maradunk, akkor elmondhatjuk, hogy a
kínai kapcsolatunk nettó siker. A ráköltött önkormányzati forintok
sokszorosa térül meg azzal, hogy közel 345 millió forintos támogatás-
hoz jutottunk, amely által beért az elmúlt évek munkája.

Perkáta jelentõset lépett idén a kínai kapcsolatok terén azzal is, hogy a
közterületek átnevezésekor a volt Tanácsköztársaság utca egy részét –
amelyben a jelenlegi Magyar-kínai Barátság Mg-i Zrt. központja is

mûködik, illetve a tényleges, 2001-es testvértelepülési kapcsolatot alá-
író volt polgármester is él – Pekingrõl nevezte el. Ezt a döntést, hangsú-
lyozom, hogy Huaxiang község vezetésével és Chen Zhiliu volt nagy-
követtel, Perkáta díszpolgárával is egyeztettük. Az 55 éves perkátai-
huaxiangi kapcsolat egész Kína elõtt tiszteleg. A legutóbb Perkátára lá-
togató delegáció nem testvértelepülésünkrõl érkezett, de velük is meg-
találtuk a közös kapcsolódási pontot, és elismerõen nyilatkoztak arról,
hogy kínai utcanév is van Perkátán. Számos együttmûködési lehetõ-
ségrõl is tárgyaltunk, amelyek látszólag ismétlései az elmúlt években
mondottaknak, de azért figyelembe véve Kína lakosságszámát és mé-
reteit, mindig újabb és újabb kínai partnerekre lelünk, akikkel elõször
találkozva bemutatjuk településünket és országunkat, múltunkat és
nyitottságunkat a fejlesztések elõtt.

Az idei évi sikereket az elõzõ években is gondos elõkészítõ munka
elõzte meg, amelyben kiemelkedõ volt Perkáta delegációjának 2011-es
huaxiangi látogatása, illetve Huaxiang és Fengtai kerület nagyon ma-
gas rangú delegációjának perkátai fogadása. Ekkor került bemutatásra
a Boldog Huaxiang címû fotókiállítás, amely egyrészt a perkátai-kínai
kapcsolatok akkor éppen elsõ 52 évét, illetve a Huaxiang városrészt is
bemutatta. Már 2011-ben jeleztük, hogy Perkáta is szeretne bemutat-
kozni Huaxiangban egy kiállítással, amelynek megvalósítását tovább-
ra is tervezzük, és ezt jeleztük kínai partnerünknek. Így a hamarosan
beinduló Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ szervezésében
méltóan tudja képviselni Perkátát. A kiállítást, illetve akár egy kisebb
állandó kiállítási teret szeretnénk hamarosan – a következõ években –
megvalósítani Huaxiangban, a most létrejövõ intézmény által. A késle-
kedésünk oka pedig az volt, hogy 2011 óta teljes delegáció nem járt
Perkátáról Huaxiangban. A 2011-ben az általunk javasolt középtávú
megállapodás számos sikerrel járt, hiszen ifjúsági delegáció által
perkátai fiatalok jártak Huaxiangban, és már többször meghívtuk Hu-
axiang ifjait is. Egy perkátai fiatal ösztöndíjjal egy évet tanulhatott Pe-
kingben, Xiao Qian nagykövetet fogadhattuk Perkátán, illetve Kína
számos részével kapcsolatot építhettünk ki, ezért is járt 2015. október
16-án nálunk egy jilini delegáció. Nagy siker volt számunkra, hogy
2012-ben a huaxiangi delegációban újra Magyarországon járt Chen
Zhiliu és felesége, akik a legelismertebb magyar szakértõk Kínában.
Az aggódók szerint Kína vezet, ami mind Kína gazdasági ereje és a
Perkátánál jóval nagyobb lakosságszámú Huaxiang helyzetébõl egye-
nesen adódik, de a mostani fejlesztéssel Perkáta egyenlõ partner lesz,
és méltó módon tudja megmutatni mind magát, mind Magyarországot
Kínában. Az idei év perkátai szempontból mindenképpen kiemelkedik
a kínai barátságunkban, hiszen a kastély-projekttel, és a Peking utca el-
nevezéssel élõvé is tudjuk tenni, az eddig csak szûk körnek szóló, és
protokolláris kapcsolatot.

Somogyi Balázs polgármester

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
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Huaxiang és Fengtai delegációjának látogatása Perkátán
2015. október 26-án, az esti órákban érkezett Magyarországra
Peking Fengtai Körzetének 5 fõs delegációja. Elsõ látogatásuk
október 27-én, Perkátára vezetett. Huaxiangot Bai Zirong al-
polgármester úr képviselte, míg a testvértelepülésünket, a Hu-
axiangot is magába foglaló 4 fõs Fengtai Körzeti Önkormányza-
ti delegációt,  Gu Xiaoyuan helyettes titkár asszony vezette.
A vendégeket Somogyi Balázs polgármester, Lakos László
jegyzõ, Barna Tímea, Bogó Anikó, Szilasy László intézményve-
zetõk, valamint Bakos Imre kapcsolatalapító és Pavlicsek Zsolt
fogadták. A köszöntés után tárgyalásra került sor a Polgármes-
teri Hivatalban, majd ellátogattak a kastély- projekt nyílt napjá-
ra.

A találkozó során tárgyaltak a „Kínai-magyar Kulturális Tu-
risztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry kastélyban”
nevû projektrõl is, amit vendégeink jól felkészülten fogadtak.
Szó esett a kiállításról, mely a kínai, valamint a huaxiangi kultú-
ra csodáit szándékozik bemutatni az érdeklõdõknek, illetve a
kulturális programok szervezésérõl is. A delegáció tagjai öröm-
mel és érdeklõdéssel fogadták a terveket, melyekkel kapcsolat-
ban szívesen osztották meg véleményüket és ötleteiket. Gu
Xiaoyuan asszony segítségükrõl biztosította Somogyi Balázs
polgármestert a kiállítás tárgyaival, illetve a promóciózásával
kapcsolatosan, majd megemlítette, hogy turisztikai és kulturális
szervezetekkel is felveszi a kapcsolatot, hogy minél hatéko-
nyabban tudjanak együttmûködni a projektben.

A kedd délelõtti Polgármesteri Hivatalban történt tárgyalást,
majd a kastély-projekt nyílt napján történt bejárást azt tette
egyedivé, hogy a Gyõry-kastélyban létrejövõ Kínai-magyar Kul-
turális Találkozóközpont huaxiangi kiállításait elõkészítõ mos-
tani delegációban több turisztikai szakember is helyet kapott.
Gu Xiaoyuan helyettes titkár asszony és Bai Zirong alpolgár-
mester úr is, a mostani településvezetõi munkája elõtt a turiz-
musban dolgozott.

A nagyon elõremutató és sikeres tárgyalásokat tartalmazó
szakmai program után a delegáció Perkátán látogatást tett az is-
kolában, ahol Szilasy László, a Perkátai Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója az oktatá-
si kapcsolatokról tárgyalt Li Youyi igazgató asszonnyal, aki Pe-
king 12. számú Középiskolájának vezetõje.
Kedd délben még megtekintette a delegáció a templomot és lá-
togatást tettek a Perkátai Szociális Központban, ahol Barna Tí-
mea az intézmény vezetõje a munkatársaival, és az ellátottakkal
együtt, pogácsával és süteményekkel fogadták a huaxiangi-
fengtai vendégeket. Az intézményvezetõ asszony bemutatta az
intézmény mûködését, lehetõséget teremtve, hogy a csoport
bepillanthasson a nappali ellátás éppen folyó kézmûves tevé-
kenységébe.
A fogadás végeztével a polgármester megragadta az alkalmat és
személyesen hívta meg a delegációt a kiállítás megnyitójára, s
üdvözletét küldte Huaxiang vezetõségének.

Kedd délután Balatonfüreden és Tihanyban jártak a vendége-
ink, majd szerda reggel Budapesten a Parlamentet is megtekin-
tették. Esztergomban a bazilikát, Szentendrén pedig az Óvá-
rost is meglátogatták, majd szerda délután és csütörtök reggel
Budapest fõ turisztikai látványosságait is megcsodálták.
Október 29-én utazott vissza hazájába a kínai testvértelepülési
delegáció.

Somogyi Balázs
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„Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása
a perkátai Gyõry kastélyban” nevû projekt nyílt napja

Idõpont: 2015. október 27. (szerda) 10 óra
Helyszín: 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. (Gyõry-kastély)
A nyílt napon részt vett:
Gu Xiaoyuan, Fengtai Körzet Önkormányzatának vezetõ he-
lyettese
Li Youyi, Peking 12-es számú középiskolájának igazgatója
Feng Xiaoguang, Peking Fengtai Körzet Önkormányzatának
Emberi Erõforrások és Társadalombiztosítási Hivatalának
igazgatója
Zhao Gang, Peking Fengtai Körzet Önkormányzatának Xi
Luoyuan al-negyedének igazgatója
Bai Zirong, Peking Fengtai Körzet Huaxiang Község Önkor-
mányzatának alpolgármestere

A perkátai intézmények vezetõi és a projektmenedzsment tag-
jai.
Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kínai-magyar
Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Gyõry
kastélyban” címû, KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 jelû, 344 901
459 forint támogatási összegû pályázat nyílt napjára 2015.
október 27-én került sor.
A rendezvényen beszédet mondott Somogyi Balázs polgármes-
ter, aki röviden ismertette a projekt lényegi elemeit, illetve kö-
szöntötte a nyílt napon megjelenõ Peking, Fengtai Körzetének
delegációját. Õt Gu Xiaoyuan asszony követte, aki köszönetet
mondott a szíves fogadtatásért, és a közös rendezvényekkel
kapcsolatos együttmûködésérõl biztosította a jelenlévõket. Vé-
gül Bai Zirong alpolgármester üdvözölte a nyílt nap részt vevõ-
it.
Ezt követõen Horváth Dóra népdalcsokra következett, majd
Bogó Anikó invitálására elkezdõdött a Gyõry-kastélyon belüli
program.

A kastély egyik termében a vendégek három prezentációt te-
kinthettek meg Huaxiang és Perkáta kapcsolatáról. Az elsõ vi-
deóban az elmúlt ötven év képei közül jelent meg néhány, dalla-
mos kínai népzenével kísérve. A második prezentációban Bogó
Anikó beszélt a Perkátán Kínával, és Huaxianggal kapcsolat-
ban megvalósult rendezvényekrõl, kiállításokról valamint a kü-
lönbözõ körzetekbõl érkezett delegációk fogadásáról. Ezt kö-
vetõen a projektvezetõ, Dániel Miklós mutatta be a felújítás lé-
péseit. Elõadásában képeket tárt a jelenlévõk szeme elé, me-
lyek a munkálatok elõtt, alatt és a jövõbeli állapotában mutat-
ták be a kastélyt.
A kastély elhagyása után megvendégelték a nyílt napra érkezõ-
ket a rendezvény szervezõi.

Somogyi Balázs

Tisztújító közgyûlést tartott
a Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület

A 13 perkátai taggal, - köztük Perkáta Nagyközség Önkormányzatával, a Perkátai ÁMK-val, a perkátai
civil szervezetekkel és gazdasági társaságokkal - mûködõ Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület, 2015.
október 22-i közgyûlésén, a következõ idõszakra vonatkozó tervek mellett, a tisztújítás is napirenden volt.
Az egyesület elnöke továbbra is Márok Csaba, Mezõfalva polgármestere, illetve az elnökség tagja maradtam jómagam, az önkor-
mányzati szféra képviseletében. Tovább az elnökség tagja maradt Kovács Ferenc, Perkáta Nagyközség önkormányzati
képviselõje, a vállalkozói szféra képviseletében.
Az elmúlt hónapokban az egyesület munkaszervezete is megújult. A Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület munkaszervezeté-
nek vezetõje Horváth Anita, és a munkaszervezet munkatársa pedig Stelczer Balázs lett.

Somogyi Balázs



Erzsi néni, további jó egészséget
90 fölött is!

2015. november 13-án ün-
nepelte a 90. születésnap-
ját Csányi Lajosné, szüle-
tett Gecseg Erzsébet, Dr.
Baráth Károly utcai lakos.
Ezen alkalomból Perkáta
Nagyközség Önkormány-
zata nevében köszöntöt-
tük õt László Klaudia al-
jegyzõvel közösen, illetve
adtam át az Orbán Viktor
miniszterelnök által küldött díszoklevelet.
Erzsi néni a köszöntésen mesélt nekünk a családjáról, a felme-
nõi által alapított Gecseg-tanyáról, majd a férje családja által la-
kott Csányi-tanyáról is. Visszaemlékezett a férje korai halála mi-
atti nehéz évekre. A legbüszkébben azonban az unokáiról és 9
dédunokájáról mesélt. Ott jártunkkor Erzsi néni már lelkesen
készült az egyik unokájánál a másnap történõ családi, születés-
napi ünnepségre.

További jó egészséget kívánunk!
Somogyi Balázs
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Szociális tûzifa Perkátán idén is
Perkáta Nagyközség Önkormányzata idén is sikerrel pályázott
a Belügyminisztériumnál, szociális tûzifa támogatásért, ame-
lyen 3.111.500 forint támogatást kapott. A támogatás összege
175 erdei köbméter tûzifa vásárlását jelenti. A támogatás
14.000 forint, plusz ÁFA összeget tesz ki köbméterenként, az
önkormányzat pedig 1.000 forint, plusz ÁFA önrészt vállalt
köbméterenként. Kötött áron 15.000 forint, plusz ÁFA áron
határozta meg a belügyminisztériumi rendelet a tûzifa teljes vé-
telárát, az általunk preferált kemény lombos fajták esetén.
Emellett a rendelet meghatározza megyénként a kijelölt tûzifa
eladókat, esetünkben az állami tulajdonú Vadex Zrt-t. Az ön-
kormányzatot a tûzifa árán felül terheli a Perkátára szállítás
költsége, illetve a támogatásban részesülõ lakosokhoz való kis-
zállítás költsége is. A tûzifa szállítása már zajlik az önkormány-
zat telephelyére.

Önkormányzatunk feladata a támogatás nyújtása mellett, egy
rendelet megalkotása is. Ezt a támogatást terveink szerint, az
elmúlt évekhez hasonló jövedelemhez kötött feltételekkel kí-
vánnánk nyújtani. Ez a tavalyi éven is azt jelentette, hogy min-
den pozitívan elbírált kérelmet 1-1 erdei köbméter szociális tû-
zifa biztosításával támogattunk, és 1 ingatlan kapcsán csak 1 ké-
relmet fogadtunk el. A rendelet várhatóan a november 26-i
közmeghallgatással egybekötött képviselõ-testületi ülésen ke-
rül megalkotásra, így a helyi lakosok november 27-tõl tudják
benyújtani a kérelmüket.

Somogyi Balázs

Hulladékcsökkentés Perkátán

Az elmúlt idõszakban több hulladékgyûjtési akció is volt
Perkátán. Az óvodai Szülõi Szervezet másfél hónappal ezelõtt
végzett papírgyûjtési akciót egy héten keresztül, és a gyûjtésbõl
származó papírt az önkormányzatunk résztulajdonában álló
Dészolg Kft. szállított el. November 7-én elektronikai hulla-
dékgyûjtést szerveztünk, szintén a Dészolg Kft. közremûködé-
sével. Az év során pedig számos helyi hulladékgyûjtési akciót
végeznek a civil szervezetek, illetve a kezdetek óta részt ve-
szünk a TeSzedd! országos programban.

Somogyi Balázs

A Perkátáért Közalapítvány
sikeres pályázata

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet
alapján, az Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alap-
szolgáltatások fejlesztésére 2015-tõl igénybe vehetõ támogatás
céljából pályázatot nyújtott be a Perkátáért Közalapítvány. A
pályázati forrásból a Perkátáért Közalapítvány egy Merce-
des-Benz Vito Tourer 114 CDI Base kisbuszt vásárolt.

A busz használatára vonatkozó szabályozást a Perkátáért Köz-
alapítvány kuratóriumának tagjai (Dózsáné dr. Sasvári Ildikó
titkár, Rajcsányi László, Szilasy László, és Pavlicsek Nándor ku-
ratóriumi tagok) végzik. A pályázatban kiemelt cél, a térségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztése. Kiemelt helyen szerepel
az óvodások, iskolások szállítása, és a perkátai civil szervezetek
igényeinek kiszolgálása. A kisbusz igénybe vehetõ a közösségi,
mûvelõdési, sport-, szabadidõs tevékenységek megvalósítása-
kor. A busz használatával kapcsolatos közleményekrõl a továb-
biakban az önkormányzat hirdetõtábláján, és a www.perka-
ta.hu weboldalon olvashat.

Bogó Anikó elnök
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Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
Perkáta Nagyközség intézményein

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.10.0/N/14-2014-0036
azonosítószámú pályázata keretében, 16 916 397 forint támogatás segítette annak a
projektnek az eredményes megvalósulását, mely során a Perkáta Polgármesteri Hiva-
tal, a Szivárvány Óvoda, a Fogorvosi rendelõ és az Egészségház épületén
„fotovoltaikus” rendszer épült ki.

A KEOP-2012-4.10.0/N konstrukcióban
kiírt pályázat kiemelt célkitûzése – össz-
hangban a hazai és EU stratégiával – „a
környezetünket kevésbé terhelõ, meg-
újuló alapú energiatermelés elterjeszté-
se, a megújuló energiaforrásokon alapu-
ló villamos energia szerepének növelése
és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás
csökkentése. Kiemelt hangsúlyt fektetve
a környezeti szempontok érvényesítésére
a gazdasági fejlõdésben, melynek egyik
feltétele a megújuló energiaforrások na-
gyobb arányú felhasználása, a társada-
lom és a környezet harmonikus viszonyá-
nak kialakítása.”

A Perkáta Polgármesteri Hivatal, a Szi-
várvány Óvoda, a Fogorvosi rendelõ és az
Egészségház jelentõs energia felhaszná-
lással bírtak, a fenntartási költségek nagy
hányadát tette ki a meglehetõsen magas

áramfogyasztás. Ennek csökkentésének
érdekében Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be, amely
pozitív támogatói döntésben részesült.
Az intézmények tetõszerkezetére nap-
elemes rendszert telepíthettek annak ér-
dekében, hogy az intézmény villamos
energia fogyasztásának jelentõs része
már megújuló energián alapuljon, a
2015-2016-os tanév kezdetére.
A projekt során elszámolható költségek
100% támogatási intenzitással kerülnek
kifizetésre, így az önkormányzatnak csak
a fejlesztés töredékét szükséges önerõbõl
finanszíroznia.
A projekt keretében a Szivárvány Óvoda
épületén 10 kWp, a Perkáta Polgármes-
teri Hivatal épületén 5 kWp, a Fogorvosi
rendelõ épületén 3 kWp, az Egészségház
épületén 5 kWp összteljesítményû nap-

elemes rendszert helyeztek el. A napele-
mek által termelt áram fedezi az épületek
éves energiafogyasztásának átlagosan
majdnem 81 százalékát, így az folyama-
tos, tartósan átcsoportosítható megtaka-
rítást eredményez. A beruházásnak kö-
szönhetõen az intézmények energiafo-
gyasztásának költségei nagymértékben
csökkennek. A projekt környezetvédelmi
szempontból is jelentõs, mivel a megúju-
ló energiafelhasználás növelésének ered-
ménye, az üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának csökkentésével jár. A projekt
nem titkolt célja az is, hogy példát mutas-
son a lakosság és az épületeket látogató
emberek számára a megújuló energiafel-
használás területén.

Somogyi Balázs

Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészeti Iskola

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

Elérhetõség:
igazgato@amk-perkata.sulinet.hu

25/522-350

Októberi hónap eseményei

Október a magyar történelem kimagas-
ló történéseire való emlékezés hónapja.
Hagyományainkhoz híven, méltósággal
emlékeztünk meg az 1849. október 6-án,
Aradon kivégzett magyar vértanúkra,
kik életüket áldozták fel a haza szabad-
ságáért.
Október 22-én az 1956. október 23-án
kitört forradalom hõseire emlékeztünk
iskolai és községi szinten.
Mindkét eseményt diákjaink, pedagó-
gusaink haza iránti elkötelezettségét,
hazaszeretetét, történelmi hagyomá-
nyaink ápolásának igényét fejezték ki.
Köszönöm, valamennyi diáknak, pedagógusnak, akik az októ-
ber 22-diki ünnepség mûsorát létrehozták, bemutatták!
Október eseményei idõrendben:
– Magyar népmesék napja – szeptember 30. (az óvónõk mond-
tak meséket)

– Október 6-án az aradi vértanúk napján a hagyományok sze-
rint emlékezett meg iskolánk „kisünneplõben”, mécsessel, egy
szál virággal Takács Dóra és Orbán Zsolt szervezésében.
– Hangos olvasás felmérése – Horváthné Horgos Judit
– A papírgyûjtés október 12. és október 15. között került meg-

rendezésre – Hegedûs
Gabriella szervezésében.
– Október 15 – Kálnay
Adél író-olvasó találkozó a
könyvtár szervezésében.
– Október 13-án házi rajz-
verseny volt a DÖK szer-
vezésében (alsó tagozat).
– Az óvónõk voltak az elsõ
osztályokban – 1.a (okt.
20) Vátkainé Boda Ildikó
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- 1.b (okt. 21) Siposné Nagy Krisztina, Gergely Ágnes szervezé-
sében.
– Október 23-ai események felelevenítésére október 22-én ke-
rült sor. Szervezõk: Fülöp Irén, Szabó Edina, Orbán Zsolt, Ko-
vács Tina Erika, Gergelyné Németh Tímea.
– Németh Zsanett – Petõfi Sándor Ált. Isk-ba küldött be gye-
rekrajzokat
– Október 1-jén a Szülõklub Bécsben és Schönbrunban járt –
Jákliné Perei Erika és Pavlicsek Zsolt szervezésében

Szilasy László Igazgató

Az én mesehõsöm rajzverseny

A DÖK szervezésében 2015. október 13-án került megrende-
zésre „Az én mesehõsöm” címû rajzverseny az alsó tagozatos
tanulók számára.

A gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel várták a megméret-
tetést. A legjobb rajzok kiválasztása nem volt egyszerû, hiszen
67 tanuló rajza közül kellett kiválasztani a legjobban sikerült
munkákat.
A helyezettek:
1. évfolyam:
I.helyezett: Nagy Péter, Áldott Hanna, II.helyezett: Kádár Eve-
lin, Simon Kata, III.helyezett: Klózer Kíra, Szabó Fanni

2. évfolyam:

I.helyezett: Sipos Kornél, II.helyezett: Molnár Zsófia, III.he-
lyezett: Nedó Dóra

3. évfolyam:

I.helyezett: Iványi Noémi Emma, II.helyezett: Gálosi Lara,
III.helyezett: Varga Noémi

4. évfolyam:

I.helyezett: Kis Renáta, II.helyezett: Tiger Jázmin, III.helye-
zett: Reiprich Írisz

Gyöngyösi Edit Tanítónõ

Az újság megjelenési idõpontja miatt a novemberi hónapban eddig
megtörtént eseményekrõl tájékoztatjuk az olvasókat.

Novemberi események

Halloweeni tökplasztika

A felsõs évfolyam hagyományos tökfaragó versenye
2015.11.05-én került megrendezésre. Az idei évben rekord szá-
mú 11 csapat nevezett, összesen 32 gyermek tette próbára kéz-
ügyességét és kreativitását.

A tökök plasztikázása balesetmentesen és jó hangulatban zaj-
lott. A zsûrinek (Horváthné Horgos Judit, Dr. Kormosné Visi
Anita, Szabó Edina, Szöllõsiné Móker Ágnes) nehéz dolga
akadt az elkészült tökszépségek értékelése során.
A helyezések az alábbiak szerint alakultak:

1. helyezett: Real Madrid – Bartos Nándor, Horváth Mónika,
Jákli Regina (5.a)
2. helyezett: Tök8 – Kovács Georgina, Schlagetter Adrienn,
Szabó Richárd, Vátkai Zsombor (5.a)
3. helyezett: Tökfejek – Kis Viktor, Klujber Richárd (6.a)
Minden megjelent gyermeknek és a zsûri tagjainak is köszöni a
munkáját a szervezõbizottság:

Molnár József és Szombat Katalin

Mesemondó verseny 2015.11.05.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában már régóta hagyo-
mány, hogy novemberben megrendezzük az alsó tagozatosok
részvételével a mesemondó versenyünket. Ezt az eseményt az
idén november 5-én tartottuk iskolánkban. Nagyon változatos,
kedves mesékkel készültek most is tanulóink.
Csodálatos élményekkel gazdagodhattak azok, akik részt vet-
tek eme eseményünkön. Az elsõ és harmadik osztályosok
együtt mutathatták be meséjüket, míg a második és negyedik
osztályosok külön teremben mesélhettek nekünk. A zsûri tagjai
közt köszönthettük Sztanó Anna nyugdíjas tanító nénit, Toldi
Hajnalka hitoktatót, Kárász Ferencné Csilla óvó nénit,
Pavlicsek Zsolt tanár urat, Takács Dóra tanárnõt, Pats-Belsõ
Viola tanítónõt, Szabóné Baricza Csilla tanítónõt, és nem utol-
só sorban a zsûri elnökét, Fülöp Irén tanárnõt. Pannika néni az

Folytatás a következõ oldalon.
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idén is nagy szeretettel adta át a legfiatalabb versenyzõnek, az
elsõ osztályos Gyarmati Katinkának a jutalomkönyvet. A felké-
szülésben aktívan részt vettek az alsó tagozatos tanító nénik, és
gyermekeink szülei is, akiknek ezúton is nagyon köszönjük ezt a
szép élményt, mellyel megajándékoztak bennünket. Gratulá-
lunk a helyezést elért gyermekeknek és visszavárunk mindenkit
jövõre is! Az elsõ helyezettek részt vehetnek a nagyvenyimi me-
semondó versenyen november 13-án, és az összes helyezett
meghívást kapott a Perkátai Régiséggyûjtõ Egyesülettõl, hogy
az adventi vasárnapokat színesítsék meséikkel.
Díjazottak:
1. osztály

I. helyezett: Kovács Roland 1.a, II. helyezett: Urbán Levente
1.b, III. helyezett: Balogh Olivér  1.a
2. osztály

I. helyezett: Nedó Dóra 2.b, II. helyezett: Gelencsér Lilla 2.a,
III. helyezett: Wéber Viktória  2.b

3. osztály

I. helyezett: Gálosi Lara 3.b, II. helyezett: Németh Bence 3.b,
III. helyezett: Jákli Dávid 3.a
4. osztály

I. helyezett: Aszlajov Dorottya 4.b, II. helyezett: Kiss Alexa 4.b,
III. helyezett: Tomor Patrícia  4.b

Gergelyné Németh Tímea Tanítónõ

Márton-nap

Hagyományainkhoz híven november 11-én Márton napján ün-
nepséget rendeztünk.

Természetesen a nagy napot megelõzõen sokat készültünk és
gyakoroltunk, hogy azon a napon már csak a szórakozásé le-
gyen a fõszerep.
A 4.b osztály a Márton napra jellemzõ hagyományokat és nép-
szokásokat mesélte el, a lányok szép kékfestõ szoknyában, a
fiúk kalapban és ünneplõben- hangulatot teremtve ennek a
szép napnak.
A 4.a osztály A libapásztorlány lakodalma címû mesét adta elõ
mosolyt csalva még a nagyobbak arcára is, a kicsik pedig ámulva
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nézték õket: volt ott ének, tánc, még egy lakodalom is, hiszen a
mese befejezése egy közös, a közönséget is csalogató táncház
lett.
Aztán kézmûves foglalkozáson vehetett részt, aki úgy érezte,
szeretne mindenféle “libás” dolgot készíteni.
Az alsós tanító nénik segítségével készült könyvjelzõ, libás kép
termésekbõl, színezõ, lehetett tekézni, mesét nézni. Itt aztán
mindenki talált kedvére való programot. Mire a foglalkozások
befejezõdtek besötétedett. Már kicsik és nagyok, szülõk és gye-
rekek gyújtogatták lámpásaikat, hogy végre sétálhassanak és
bejárják az iskola környékét. A hosszú sorban, egymás után
lépkedõk himbálózó lámpásaikkal csodás látványt nyújtottak.

Kis elsõseink, akik még nem láttak ilyet, izgalommal és büszkén
rótták az utat. A nagyobbak – köztük felsõsök szép számmal –
újra megízlelhették milyen is egy Márton nap. S ha már ízek, ak-
kor libazsíros kenyér és forró tea várt mindenkit. Lelkes szülõk

segítettek és osztogatták a finomságokat. A hatalmas tábortûz
fényénél hívogatóan szólt a gitár, s aki akart énekelt is. Mire az
utolsó fények is kialudtak fáradtan és elégedetten nyugtázhat-
tuk: de jó volt ez az esti móka!
Köszönet a tanító néniknek, tanító bácsiknak, szereplõ gyere-
keknek, szülõknek!

4.a és 4.b osztály, Edit néni, Timi néni, Andi néni

Körzeti mesemondó versenyre utaztunk
Nagyvenyimre

Ismét eljutottak a helyi mesemondó verseny elsõ helyezettjei a
hagyományosan Nagyvenyimen megrendezett körzeti verseny-
re, 2015. november 13-án.

A tanulók, szülõk és felkészítõ pedagógusok, a Perkátáért Köz-
alapítvány - pályázaton frissen nyert- kisbuszával mehettek a
megmérettetésre. A közös megnyitó után minden évfolyam kü-
lön terembe vonult és nagy izgalommal várták a gyerekek, hogy
elmondhassák a saját meséjüket. Legtöbben a harmadikosok és
a negyedikesek voltak. Az eredményhirdetésre megint közösen
vártunk. Az elsõsök között elsõ helyezést ért el Kovács Roland,
a másodikosoknál pedig harmadik helyezett lett Nedó Dóra
Sára perkátai tanuló. Gratulálunk nekik, ezért a szép eredmé-
nyért!

Vátkainé Boda Ildikó

Közlekedési témahét az iskolában
A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0670 projektazonosítójú, „Befek-
tetés a jövõbe”, elnevezésû pályázatunk zárásának rendezvénye
októberben, egy közlekedési témahét volt. A programokon
húsz gyermek vett részt, melyek során lehetõségük nyílt átte-
kinteni a kerékpárosok számára kötelezõ és ajánlott felszerelé-
seket, valamint a rájuk vonatkozó KRESZ szabályokat, táblá-
kat. Bizonyíthatták rátermettségüket kerékpáros ügyességi és

lassúsági versenyen. Tesztlapot tölthettek ki, illetve kerékpár-
túrát szerveztünk számukra Perkáta körül.
Persze a legizgatottabban, az összetett versenyt várták diákja-
ink, melyen rendkívül jól teljesítettek:
I. helyezett: Kiss Alex, II. helyezett: Lajtos Viktória, III. helye-
zett: Oláh Raul lett
Természetesen mindenkinek értékeltük egész hetes munkáját
és nagyon reméljük, hogy a jövõben mindenki kamatoztatni
fogja az itt szerzett tudást!

Hegedûs Gabriella,
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A Perkátai Általános Mûvelõdési Köz-
pont az õszi hónapokban is aktívan végzi
mûvelõdési és rendezvény szervezési fel-
adatait. Községi és civil eseményeken
egyaránt képviseltetjük magunkat, igyek-
szünk segíteni az ott folyó munkákat.
Szerepet vállaltunk az október 23-ai em-
lékmûsor lebonyolításában, a Perkátára
látogató külföldi delegációk fogadásá-
ban. Nagyközségünk háborús hõseinek,
díszpolgárainak sírjánál is leróttuk a tisz-
teletünket. A Perkátai Szociális Köz-
ponttal együttmûködve, továbbra is se-
gítjük a helyi civil csoportok tevékenysé-
gét. Nagy örömünkre szolgált, hogy részt

tudtunk venni Rajcsányi László kiállítá-
sának megnyitóján, a székesfehérvári
Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Egyesületnél.
November 29-én, az elsõ adventi hétvé-
gén minden érdeklõdõt várunk sok szere-
tettel, a Dunaújvárosi Vegyeskar elõadá-
sára, melynek helyszíne a templom lesz.
A kezdés idõpontja 15 órakor lesz, a
szentmise után.
Rendezvényeinkre továbbra is várjuk a
közösségi szolgálatot teljesítõ diákokat,
akik szívesen segítenék munkánkat!
Jelenleg együttmûködési szerzõdésünk
van a következõ iskolákkal:

Árpád Szakképzõ Iskola és Kollégium,
Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál
Tagintézménye, Dunaferr Szakközép- és
Szakiskola, Eötvös József Szakképzõ Is-
kola és Kollégium, Hild József Szakkö-
zépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakközép és Szakiskola, Lorántffy
Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium, Rudas Közgazdasági Szak-
középiskola és Kollégium, Széchenyi Ist-
ván Mûszaki Szakközépiskola, Székesfe-
hérvári Teleki Blanka Gimnázium és Ál-
talános Iskola

Bogó Anikó ÁMK igazgató

Perkátai Általános Mûvelõdési Központ

József  Attila Nagyközségi Könyvtár hírei
A Perkátai ÁMK József Attila Nagyköz-
ségi Könyvtára, a kortárs magyar iroda-
lom egyik népszerû, József Attila-díjas
íróját és költõjét, Kálnay Adélt látta ven-
dégül. A találkozó 2015. október 15-én, a
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
volt. Kálnay Adéllal – aki a pedagógusi hi-
vatása mellett írt meseregényeket, novel-
láskötetet, és felnõtteknek szóló regénye-
ket is - a cimborák és vezetõjük beszélge-
tett. Az életpályájának ismertetését, a fel-
olvasásokat, és idézéseket örömmel hall-
gatták az érdeklõdõ gyermekek és felnõt-
tek egyaránt. Az elõadás végén, kérésre,
rövid bemutatásra került a legújabb,
„Régi képek”címû 20. kötete is.
Kellemes, baráti hangulatú délután része-
sei lehetettek Perkátán, a rendezvényre
ellátogatók. Az õszi könyvtári napok je-
gyében a gyermeknek írt könyveinek
ajánlásával kedvet ébresztettünk az olva-
sáshoz!
A novemberi cimbora foglalkozások ke-
retében Adamik Zsolt író könyveinek
ajánlásával, és kalózos rajzokkal készül-
tünk egy dunaújvárosi író-olvasó találko-
zóra.
Az õszi jeles napokat idézve kézmûves
program várta a gyerekeket, szép faliké-
peket alkottak.

Évente kétszer van cimbora-toborzás, az
elsõ az advent hetében, a második pedig a
tavaszi ünnepek jegyében. Az iskolában
hirdetjük meg, s minden érdeklõdõ al-
só-és felsõ tagozatos tanulót egyaránt vá-
runk. Az idei találkozót az új cimborák-
nak november 23-ára hirdettük meg.

A Perkátai Cimbora Klub 2014. június
11-én alakult meg 15 fõvel. Havi rendsze-
rességgel tartja foglalkozásait. A nyári
szünidõben olvasótáborokat szerveznek.
Kapcsolatot ápolnak a környezõ könyvtá-
rak cimboráival. Meghívásokat kapnak
gyermekeknek szóló, író-olvasó találko-
zókra.

A szakkör céljai: A könyvekkel való „jó
barátság” kialakítása. Az olvasás megsze-
rettetése.

Az ismeretek és szépirodalmi élmények
egymásnak való átadása, egymással való
megosztása.

Vélemények, útmutatók meghallgatása.
Közös, hasznos, szabadidõs tevékenysé-
geken való részvétel.

2015. november 19-ére a Perkátai Cimbo-
ra Klub lelkes tagjai meghívást kaptak
Dunaújvárosba, a József Attila Könyvtár-
ba. A Cimbora Alapítvány szervezésében

kalózos játszóházba, és Adamik Zsolt író-
val való találkozóra hívták a gyerekeket.
December 12-én pedig Budapestre, a Pe-
tõfi Irodalmi Múzeumba kaptak meghí-
vást a szorgalmas cimborák. A kiállítások
megtekintésén túl, Petõfivel kapcsolatos
interaktív foglalkozáson vesznek részt a
kicsik és nagyok egyaránt.
A könyvtárunkba továbbra is szeretettel
várjuk a régi és új olvasóinkat egyaránt!
Kérem, látogassanak el hozzánk, és válo-
gassanak az új könyveinkbõl, melyek kö-
zött vannak sikerkönyvek, szakkönyvek,
mesekönyvek, és ifjúsági regények is.
Kövessenek bennünket a www.konyvtar.
perkata.hu, illetve a könyvtár Facebook
oldalán!

Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezetõ

Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0670 kódszámú, „Befektetés
a jövõbe” címû pályázat – mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg 20 000 000 forint 100% támogatással – programjait be-
mutató cikkek

Lezárult a „Befektetés a jövõbe” címû pályázat
A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0670 kódszámú,
„Befektetés a jövõbe” elnevezésû pályáza-
tunk 2015 októberében lezárult.
A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és AMI, valamint az Aba Sámuel Általános Is-
kola és AMI közösen, 20 millió forintot nyert
a pályázat megvalósítására.
Perkátán „Örökmozgó" napot, sportnapot,
egy hetes német nyelvi tábort, egy hetes ter-
mészet közeli sporttábort, négy alkalmas szü-
lõklubot és közlekedési témahetet szerveztek
a pályázatban részt vevõ pedagógusok.

Abán angol nyelvi vetélkedõt, vakáció elõtti
KRESZ tesztet, természet közeli sporttábort,
illetve alsó-felsõ tagozat átmenetét segítõ fog-
lalkozásokat és egészségnapot is rendeztek a
gyerekeknek.
A pedagógus továbbképzést Perkátán, a kör-
nyezettudatos és egészséges életmódra neve-
lés témakörben, Abán pedig a konfliktuskeze-
lés és lelki fejlõdést szolgáló, személyközpon-
tú pedagógiai módszertan témakörben zajlott.
A pályázatban tevékenykedõ diákok és peda-
gógusok egyaránt jól érezték magukat a prog-

ramok megvalósítása során. Mindkét iskola,
minden diákjának volt lehetõsége részt venni
a programokon, melyek igazán változatosak
és sokszínûek voltak.

Hegedûs Gabriella,
Szilasy László igazgató
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Szivárvány Óvoda hírei
Szinte most kezdtük a tanévet és már vé-
ge is az évnek.
Gazdag program várt az óvodába járó
gyerekekre. Az állatok világnapja alkal-
mából óvodai szinten egy hétig foglalkoz-
tunk az állatok témájával. A projekt zárá-
sakor a gyerekek elhozhatták otthonról
az új óvoda aulájába kedvenc állataikat.
Csillogó szemmel mutatták egymásnak,
hogy ki, melyiket hozta, miért szereti, ho-
gyan kell gondoskodni róla. Volt itt nyu-
szi, csincsilla, tengeri malac, teknõsbéka,
galamb, papagáj, csiga, és a ruhába öltöz-
tetett kiskutya (Picúr).
A gyerekeknek lehetõségük volt projek-
toros vetítõrõl folyamatosan megtekinte-
ni a különbözõ földrészek állatait, élet-
módjukat.
Megkezdõdtek a Tehetségmûhelyekben
a munkák a gyerekek nagy örömére, mert
nagyon szívesen vesznek részt ezeken a
foglalkozásokon.
A hónap legsikeresebb projektjének
egyike a „Kukoricázzunk!” projekt. A ra-
gyogó õszi idõben örömmel mentek ku-
koricát szedni a magángazdaságba. Fel-
szabadultan szedték, morzsolták az
aranyló csöveket. Az óvodában is szíve-
sen, kitartóan folytatták a morzsolást, a
kukorica csutából hidast építettek. Ezek
az élmények maradandóbbak, fejlesztõb-
bek, mint a legdrágább játékok. Ehettek
pattogatott kukoricát, és sütöttek pró-
szát, amit jóízûen fogyasztottak el és
délután a szülõket is megkínálták belõle.
Október 13-án a Csiribiri Társulat Nyuszi
buli címû elõadásával repítette a mese vi-
lágába a 3-6 éves gyerekeket.
A kézmosás világnapja alkalmából fel-
hívtuk a gyermekek figyelmét a vízzel
való takarékosságra és a kézmosás fon-
tosságára, valamint a helyes módjára.
Október 24-én kollektívánk 5 fõvel az

pályázat keretében a második job-
shadowing programját valósította meg.
Csíkszentdomokosra a Márton Áron

Óvodába tettünk látogatást. Ellátogat-
tunk a Márton Áron Múzeumba, a püs-
pök „tanításai” a mai ember számára is
helytállóak, igazak és elgondolkodtató-
ak. Megismerkedtünk az ott folyó iskolai,
óvodai munkával. Szakmai megbeszélé-
sek alkalmával tapasztalatainkat meg-
osztottuk egymással, összehasonlítottuk
a két ország oktatási rendszerét, és
együttmûködési megállapodásra is sor
került. Az ott élõ emberek nagyon nyitot-
tak, barátságosak és szolgálatkészek vol-

tak velünk. Több alkalommal lehetõsé-
günk volt kirándulni. Megcsodálhattuk
Erdély természeti szépségét: Békás-szo-
rost, Szent Anna-tavat, Gyilkos-tavat,
Torockói- és Gyimesi-hegyeket, a Mada-
rasi Hargitát, Nyerges-tetõt, Tusnád für-
dõt, Aranyos-patakot, stb. Megtekintet-
tük Segesvár, Gyulafehérvár, Csíkszere-
da, Korond és Mádéfalva nevezetessége-
it. Szekereztünk Gáll Leventével, akit a
Gasztroangyal mûsorából ismerhettünk
meg. Nála fogyasztottunk el egy különle-
ges vacsorát.
Tapasztalatokkal gazdagodva és élmé-
nyekkel feltöltõdve tértünk haza.
A következõ szakmai utunkra tavasszal
kerül sor Szlovákiába, Érsekújvárra.

Hazaérkezve várt a munka, vártak a gye-
rekek. Az élményeinket elmeséltük ne-
kik, amit szájtátva, csillogó szemmel hall-
gattak.
A heti programunk a „Tökprojekt” volt.
A szülõk által behozott tököket megsü-
töttük, és süteményt készítettünk a gye-
rekek nagy örömére. Még az a kisgyerek
is jóízûen csemegézett, aki otthon hozzá
se nyúl a sütõtökhöz. Természetesen a
hét kiállítással és az óvodapedagógusok
Icike-picike címû mese elõadásával zá-

rult. A gyerekek örömüket, tetszésüket
tapssal, kiabálással fejezték ki.
Márton-napi hagyományok is élnek jó
pár éve már az óvodánkban. Ezeken a na-
pokon a gyerekekkel beszélgetünk a ha-
gyományról, libát rajzolunk, festünk, li-
bazsíros kenyeret kóstolunk lila hagymá-
val, és kiállítást nézhetnek meg az
óvodások, valamint az érdeklõdõk.
Az õsz folyamán tízóraira sütünk krump-
lit, almát, és alkalmanként diót is törünk.
A hónap végén a Cibere együttes elõadá-
sát tekinthetik meg a gyerekek.
A december hónap a gyerekek egyik leg-
kedvesebb hónapja. December 11-én a
Sünis csoportba járó gyerekek népi rig-
musok kántálásával járják végig az óvoda
épületeit, felelevenítve ezzel a régmúlt
Luca-napi hagyományokat.
A december sok-sok meglepetést tarto-
gat még kicsinek, nagynak. A jó gyere-
keknek hozza a Mikulás a megérdemelt,
finom édességeket, és a „csodát”, a várva
várt Karácsonyt.
Kívánom, hogy a család melegében a ka-
rácsonyfa alá, mindenkinek az az ajándék
kerüljön, amire a legjobban vágyik.
Ezúton kívánok magam és az óvoda dol-
gozói nevében a Perkátai Hírek olvasói-
nak, és minden embernek Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esz-
tendõt!

Kovács Tiborné óvodavezetõ
Bogó Anikó ÁMK igazgató
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Megszépült a védõnõi
tanácsadó

Az elmúlt idõszakban, önkormányzati fejlesztéseknek kö-
szönhetõen, megszépült a védõnõi tanácsadó. A régi ablakok
helyére szép újak kerültek, az öreg vasradiátorokat modern
lapradiátorokra cserélték. A falfestést követõen, kreatív szü-
lõk alkotásai kerültek a falakra. Köszönjük szépen Mrázné
Dudás Ilona és Szombatné Kõmüves Andrea anyukák
munkáját!
Nagyon örülünk, hogy a gyerekeket ilyen „mesés” körülmé-
nyek között tudjuk fogadni.

Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter védõnõk

Civil szervezetek hírei

Védõnõi szolgálat hírei

Perkátai Polgárõrség hírei

Kerékpárokat kapott a Perkátai Polgárõrség
November 14-én, délelõtt fél 10-kor vehette át vadonatúj ke-
rékpárjait a Perkátai Polgárõrség, melyeket a Fejér Megyei
Polgárõr Szövetségtõl kapott. A két bicikli, a közlekedési sza-
bályoknak megfelelõen, polgárõrség felirattal és színekkel el-
látva került új gazdáihoz. Az átadón az egyesületet Horváth
István elnök, és László Norbert titkár képviselték, akik nagy
örömmel fogadták a támogatást, melyet a térségben újonnan
alakult polgárõr egyesületeknek nyújtott segítségükért kap-
tak a megyei szövetségtõl.
Horváth István elmondása szerint, a Perkátai Polgárõrség
ezentúl még hatékonyabban tudja végezni járõr szolgálatait,
hiszen olyan területekre is el tudnak jutni ezáltal, ahova eddig
csak nehézkesen sikerült.

Horváth Dóri

Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének hírei
Az õszi idõszak a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körében igen
mozgalmas volt. Az Idõsek Világnapja alkalmából három vá-
rosba, és öt községbe kaptunk meghívást. Vendéglátóinkkal
évek óta kapcsolatban állunk. Színvonalas mûsorral és vendég-
látással fogadtak bennünket.
Az ünneplés folytatódott itthon, két alkalommal. Elõször az
óvodások szórakoztattak minket kedves mûsorral, Czeilin-
gerné Mónika néni és Szarkáné Cilike néni vezetésével, majd

Horváth Dórika hozta el táncos lányait, akik fergeteges táncot
adtak elõ. Köszönjük mindannyiuknak!
A nagyközség önkormányzata tudva, hogy generációnk kedveli
a cigányzenét, ezzel tette színessé a mûsort, a pár nappal késõb-
bi vacsorán. Polgármesterünk Somogyi Balázs, megható kö-
szöntõt mondott, amit hálásan köszönünk.
Az év hátralévõ hónapjában is van rendezvényünk. Megrende-
zésre kerülnek a negyedik negyedéves összevont születés- és
névnapok, amit gulyás partival egybekötve tartunk meg. Készü-
lünk az adventre. Kreatív csoportunk díszeket készít karácsony-
ra, és természetesen a kilencedik alkalommal megrendezendõ
Luca-napunkra is. Ez nem kis feladattal jár, hiszen ilyenkor
hívjuk vissza a barátainkat vendégségbe.
Örömünknek adunk hangot, és egyben meg is köszönjük a pol-
gármester úrnak és Bogó Anikó alpolgármesternek, a mûvelõ-
dési központ igazgatójának, hogy támogatásukkal helyet kap-
tunk a Perkátai Szociális Központban. Az intézmény vezetõje,
Barna Tímea nagy szeretettel fogadott bennünket. Heti klub-
napjainkat kellemes környezetben tudjuk megtartani.
Várjuk azokat a nyugdíjas társainkat, akik érdeklõdnek a klub
iránt! Látogassanak el hozzánk a keddi napokon, ahol már 15
órától együtt vagyunk.
Kívánunk minden nyugdíjas társunknak jó egészséget!

Dr. Nagy Andrásné elnök
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Perkáta SE, Lovas Szakosztály hírei
Ijf. Horváth Árpád és a Horváth TEAM
sikereIfj. Horváth Árpád – fiatal kora el-
lenére – már nem mai gyerek a fogathajtó
versenyeken. Karrierjét 8-9 évesen kezd-
te, a perkátai lovas napokon, melyek
programjai között szerepeltek a gyermek

versenyek. 2004-tõl édesapja segédhajtó-
jaként szerepelt, majd egy évvel késõbb a
téli verseny szezonban ragadta magához
a gyeplõt. A „B” kategória Utánpótlás
versenyeken az idei év volt a harmadik
idénye – amit fényes sikerrel zárt.
A „B” kategória Utánpótlás-bajnokságá-
nak versenyei rendkívül összetettek. A
megmérettetések három naposak, s sze-
repel köztük díjhajtás, maraton illetve
akadályhajtás. A kategórián belül egy
idényben öt verseny van, melyeken részt
kell venni, s az ezeken való szereplése
alapján, az elsõ húsz csapat vehet részt a
döntõben.
Árpi és a Horváth TEAM eredményei
magukért beszélnek. Mözs községben
negyedik, Császáron elsõ, Zombán má-
sodik, Balatonlellén harmadik helyen vé-
geztek. Egyedül a gerjeni versenyen tör-
tént hiba, ami kizárást vont maga után, de
még így is a tabella második helyén kerül-
tek be az országos döntõbe, ahonnan
szintén a másodiknak járó kupával tértek
haza. Ezzel az eredménnyel a Horváth
TEAM számára zöld út nyílott az „A” ka-
tegóriás versenyekbe, ahol már igazi pro-
fikkal együtt indulhatnak!
A csapat rengeteget készül a szezon elõtt.
A téli pihenõ után fokozatosan készítik
fel a lovakat az elõttük álló megmérette-
tésekre. Egy hónapig erõnléti edzéseket
tartanak számukra: jártatóban való sétá-
lás, majd késõbb terepen is 15-20 km tá-
vot hajtanak velük. Amikor már jó kondi-
ban vannak, akkor kezdik el pályán a gya-
korlást. A 2015-ös idényben Árpi Vezér-
rel és Szikrával állt ki a versenyeken. A
két ló már négy éve dolgozik együtt, s bár
Árpinak az elsõ szezonja volt velük, na-
gyon elégedett a teljesítményükkel.
Természetesen a versenyekre nem csak a
lovaknak, hanem a gazdájuknak is fel kell

készülni. Hajtói erõnléte szempontjából
Árpi szerencsés alkat, mezõgazdaságban
végzett munkája jól karbantartja, bár –
saját elmondása szerint – néha megérzik
olyan izmai is a felkészülés pillanatait,
amikrõl egészen elfeledkezett a téli idõ-

Folytatás a következõ oldalon.
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Függetlenek Perkátáért Egyesület hírei

FÜPE
Sörfesztivál

A Függetlenek Perkátáért Egye-
sület október 3-án rendezte meg,
a már hagyománynak számító
Oktoberfest rendezvényét. A
rendkívül jó hangulatú est közép-
pontjában természetesen a sör
állt, játszottunk vele, meséltünk
róla, csodáltuk és persze kóstol-
tuk is. Azonban az est nagyszerû-
ségét az adta, hogy kedves baráta-
inkkal és ismerõseinkkel tölthet-
tünk el néhány feledhetetlen órát.

FÜPE csapat

A fotókat készítette: Vigh György

szakban. Ezen kívül még nagyban segíti
jó kondiját az is, hogy a maraton hajtásnál
csak úgy lehet megtanulni a pályát, ha
elõbb gyalog körbe járják. Ebben a ver-
senyszámban hét akadály van, melyek
összesen 2 kilométer távot tesznek ki. A
pályát nagyjából hat-hét alkalommal kell
végig járni, mire az ember megtanulja, így
hát Árpinak meg van a kilométere, mire a
bakra ül.

A versenyeken, nem csak fizikailag, ha-
nem szellemileg is toppon kell lenni.
Nagy kihívás mindig a kötelezõ gyakorlat
bemutatása, melyre az elsõ napon kerül
sor, s egytõl tízig pontozza a zsûri. A
maraton hajtás rendkívül adrenalin dús
és izgalmas, sok mindenre oda kell figyel-
nie a hajtónak és a segédhajtónak egy-
aránt. Nem mindegy, hogy milyen útvo-
nalon teljesítik a pályát, milyen ívben ka-
nyarodnak rá az akadályra… Árpinak
ilyen szempontból nagy szerencséje van,
hiszen kiváló segédhajtók állnak mögöt-
te. Az idei verseny idényben eddigi társa,
Dózsa Tamás – akivel szintén nagyszerû
eredményeket értek el - sajnos lesérült, s
helyét Árpi testvére, Horváth Milán vette
át. Milán sem kezdõ már ezen a téren,
hiszen annak idején Gubicza Tamás se-
gédhajtójaként szerepelt, épp ezért kellõ
rutinnal rendelkezik.
A Horváth TEAM-ben még aktívan
munkálkodik édesapjuk, szponzoruk és
edzõjük id. Horváth Árpád valamint Árpi
párja, Gévai Eszter. Mindannyian hozzá-
járulnak a sikerekhez, együtt dolgoznak
azért, hogy minél hatásosabban tudjon
versenyezni az ifjú hajtó. Összetartó, har-
monikus csapat nélkül ebben a sportág-
ban nehéz boldogulni, épp ezért nagysze-
rû dolog, hogy a Horváth TEAM ilyen
szépen dolgozik együtt a közös célért. Így
könnyebb a jövõbe is tekinteni, amirõl
Árpi csak nagy vonalakban beszélt. Ter-
vei között szerepel a technikai dolgok
(szerszámok, lábszárvédõk, stb…) cseré-
je, valamint egy „A” kategóriás verse-
nyen való részt vétel is.
Ezekhez sok sikert kívánunk ifj. Horváth
Árpádnak és a Horváth TEAM-nek! Szo-
rítunk értetek!

Horváth Dóri

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület hírei
Idén is megünnepelte Márton napját, a Perkáta – Kisbács Baráti Egyesület. Az egye-
sületünk életében, ez már hagyomány. Év végéhez közeledve számot adunk az egész
éves munkánkról, megünnepeljük a sikereinket.
Az egyesület tevékenykedése, egymás segítése, támogatása, valamint a baráti kapcso-

latok ápolása meg-
alapozza a jó hangu-
latot, s ez áthatja az
ünnepeinket.
Köszönet az önzet-
len támogatásért, a
szép „tombola” tár-
gyakért, a finom sü-
teményekért, a pá-
linka csodákért és a
jó zenéért!
A magam és az egye-
sület nevében kívá-
nok a közelgõ ad-
venti idõszakra, bé-
kés, boldog ünnep-
várást!

Siba Árpádné elnök
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Szivárvány Óvoda Szülõi Szervezetének hírei

Óvodai jótékonysági bál
2015. november 14-én, az Óvodai Szülõi
Munkaközösség jótékonysági bált szer-
vezett a Faluházban. Célunk az óvodai
csoportszobák berendezéseinek és esz-
közeinek a fejlesztésére, cseréjére való
támogatás összegyûjtése volt.
A jó hangulatról, a Flamingó zenekar
gondoskodott. Az est ideje alatt minden
jelenlévõ mulatott, beszélgetett és jól
érezte magát. Késõbb tombolahúzásra is
sor került, sok szép, értékes ajándékkal.
A rendezvény hajnali fél háromig tartott.
Ezúton szeretném megköszönni minden
szülõi munkaközösségi tagnak és óvodás
szülõknek a segítségét, melyet a bál szer-
vezése és lebonyolítása során nyújtottak!
Köszönjük szépen mindenkinek a részvé-
telét, mellyel emelték a bál fényét! Kö-
szönjük szépen a Perkátai Polgárõrség
szolgálatát!
Továbbá köszönjük a támogatást és a sok
segítséget, mellyel hozzájárultak célunk

eléréséhez a következõ magánszemélyek-
nek, egyesületeknek, vállalkozóknak:

Bio-Nat Kft., Czeglédi Ferenc, Cseréné
Halasi Katalin, Csikós Péter, D. Szabó
Anita, Faház Vendéglõ, Farkas-Tóth Ág-
nes, Flamingó Zenekar, Fülöp Tamás,
Fülöpné Mosolygó Szilvia, Hami Büfé,
Horváth Árpád, Horváth István (Peha),
Horváth Judit, Horváth Gábor és felesé-
ge, Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Szülõi Szervezete, Ihos Adrienn, Járóka
Erika, Karanyicz Rita, Kohuth János,
Kusler Dávid, Maus Cipõbolt, Nagy
György, Nédó József, Oláh István, Paksi
Lajos és felesége, Papp Istvánné, Pav-
licsek Bence, Pávicsné Rácz Renáta,
Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyesület, PE-
RU ABC, Pintérné Locz Ilona, Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói, REKA ABC,
Rozs Ferencné és családja, Somogyi Csil-
la, Szabó Melinda, Telepi ABC, Tigerné
Viczkó Valéria, Tóth Ferenc, Tuzy Kin-

ga, Urbánné Koleszár Bea, Vacsi Károly,
Vianni Üzletlánc, valamint a segítõk ba-
rátai, családtagjai, ismerõsei

László Norbertné SZMK elnök

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Roma nap, a Dunújvárosi Regionális Népfõiskolán
A Dunaújvárosi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2015. október 30-án Roma
napot rendezett, a Dunaújvárosi Regio-
nális Népfõiskolán.
Énekkarunknak jutott az a megtisztelõ
feladat, hogy a meghívott vendégeknek
elõadást tartson. A délelõtt jó hangulat-
ban telt, mûsorunk nagy sikert aratott. A
fellépés után finom ebéddel kedvesked-
tek  énekkarunknak.
Köszönetet szeretnék mondani minden
fellépõnek, valamint azoknak, akik a mû-
sorunk létrejöttét bármilyen formában
segítették.

Fórizsné Csilla

Szerkesztõségi Közlemény
Kedves Olvasóink!

Közeledünk az év végéhez, mely talán a legjobban várt ünnepeket adja meg szá-
munkra. Advent várakozása, a Mikulás látogatása, a kis Jézus újra és újra meg-
valósuló eljövetele a szeretet kiáradásával, a családok közösen megélt ünnep-
napjai, a több pihenõnap kicsit megállítja a mai rohanó embert, hogy elgondol-
kodjon élete valóban fontos kérdésein.

Közérdekû írásaikat továbbítsák e-mail címünkre:
ujperkataihirek@gmail.com vagy a szerkesztõség tagjainak.

Szívesen fogadjuk az új ötleteket, témajavaslatokat, kérdéseket.
Következõ lapzártánk: 2016. január 15.
Minden olvasónknak Szeretetteli, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendõt kí-
ván:

a Perkátai Hírek Szerkesztõsége

Közlemény
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A Perkátai Gyûjtemények háza tájáról

Rajcsányi László kiállítása Székesfehérváron
http://www.magangyujtemeny.eoldal.hu/

Az „Emlékek a régmúlt idejébõl” címû
kiállítás keretén belül mutatják be, a
Rajcsányi László tulajdonában lévõ Per-
kátai Gyûjtemények tárgyait.
A rendezvény megnyitójára 2015. no-
vember 12-én került sor, a székesfehérvá-
ri Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Egyesület falai között. A ’60-as,
’70-es évekbõl összegyûjtött tárgyak kö-
zött szerepel vasaló, porszívó, rádió, tele-
vízió sõt, a Perkátai Gyûjtemények Panni

robogója is kiemelt helyet kapott a terem
közepén.
A kiállítást Dr. Fülöp Gyula, a Szent Ist-
ván Király Múzeum volt igazgatója nyi-
totta meg. Beszédében felidézte saját
gyermek- és fiatalkorát, amikor a kiállítá-
son bemutatott tárgyakat még napi szin-
ten használták, s igazi szenzációnak szá-
mítottak, majd arra buzdította a jelenlé-
võket, hogy alaposan nézzenek körül a
„kincsek” között.

A megnyitón Perkátát képviselte Somo-
gyi Balázs polgármester és Bogó Anikó
alpolgármester, valamint tiszteletét tette
a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egyesület ve-
zetõsége is.
Ezúton is gratulálunk Rajcsányi László-
nak és további sok sikert kívánunk mun-
kásságához!
A kiállítás december 7-ig lesz megtekint-
hetõ.
Cím: Székesfehérvár, Sóstó ltp. 1.
Nyitva tartása:
Hétfõ: Zárva!
Kedd: 12.00-17.00
Szerda: 10.00-15.00
Csütörtök: 12.00-18.00
Péntek: 10.00-14.00
Szombat: 10.00-14.00
Bõvebb tájékoztatás a nyitva tartásról:
www.ggmuvhaz.hu

Horváth Dóri

Népmûvészeti Foglalkozás hírei
Szeptemberben részt vettünk a Perkátai Szüreti Felvonuláson,
táncos produkcióval. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük,
hogy meghívtak minket!
Szeptember 29-én felléptünk az Idõsek Világnapja alkalmából
rendezett délutánon, a Faluházban. Kónicz Marcell verset
mondott és a lányok elõadták az Imregi karikázójukat. Ugyan-
ezen a héten, a Nótaest megnyitóján élõ zenére adtuk elõ kore-
ográfiánkat. Köszönjük szépen Varga Elemérnek és zenész kol-
légáinak, hogy kísérték a táncunkat és a felkérést Kovács Mi-
hályné, Ica néninek! Mindenki nagyon jól érezte magát, fan-
tasztikus élmény volt!
Az Október 23-ai emlékmûsorban Kónicz Marcell, László Lil-
la, Vagyóczki Fanni és Vígházi Roland szerepeltek, képviselve
a Népmûvészeti Foglalkozást.
A Népmûvészeti Foglalkozást mindig beszélgetõ körrel kezd-
jük. Elmondjuk, hogy mi történt velünk az elmúlt héten, amióta
nem találkoztunk.
Utána elkezdünk felkészülni a Karácsonyi Gálánkra. Nagyon
izgul a csoport, reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog az
elõadás!
A 2015/16-os tanévtõl a Kankalin Néptánccsoport segíti a Tücs-
kök-bogarak felkészülését. Mind a két csoport élvezi a közös
munkát.

Nagyon szépen köszönjük a támogatást és segítséget, amit a
2015-ös évben foglalkozásunknak nyújtottak a következõ sze-
mélyek:
Áldottné Edit, Bogó Anikó, Cseréné Halasi Katalin, Fuchs
Magdi, Fórizs Antalné, Gecseg János, Kis József, Kisné Uj-
falusi Ramóna, Kovács Melinda, Kovács Rita, Kovácsné Ica,

Folytatás a következõ oldalon.
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Lakos László, László Klaudia,
Lászó Norbertné, Lászlóné Szabó
Edit, Latinovics Károlyné, Mohai-
né Csányi Mónika, Nagy Anikó, ifj.
Patai Lajos, id. Patai Lajos, Patai
Lajosné, Patai Mercédesz, Patai
Xénia, Pavlicsek Lilla, Perkátai
Régiség Gyûjtõ Egyesület, Piros
Orsolya, Szabó Bianka, Ujfalusi
Pál, Ujfalusiné Krisztina, Ujfalusi
Titanilla és Lõrincz Ádám, Vargá-
né Petrás Éva
Köszönjük még egyszer, nagyon jól
esik, hogy ilyen sokan szeretnek
minket!
A Népmûvészeti Foglalkozás nevé-
ben szeretnénk Békés, Boldog Ka-
rácsonyt és Sikerekben Gazdag Új-
évet Kívánni!

Györök Renáta,
Horváth Dóra és Németh Virág,
Kankalin Néptánccsoport tagjai

Közösségi hírek
Horváth Enikõ tornász versenyzõ sikerei

Bár Horváth Enikõ alig tizenhét éves,
máris szép sikereket tudhat magáénak. A
fiatal lány jelenleg a Rudas Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium magánta-
nulója, aki a Magyar Torna Szövetség nõi
keretében válogatott tornász versenyzõ.
Enikõ idestova nyolc éve tornázik, s ti-
zenkét éves kora óta versenyez aktívan.
Pályafutását a Dunaferr SE Tornász
Szakosztályánál kezdte, majd késõbb, mi-
után felfigyeltek tehetségére, beválogat-
ták a magyar nõi keretbe, ahol nemzetkö-
zi versenyeken is részt vesz.
Különbözõ bajnokságokon járt már
Ausztriában, Franciaországban, Kíná-
ban és még számos más államban, ahon-
nan mindig szép eredményekkel és élmé-
nyekkel tért haza. Mariborban gerendán
elsõ, talajon második, ugrásban pedig
harmadik lett. Jól teljesített a Szombat-
helyen megrendezett nemzetközi verse-
nyen, a Grand Prixen is, ahol talaj gyakor-
latával a harmadik helyet érdemelte ki.
Legutóbbi sikere Glasgowban volt, a
Kvalifikációs Világbajnokságon, ahol a
magyar válogatottban õ szerepelt a har-
madik legsikeresebben a torna folyamán.
Az idei évben még három nagy verseny
vár rá, melyeken egyéni versenyzõként
indul. Ezekre a megmérettetésekre kitar-
tóan és teljes erõbedobással készül. Saját
elmondása szerint leginkább a Tokióban
megtartandó Toyota Kupát várja, melyre
december 10-e és 14-e között kerül sor,
de a többire is rengeteget gyakorol. Leg-
sikeresebb versenyeként az idén, Mont-
pellierben megtartott Európa Bajnoksá-
got említi, ahol mind a csapatnak, mind a
saját munkájával elégedett volt.
Enikõ életében sokat számít a rendsze-
resség. Jelenleg Budapesten edzi magát.
Ebben a sportágban nem csak a verse-
nyek, hanem a felkészülések is komoly ki-

hívást jelentenek. A felkészülési idõszak-
ban a sportolók el vannak szeparálva egy
külön sportcsarnokban. Egyéni edzés
tervük van, amit pontosan be kell tartani:
Enikõnek napi húsz ugrást kell végre haj-
tania, továbbá még különbözõ gyakorla-
tokat, amik közül kizárólag csak a jókat
fogadják el edzõi. Enikõ kétszerezik, ami
azt jelenti, hogy gerendán és talajon hajt-
ja végig a bonyolultabbnál bonyolultabb
figurákat. S bár az edzések nagy erõfeszí-
tést igényelnek, õ mégis szülei hiányát
tartja a legnehezebbnek a felkészülés so-
rán. Bár napi kapcsolatban áll velük min-
dig, ezekben a hetekben ritkán tudnak ta-
lálkozni, ami õt megviseli. Kevés szabad-
ideje van, amit olvasással, zenehallgatás-
sal vagy sétálással tölt szívesen. Szeret a
barátaival lenni, beszélgetni és persze
imádja a szüleit, akiket legfõbb támoga-
tójának tart.
Ezeken kívül az életében a legfõbb meg-
határozó tényezõ a torna, s õ ezt cseppet

sem bánja. A csapattársaival jó a kapcso-
lata és nagyon tiszteli edzõit Draskóczy
Imrét és Kozich Alinát. Példaképeként
egyik versenytársát, Makra Noémit emlí-
ti, akinek csodálja munkáját és nyugal-
mát, amit a versenyek alatt mutat.
Amikor a jövõjérõl jön fel a szó nagyon
határozottan válaszol. Szeretne tovább
tanulni a Testnevelési Fõiskolán edzõ-
nek, valamint addig versenyezni, amed-
dig lehetséges. Szerencsére ezekben je-
lenlegi iskolája is támogatja, amiért na-
gyon hálás nekik. A Tokió Kupával kap-
csolatban pedig bízik abban, hogy sikerül
úgy szerepelnie, hogy a döntõ közelében
legyen. Épp ezért a szokásosnál is kemé-
nyebben edz. Hiszen neki mindene a tor-
na.
- A torna az életem, tényleg nagyon sze-
retem. Ameddig csak lehet, és nem öreg-
szem ki, szeretném folytatni – mondja, s
ehhez sok kitartást, bátorságot és sikert
kívánunk számára!

Horváth Dóri
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KÍNA KINCSEI 70. - Pavlicsek Zsolt rovata
Kedves Olvasóink!

Befejezõdik Pavlicsek Patrik utazási élménybeszámolója, fogadják szeretettel idei utolsó írását!

Egy perkátai diák utazásai Kínában 2.
Miután július elején végeztem egyetemi vizsgáimmal, másnap
reggel már útra is keltem. Délután elértem Luoyang (Lojang)
hegyekkel körbevett õsi városát, mely egy csendes folyó két
partjára épült, a Sárga-folyó középsõ folyásának a közelébe, a
nevezetes Xi’an városától nem túl messze. Az ókori Kínának
több alkalommal is a fõvárosa volt, de fontos tartományi, regio-
nális központ mindmáig. A virágzó korszakokból sok lelet, épít-
mény maradt meg, sok régészeti látnivaló van a városban és kör-
nyékén egyaránt. Itteni élményeimbõl a helyi történelmi múze-
umot, a folyóparton lévõ Sárkány-kõbarlangokat, és a buddhis-
ta “templom-parkot” emelném ki. A barlangok érdekessége,
hogy a folyó két partján lévõ szilárd kõfalba az ókorban barlan-
gokat vájtak, majd rengeteg szobrot faragtak a buddhizmus hí-
vei. A fennmaradt szobrok száma közel 10 ezer darab, az 5
cm-es mérettõl egészen az óriási, 10-20 méter magasságúakig.
A templom park érdekessége, hogy e nagy parkban láthatóak
kínai, thaiföldi és indiai buddhista templomok, az egészen pom-
pázatos arany-márvány-kristály-drágakõ berakásoktól a puri-
tán, sima falú, alig berendezettekig. Az utcákat járva szinte
minden saroknál valami érdekességbe botlottam. Elsõ napo-
mon emiatt el is tévedtem, órákon keresztül kavarogtam a város
forgatagában, míg végül egy taxis, aki értette pekingi beszéde-
met, visszavitt a szállásomra Azt a kivételes napot, amelyen
még a városban laktam, de a Shaolin templom nemzeti parkjá-
ban töltöttem, sokáig fogom vágyakozva emlegetni. A város
szélérõl taxival utaztam (az út oda- vissza közel 3 óra volt) az
igencsak kanyargós szerpentineken, a kissé eldugott Shaolin
templomba.
A Shaolin-park egy völgyben fekszik, amit magasabbnál maga-
sabb hegyek vesznek körül. Ha benne vagyunk, nem látunk ki
belõle. Amikor egy hegyrõl nézünk le a völgybe, az egész egy tál-
kára emlékeztet. Ennek a rizses tálkának a mélyén keresztülfut
egy kis patakocska, melynek a két partján voltak a helyi budd-
hista közösség templomai, lakóépületei, ezerötszáz éves temet-
kezési helyei, és természetesen az edzésekre tervezett terek.
Láttam a legõsibb épületeket, a legelsõ mesterek nyugvóhelye-
it, a helyeket, ahol sok száz éve tanulnak és gyakorolnak ezek a
szerzetes-harcosok. Miután a völgy legtöbb látnivalóját meg-
néztem, több kilométert magam mögött tudva hegyet másztam,
hogy fentrõl is megtekinthessem a legendás helyet. Másfél óra
kicsit sem veszélytelen lépcsõmászás után letekinthettem a
csúcsról, ahol egyik oldalon a templomokra láttam le, a másik
oldalon pedig a dombos vidékekre. Ha nem lett volna annyira
párás idõ, talán még Luoyang-ig is elláttam volna. Így Kína 3
legnevezetesebb hegye közül még egyet megmásztam. A
harcmûvészetek egyik legkiemelkedõbb stílusának a bölcsõhe-
lyét magam mögött tudva azt az ígéretet tettem magamnak,
hogy egyszer még visszajövök ide.
Ezt követõen Nanjing-ba (Nanking) utaztam, ami Kína törté-
nelmében igen jelentõs szerepet játszott. Mint neve is mutatja
Nan - Dél, jing – fõváros, Dél-Kína fõvárosaként szolgált. Több
alkalommal magának az országnak is a központi városa volt. A
Jangce alsó folyásánál fekszik, nem túl messze a tengertõl. Fon-
tos szerepet töltött be az ópium-háborúk, és a japán megszállás
idején (az 1930-as évektõl 1940-es évek második harmadáig). E
nagy múltú városban azt kellett megállapítanom, hogy ez volt a
legkellemesebb település, amiben eddig jártam Kínában. Egy
nagyon jó hangulatú, jó éghajlatú város, kedves emberekkel.
Persze sok az építkezés a folyamatos modernizálódás miatt, de
sok a látnivaló, és a történelmi helyszín is. A régi idõk életét és a
harci tevékenységeket harcászati építmények, és múzeum is-
mertetik meg a turistákkal. A Nanjing-i Természeti Park békés,
gyönyörû és karban tartott parkjaival egy egész délutánra elcsá-
bított és elvarázsolt. A város Ming-kori temploma, és az abban

berendezett múzeum is gyönyörû, már a környékére is érdemes
elmenni. Nem hagytam ki a város buddhista szentélyeit, továb-
bá a szokásos hegymászásomat sem. Furcsa kalandom volt,
amikor a szállodába beköltözésem napjának estéjén, a helyi
rendõrségre kellett bemennem egy szállodai dolgozóval, hogy
“személyesen is ellenõrizzenek”. Semmi probléma nem volt,
csupán átnézték személyi okmányaimat, megtudakolták ki va-
gyok, és mit keresek az ország belsejében egymagam. Utolsó
elõtti állomásom Suzhou volt, a “Kína Velencéjeként” emlege-
tett város. Számtalan folyó és csatorna szabdalta város, mely-
ben hagyományõrzõ belváros látható régi, de szépen karban
tartott házakkal, klasszikus módon épült hidakkal, régi stílus-
ban épített hajókkal és csónakokkal. E város külsõ területein is
másztam hegyet. Ez a hegy azért marad emlékezetes a számom-
ra, mert a tetején nagyon szép, lépcsõzetesen épített templom-
rendszer volt. Maga az erdõ pedig körülötte, egybefüggõ
hatalmas bambusz erdõ volt, életemben elõször itt láttam ennyi
bambuszt. Utolsó Suzhou-i napomon tipikus egész napos mon-
szunesõ uralta a vidéket. A rossz idõ ellenére meglátogattam
egy õsi család nagy díszkertjét, és az azt körülvevõ épületegyüt-
test, majd pedig egy kisebb templomot.
Másnap korán reggel érkeztem meg Sanghajba. A pályaudvar-
ról azonnal nekiláttam a városnézõ túrámnak. Megnéztem a vi-
lághírû Waitan-t, ami a város Jangce-folyó parti részét jelenti.
Az egyik utcában még a hagyományos kínai építészetet idézõ
aranydíszítéses, vörös oszlopos épületek mellett mentem el,
majd hirtelen az acél és üveg épületek borították be a látómezõ-
met. A folyó felém esõ oldalán rengeteg nyugati stílusban épült
székház, irodaház-monstrumok álltak, velem szemben a túlpar-
ton pedig, az életemben látott legmagasabbak épületek törtek
az ég felé, egymás hegyén-hátán. Az egyik épület a teteje miatt
egy hatalmas, álló sörnyitóra emlékezteti az embert (WSFC
épülete), egy másik, egy fejére állított búgócsiga-tv-torony, míg
a köztük feszítõ legmagasabbnak a tetejét a felhõk miatt nem is
láttam. Ez a három óriás adja Sanghaj közismert látképét. Egy
óra múlva már a “Sörnyitó” legfelsõ emeletérõl néztem le,
majdnem 500 méter magasból; üveg mellettem, felettem és a lá-
bam alatt is. Sokan beleszédültek volna a helyemben.
Kirándulásom másik csúcspontján kipróbáltam a maglev-tech-
nológia (a magnetic levitation szavakból) kínai példányát. A
maglev egy lebegõ vonat, egyetlen alkatrésze sem ér le a földre
menet közben, és a nyílt pályán akár 400 km/h-s sebességre is
felgyorsítják. Ezen mérnöki csoda, és a már fentebb leírt belvá-
ros jól mutatják, hogy az ember mire lehet képes igazán össze-
fogva, együttmûködve. A belvárosban eltöltött hosszú délutánt
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követõen fáradtan értem vissza a szállodámba. Miért nem
vetettem bele magam a híres Sanghaji éjszakába? 10 nap
intenzív barangolást mögöttem tudva, már inkább pihenni
vágytam és nem akartam lekésni, a másnap hajnalban induló
vonatomat sem.
A Pekingbe való visszaérkezésem után, az otthon vagyok érzése
uralkodott el rajtam, hiszen a hosszú hónapok óta ismerõs hely-
re tértem vissza. Rutinosan vettem az irányt az egyetememhez
és a kollégiumom felé, az ismerõsség biztonságával illeszked-
tem vissza a pekingi hétköznapokba, a még hátralévõ pár na-
pomra.
Egy év alatt sem untam meg ezt a csodás országot és kultúrát,
hanem a korábbiaknál még jobban megszerettem, és kicsit
megismertem. Nem meglepõ, hogy szeretnék még visszamenni
Kínába tanulni, dolgozni, élni, utazni, hiszen lehetetlen betelni
e gyönyörû, és érdekes ázsiai világgal.

Maradok tisztelettel / Budapestrõl és Perkátáról /: Pavlicsek Patrik

Egyházi írások

Egyház-Hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Advent örömében és várakozásában
élünk. Krisztusunk növekedni szeretne
az õt követõk lelkeiben. Azt akarja, hogy
az isteni élet árama lüktessen bennünk,
és általunk közösségeinkben. Mindig
közvetíti számunkra a megbocsátó fel-
szólítást: vesd le a régi embert és vedd
magadra az új embert, a krisztusi embert!
Advent mind a 4 vasárnapján 14 órakor
kezdõdik templomunkban az adventi ün-
nepség: szentmisével, gyertyagyújtással
majd a meghirdetett közösségi mûsorok-
kal, fellépésekkel a templomudvarban.
Mindenkit várunk szeretettel!
Kisboldogasszony Alapítványunk nagyon
szépen köszöni az eddigi adományokat,
további támogatásokat szívesen fogad a
vasárnapi misék után Virág Györgyné
alapítványi elnöknél, vagy a CIB
10700134-69267084-51100005 számú
bankszámlaszámra!
A plébánia és templom körüli munkákat
segítette Somogyi Balázs polgármester,
köszönjük szépen! A plébániatetõ javítá-
sát köszönjük Ujfalusi Pál vállalkozónak!
Köszönetünk a sok szép virágért minden
adományozónak, Palló Imrénének és Ka-
ranyicz Ritának!
Megkezdõdött a plébánia fürdõszobájá-
nak felújítása, jelenleg, egy neve elhallga-
tását kérõ adományozó felajánlása került
felhasználásra. Tavasszal várható a to-
vábbi felújítás.
Az adventi programok szervezését kö-
szönjük minden lelkes önkéntesnek és
szereplõnek!
Hamarosan indul a bérmálási közvetlen
felkészítés, melyre várjuk a középiskoláso-
kat és a felnõtteket is, hiszen csak azokat
engedhetjük a bérmálás szentségének véte-
léhez 2016 õszén, akik felkészültek, és al-
kalmasak a keresztény nagykorúság szent-
ségére!
Januártól ismét itt lesz az adóbevallások
határideje. Az adóbevallásoknál a fel-

ajánlható 1 %-kal támogathatják a per-
kátai Kisboldogasszony Alapítványunkat
(adószáma: 19098409-1-07). A másik fel-
ajánlható 1 %-kal pedig kérjük, a Magyar
Katolikus Egyházat támogassák! Fel-
ajánlásaikat elõre is köszönjük!

Ünneprendünk:

Dec. 20-án 14 órától Perkáta Karácsonya
rendezvény lesz.

Dec. 24-én délután 3 órakor kezdjük hit-
tanosaink pásztorjátékát.

Dec. 24-én 0 órakor éjféli szentmisével
kezdjük meg Szent Karácsony ünnepét.

Dec. 25-én és dec. 26-án reggel 8 órakor
tartjuk Szent Karácsony ünnepét.

Dec. 27-én már a Szent Családot ünne-
peljük, majd szilveszter délután hálaadás,
január 1-én a Szûzanya köszöntõ ünnepi
szentmise lesz.

Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjele-
nésének ünnepe, jan. 10-én Urunk meg-
keresztelkedésének ünnepe lesz.

Hitünk egyik legjelentõsebb ünnepén
gondjainkat, a külvilág zajait elhalványít-
ja a karácsonyfa békessége. Fogadjuk
nyitott lélekkel Isten ajándékát: a min-
denkinek felkínált szeretetet! Legyen
minden esténk Szenteste! Mindenható
Egy Igaz Istenünk évente megörvendez-
tetsz bennünket Fiad eljövetelének ün-
nepével. Add meg kegyelmedet, hogy
Egyszülöttedet méltóképpen fogadhas-
suk, mint Megváltónkat, és igaz lélekkel
tarthassuk Õt Örök Mesterünknek!

Szeretetteljes, kegyelmekben bõvelke-
dõ, áldott Szent Karácsonyt, és békés,
boldog új esztendõt kívánok falunk min-
den jóakaratú emberének!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Egyházi jeles napok
Perkátán

Advent
A karácsony elõtti, mintegy négy hetes
Jézus-váró idõszak az Advent. (Adventus
Domini jelentése: az Úr eljövetele)

Az Advent a keresztény világ egyik külö-
nösen fontos ünnepe, s egyben a karácso-
nyi ünnepkör kezdete. A Gergely-naptár
szerint december 25-ét megelõzõ negye-
dik vasárnappal kezdõdik, és karácsonyig
tart.

Az adventi felkészülés szép kifejezése az
adventi koszorú, amely a kör formájával
örökkévalóságot üzen.

Az adventi koszorún a világító gyertyák
számának növekedése szimbolizálja a nö-
vekvõ fényt, hogy karácsonyra legyen vi-
lágosság ott, ahol Jézust várják. A négy
gyertya egyszerre ég az utolsó vasárna-
pon.

A keresztény tanítás szerint az adventi
ünnep liturgikus színe a lila, a bûnbánat
és a megtérés jelképe miatt.

Folytatás a következõ oldalon.
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A koszorú négy gyertyája közül - a meg-
gyújtás sorrendjében - az elsõ, a második
és a negyedik lila, míg a harmadik, a kö-
zelgõ ünnepet, az örömvasárnapot szim-
bolizálva: rózsaszín.

A régi adventben reggel 6 órakor volt a
hajnali mise, a roráte. Hajdan angyali
vagy aranyos misének is nevezték. A hí-
vek viharlámpával mentek a templomba.
Perkátán a gyermekek közül is sokan ott
voltak, szorgalmukért piros papírszíveket
kaptak, aki pedig áldozott is, annak
„aranyszíve” lett. Ezekkel díszítették fel
a betlehemi jászolnál lévõ karácsonyfát.
Szép adventi ájtatosság a magyar nyelvte-
rületen a „Szentcsalád-járás”. Perkáta is
õrzi e kedves szokás emlékét.
A hívek, elsõsorban az idõs asszonyok ut-
cánként összefogva szervezték meg a
„Szentcsalád-járást”. Karácsony elõtt ki-
lenc nappal kezdték és december 24-ig
esténként mindig más-más háznál jöttek
össze. A szobában kis házi oltárt készítet-
tek, amelyre a Szent Család képét helyez-
ték, s közösen énekeltek, imádkoztak.
Perkátán 1931-ben tartották meg elõször
a hívek e kedves szokást. Egy év múltán
már négy megáldott képet vittek 36 csa-

ládhoz, hogy felajánlják õket a Szent Csa-
lád oltalmába.
A történelem viharában sajnos elcsende-
sedett a „szálláskeresés” szép szokása. A
vallásos, idõs emberek emlékeiben azon-
ban tovább él. Perkátán a hívõ asszonyok
közül többen is fel tudják idézni a Szent
Család imáját. Egy-két családban pedig a
mai napig is elimádkozzák és eléneklik
karácsony elõtt, 9 napon át.
A perkátai templomban miképpen egy-
kor, most is szép az adventi gyertyagyúj-
tás. Meghitt hangulata sok embert csábít
oda. 2003-ban elõször szerveztek a csalá-
dok számára adventi programokat, ami-
kor a perkátai fiatalok ötletébõl alakult,
42. Állomás Kulturális Egyesület gondos-
kodott az ünnepi hangulatról.
A nagyközségben, a következõ években
immár hagyománnyá vált e jeles prog-
ramsorozat.

Lászlóné Szabó Edit

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
23 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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Duschek Lászlóné, szül.: Szabó Ilona

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkat enyhíteni igyekeztek!

Gyászoló család

Hirdetések
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Hirdetések

ÁLLATORVOSI RENDELÕ

2431 Perkáta, Szabadság tér 9/B
Rendelési idõ:

Hétfõ-Csütörtök: 16.30-17.30 Péntek: 10.30-11.30

- BELGYÓGYÁSZATI,

- SEBÉSZETI

- SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS

- VÉDÕOLTÁSOK

- LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

- ULTRAHANGOS DIAGNOSZTIKA

- ULTRAHANGOS FOGKÕ-ELTÁVOLÍTÁS

- VIDEOOTOSZKOPOS FÜLVIZSGÁLAT

- MICROCHIP BEÜLTETÉS

- ÚTLEVÉL

- EKG

- ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
FORGALMAZÁSA

Bejelentkezés:

Dr. Beregszászy Anikó

0620/3777-842

Dr. Szlávik Ferenc

0630/9510-062

ÁLLATELEDEL ÉS HORGÁSZBOLT

Nyitva tartás:

Hétfõ-Péntek: 8.00-16.00

Szombat: 8.00-12.00

Amit kínálunk:

- HAPPY DOG ÉS HAPPY CAT TERMÉKEK
FORGALMAZÁSA

- HORGÁSZ FELSZERELÉSEK,
CSALIK ÉS KELLÉKEK

- LÓ- LOVAS FELSZERELÉSEK, ESZKÖZÖK

- MADÁRELESÉG

- RÁGCSÁLÓ ELEDELEK

- JUTALOM FALATOK

Könyvelés, TB és bérügyintézés
Figyelem!

Vállalom egyéni
vállalkozók és cégek

könyvelését,
adó bevallások

elkészítését és tanácsadást!
Családtámogatási eljárások,
GYES, GYED, GYED Ext-
ra, szociális ellátások ügyin-
tézése kapcsán is fordulhat-
nak hozzám!

Zsadányi Hajnalka

Tel.: 0630/250-6270

FIGYELEM!
AUTÓVEZETÕ TANFOLYAM

UNO-DUNAÚJVÁROS

SZEMÉLYAUTÓ ÉS MOTORVEZETÕI TANFOLYAM
INDUL PERKÁTÁN.

Megfelelõ létszámú jelentkezés esetén, a kezdés január ele-
jén várható!
Kedvezményes elméleti oktatást, illetve részletfizetési lehe-
tõséget biztosítunk.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon:

Gyuráki András, gépjármû oktatónál: 0620-914-0749

Könyvtárban: 0625-522-321

Egy oldal: 20.000 Ft+áfa, fél oldal: 10.000 Ft+áfa,
negyed oldal: 5.000 Ft+áfa, egyhatod oldal: 3.500 Ft+áfa,
egynyolcad 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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OKTÓBER 23-AI MEGEMLÉKEZÉSOKTÓBER 23-AI MEGEMLÉKEZÉS

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉSHALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS


