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Testületi ülés 
2016. január 21.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testületének mind a 7 képviselője 
(Somogyi Balázs polgármester, Bogó Ani-
kó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, 
Szilasy László, Ujfalusi Pál, Szabó Tamás) 
jelen volt a 2016. január 21-én tartott tes-
tületi ülésen. 

Első napirendi pontként a képviselő-tes-
tület, tartózkodás nélkül elfogadta a Fa-
luház 2015-ös évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.

A második napirendi pontként az aktu-

ális eseményekről szóló polgármesteri 
beszámolót fogadták el a jelenlévő dön-
téshozók. Ezt követően úgy határozott, 
hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat 
ellátását 2016. január 1-től, a Perkátai Szo-
ciális Központ látja el. Negyedik napiren-
di pontként a Perkátai Szociális Központ 
Szakmai Programja került elfogadásra, 7 
igen szavazattal. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a 
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat által kötött együttműködési megálla-
podást a jogszabályoknak megfelelőnek 
találta, ezért nem tartja indokoltnak a fe-
lülvizsgálatát. 

Ötödik napirendi pontként Perkáta Nagy-

község Önkormányzata Képviselő-testüle-
te elfogadta Somogyi Balázs polgármester 
2016. évi szabadságolási ütemtervére vo-
natkozó előterjesztést. A hatodik napirendi 
pontot, az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás beszámolóját is elfogadta a kép-
viselő-testület. 

Az utolsó naprendi pont során 80 000 
Ft, az „első lakáshoz jutók vissza nem 
térítendő támogatás” ellátást állapított 
meg Tomor András és Tomor Andrásné, 
Simon István Ferenc és Kocsis Hajnalka, 
valamint Csajági János és Székely Berna-
dett részére. 

Somogyi Balázs
polgármester

Tisztelt perkátaiak! 
Kedves Olvasók!
Az elmúlt években számos tanácsot, ötle-
tet hallottunk a számunkra fontos perkátai 
lap kapcsán. Ezeket megfogadva Önök 
most, 10 év után egy jelentősen megújuló 
Perkátai Híreket tarthatnak a kezükben. 
Egyrészt a korral való haladás, másrészt 
pedig az olvasói igényeknek való megfe-
lelés késztette a Szerkesztőséget, illetve 
az önkormányzatot, mint kiadót arra, hogy 
több, jelentős változást eszközöljön. A 
külső jegyekben való változás, - azaz, hogy 
színes lett a teljes lap, - hogy más anyaga 
lett, hogy egységes fejléccel rendelke-
zik, mind azért történtek, hogy vonzóbb 
legyen a perkátaiak újsága, - s mindezt 
a takarékos gazda gondosságával, úgy, 

hogy ne legyen drágább a megrendelő 
önkormányzatnak, és hogy a perkátaiak 
ezután is ingyenesen juthassanak a laphoz. 

A teljesen színes lappal a szerkesztőknek 
persze az is szándékuk, hogy az újságba 
cikkeket írók számára vonzóvá tegyék a 
lapot, tehát hogy az intézmények és a civil 
közösségek is szívesebben tegyék közzé 
eseményeiket, a helyi vállalkozások pedig 
jobban ki használják az újsággal adható 
lehetőségeket. 

A fejlécben történő változtatás is szimbo-
likusnak tartjuk, mivel kiemelésre került 
egy kép; konkrétan a megújult Győry-kas-
tély főépülete, amelynek felújítása min-
den perkátai, azaz KÖZÖSSÉGÜNK nagy 
eredménye. A kastély épülete több mint 
két évszázados fennállásával összeköt sok-
sok perkátai generációt, a felújításával 

pedig a jövőnek is távlatot ad. Emellett a 
szerkesztőség nem feledkezett el a többi 
perkátai ikonikus épületről sem, hiszen 
azok is összekötnek minket, így az okta-
tási rovatot az iskola és óvoda fotója is 
jelzi, ahogy az egészségügyi híreket az 
orvosi rendelőé, a hitéletét a templomé 
vagy az önkormányzati információkat a 
polgármesteri hivatal képe.

Kérjük, hogy fogadják jó szívvel községünk 
megújult újságját és adják mindazok kezé-
be is, akik lehet, hogy már nem már laknak 
Perkátán, de szívükben mindig is ide kö-
tődnek! Amennyiben tovább javítanának 
rajta, azt jelezzék a Szerkesztőségnek, 
szívesen fogadjuk az ötleteket. 

Somogyi Balázs
polgármester

Testületi ülés 
2016. február 11.
A rendes képviselő-testületi ülésen mind a 
7 képviselő (Bogó Anikó, Kovács Ferenc, 
Somogyi Balázs, Szabó Tamás, Szilasy 
László, Ujfalusi Pál és Vátkainé Boda Ildikó) 
jelen volt. Az ülés legelején Kovács Ferenc, 
a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatást 
adott arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének minden képviselő ele-
get tett, illetve hogy a bizottság a testü-
leti ülés előtt 7 napirendi pontot tárgyalt 

és ajánlásra ajánlja a képviselő-testület 
számára.

Elsőként Szilasy László tájékoztatást adott 
arról, hogy kb. 960 Ft-os köztartozását 
(2014. évből NAV által felszámított ka-
mat) rendezte, így köztartozásmentes, 
ezzel kapcsolatban a testület határozatot 
fogadott el. Második napirendként a két 
ülés közötti beszámolót fogadta el a tes-
tület. A költségvetés elfogadása előtt, a 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről 
szóló rendeletet is megalkotta testület. A 
szociális rendelet módosítása megemelte 

a legkisebb települési támogatási össze-
get 2.500 Ft-ról 3.000 Ft-ra. Módosításra 
került a képviselő-testület SZMSZ-e is, 
illetve a Perkátai ÁMK Alapító Okirata is. 
A testület elfogadta az idei évre vonatko-
zó Közbeszerzési Tervét. A bejelentések 
napirendben a testület döntést hozott 
arról, hogy tagja kíván lenni létrehozandó 
a Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egye-
sületnek, illetve hozzájárul a Perkáta név 
használatához az egyesület számára.

Somogyi Balázs
polgármester

Francia 
testvértelepülési 
hírek 2016. február

Az előző beszámolónkba írtunk a január 
elején tett Saint-Maximin-i delegációs lá-
togatásról. Az idei évben a testvérvárosi 
szerződés 25 éves jubileumát ünnepeljük, 
ennek keretében kerültek egyeztetésre 

januárban az idei közös programok. Ezek 
közül jó néhányat az önkormányzati kép-
viselők már el is kezdtek szervezni.

Időrendben az első lesz, a gyerek labda-
rúgótorna, amelyen húsvétkor, március 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata  
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26-28-a között a Perkátai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola csapata vesz részt. A csa-
patban 15 perkátai tanuló és 2 pedagó-
gus kísérő utazik ki március 25-től 30-ig 
testvértelepülésünkre. Az iskolához kap-
csolódó programok még a hagyományos 
festészeti és fotópályázat, amely az idei 
évben a mezőgazdaság témáját járja körül.

Testvértelepülésünket is magába fogla-
ló Oise megye Mezőgazdasági Kamarája 
meghívására egy szakmai delegáció is 
ellátogat Saint-Maximin-ba, ennek a láto-
gatásnak az előkészítését végezzük helyi 
szakemberekkel.

Június 19-24. között látogat el a szokásos 
éves látogatásra Saint-Maximin-ba Per-
káta családi csoportja. Eddig közel 30 fő 
jelezte utazási szándékát. Amennyiben 
érdeklődne az utazás iránt, akkor azt je-
lezze a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
(hivatal@perkata.hu, 06-25/507-570).

Fontos idei évi program lesz még a gyer-
mektábor, amelynek keretében tavaly fran-
cia és portugál gyermekek töltöttek egy 
hetet Perkátán, az idei évben viszont első 
alkalommal Portugáliába, Saint-Maximin 
testvérvárosába, Figueiró dos Vinhos-ba 
látogatnak el a perkátai iskolások is. Az 
elmúlt hetekben önkormányzatunk be is 
kapcsolódott a három település közös 
pályázatába, amelyet a portugál partner 
a július közepén megvalósuló program 
kapcsán nyújtott be.

A 25 éves hivatalos testvérvárosi kapcsolat 
megünneplését Perkátán tervezzük, az 

időpontja pedig a legperkátaibb ünnep, 
a búcsú időpontja lesz. A 20 éves évfor-
dulón, 2011 novemberében Saint-Maxi-
min-ban 15, a testvértelepülési kapcsolat 
megalapításában jelentős perkátai sze-
mély vett részt. 2016 szeptemberében 
pedig Perkátára Saint-Maximin delegáci-
óját várjuk. Önkormányzatunk januárban 
hivatalos perkátai látogatásra meghívta 
Saint-Maximin képviselő-testületét, hiszen 
számos képviselőjük még nem is járt Per-
kátán. Ezt tettük a Kisbáccsal történt ha-
sonló kezdeményezés mintájára, amelyből 
látható, hogy újabb szinttel erősödött a 
kapcsolatunk.

Önkormányzatunk kezdeményezte egy 
hivatalos civil szervezet, egyesület létre-
hozását, amely a francia testvérkapcso-
lat koordinálását végezné. Ezt a kisbácsi 
kapcsolatot támogató (és működtető) 
Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület tevé-
kenységét figyelemmel követve látjuk 
fontosnak. Jelenleg létezik nem hivatalos 
civil szerveződés a francia kapcsolatban 
résztvevők egy részének tagságával. A 
megalakult egyesület viszont össze tudja 
fogni a Saint-Maximin-i kapcsolattal ren-
delkező perkátaiakat, a testvértelepülési 
szervezési részfeladatokat is átvállalva, 
jogi keretet tud adni az önkormányzat 
francia kapcsolatra fordított támogatá-
sainak, illetve számos pályázaton is tud 
indulni.

Somogyi Balázs
polgármester
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TA R TA L O M

I M P R E S S Z U MMegalakult a Perkáta 
– Saint-Maximin 
Baráti Egyesület
2016. február 11-én 16 magánszemély és 
jogi személyű tagként Perkáta Nagyköz-

ség Önkormányzata megal-
kotta a Perkáta – Saint-Ma-
ximin Baráti Egyesületet, 
amely Perkáta és francia 
testvérvárosa, Saint-Maximin 
idén már 25 éves hivatalos 

kapcsolatát kívánja segíteni.

A tagok elfogadták az egyesület Alapsza-
bályát, székhelyük a Győry-kastély főépü-
lete lett - ahogy más civil egyesületeknél is. 
Elfogadták a legfontosabb célokat, illetve 
megválasztották a tisztségviselőket.

Az új egyesület elnökének Ébl Istvánt, a 
francia kapcsolat egyik alapító tagját, Sa-
int-Maximin Város díszpolgárát választotta 
meg a tagság, alelnökének Csobánczi Mi-
hálynét, míg titkárának a képviselő-testület 

testvértelepülési kapcsolatokért felelős 
tagját, Vátkainé Boda Ildikót. Az egyesü-
let tiszteletbeli elnökének felkéri Serge 
Macudzinskit, Perkáta díszpolgárát, Sa-
int-Maximin Város polgármesterét. Első 
lépésként az egyesület támogatni kívánja 
a húsvéti Saint-Maximin-i gyermeklab-
darúgó tornát, illetve az induló perkátai 
iskolai csapatot, illetve csatlakozni kíván 
a szeptemberi, 25 éves testvérvárosi kap-
csolati ünnepség szervezőihez.

Az újonnan alapított egyesület várja tagjai 
közé mindazon perkátai polgárokat, akik 
érdeklődnek a francia kultúra vagy a test-
vértelepülési kapcsolat iránt, illetve külön 
felkéri a tagságra mindazokat, akik rendel-
keznek baráti kapcsolatokkal Saint-Maxi-
min-ban. A kastély projekt megvalósítása 
miatt érdeklődni addig is Polgármesteri 
Hivatal elérhetőségein (hivatal@perkata.
hu 06-25/507-570) tudnak az egyesületbe 
való belépésről.

Somogyi Balázs
polgármester
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Februári események
Február 4-én alsós farsang. Február 5-én 
felsős farsang. A rendezvények biztosí-
tásáról a Perkátai Polgárőrség gondos-
kodott, melyet ezúton is megköszönök.

Az influenzajárvány miatt, az eredetileg 
február 19-kei időponttal kezdődő Hu-
nyadi-hét rendezvénysorozatot február 
26-ra tettük át.

Február 25-én hat osztály a Budapesti 
Nagycirkusz előadását tekintette meg.

Február 26-án az immár negyedszáza-
dos Hunyadi-hét nyitónapját tartottuk. A 
3.a és a 3.b tanulói színvonalas műsorral 
tette emlékezetessé a délutánt. A műsor 
részeként avattuk az iskolánkba érkező 
elsős és újonnan érkező diákokat és pe-
dagógusokat.

Február 29-től március 4-ig színes prog-
ramokkal zajlik a Hunyadi-hét.

Februárban a munkaközösségek értékelték 
az elmúlt félévet.

Szilasy László
Igazgató

Szövegértés verseny
2016. január 26-án a DÖK keretén belül 
szövegértés versenyt rendeztünk az alsó 
évfolyamosok számára. 

Három fős csapatok mérték össze tudásu-
kat korosztályuknak megfelelő szöveggel. 
Nagyon ügyesen dolgoztak, a feladatok 
megoldására szánt időt nagyon jól kihasz-
nálták. Nagy izgalommal és lelkesedéssel 
várták az eredményhirdetést. 

Az alábbi eredmények születtek:

2. évfolyam:

I. helyezés: Denevér 3. csapat: Sipos Kor-
nél, Dankó Korina, Wéber Viktória

II. helyezés: Barsza csapat: László Lőrinc, 
Bogó Dorka, Karbacz Áron

III. helyezés: Cápa csapat: Németh Áron, 
Molnár Roland, Badi Alíz

3. évfolyam: 
I. helyezés: Kisírók csapat: Irimi Dzsenifer, 
Bernhardt Boglárka, Gálosi Lara

II. helyezés: A 3. hármas csapat: László 
Orsolya, Németh Bence, Somogyi Zalán

III. helyezés: Kandúrok csapat: Poszkoli 
János, Kádár Gergely, Iványi Noémi

4. évfolyam:
I. helyezés: Okos fiúk csapat: Varga Máté, 
Tamás Dávid

II. helyezés: Szövegértés királynői csapat: 
László Emma, Aszlajov Dorottya, Bogó Fanni

A Hungrana Kft. 
támogatta a Győry-
kastélyhoz kapcsolódó 
beruházást
Az elmúlt év végén az önkormányzat a 
Győry-kastély felújításának projektje kap-
csán számos környékbeli vagy Perkátához 
is kapcsolódó nagyvállalatot keresett meg 

támogatást kérve. Természetesen köztük 
volt a számos perkátai munkavállalót fog-
lalkoztató, illetve számos perkátai beszállí-
tóval kapcsolatban levő, Szabadegyházán 
működő Hungrana Kft. is.

A vállalat az első megkeresésünkre is po-
zitívan reagált és az év végén, nagyon 
jelentős, azaz 4.000.000 forintos támo-
gatást adott önkormányzatunknak a Győ-
ry-kastély felújítása projekthez. A támo-
gatást még a múlt év végén át is utalta a 

vállalkozás önkormányzatunk számlájára.

A támogatás egyeztetése után év végén az 
akkor nemrég kinevezett új vezérigazgató-
nál, Kócza Zsoltnál bemutatkozó látogatá-
son is jártunk dr. Lakos László jegyzővel.

Nagyon köszönjük a perkátaiak számá-
ra fontos beruházáshoz kötődő jelentős 
pénzügyi támogatást a Hungrana Kft-nek!

Somogyi Balázs
polgármester

Web oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu | Elérhetőség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu , 25/522-350

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 
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III. helyezés: Agymenők csapat: Kiss Alexa, 
Tomor Patrícia, Szombat Noémi

Minden tanulónak gratulálunk!
Jövőre is várunk benneteket!

Gyöngyösi Edit

Felsős farsang
A nyolcadikosok görög táncával nyitottuk 
az idei felsős farsangot február 5-én, amely 
nagy sikert aratott. 

Ezt követték a különböző ügyességi verse-
nyek: fánkevő verseny, újságtánc, limbó tánc.

Az est fénypontja volt a szépségverseny. 
Kovács Gréta és Kónicz Marcell 8. b osz-
tályos tanulók nyerték el a bálkirálynő, 
illetve a bálkirály címet. 

Közben szólt a zene, mindenki táncolha-
tott kedvére.

A büfében sok finomsággal kedveskedtek 
a gyerekeknek, melyet ezúton is köszö-
nünk a szülőknek!

A tombolán praktikus ajándékokat és sok 
finomságot lehetett nyerni. Az egyik kislány 

elmesélte, hogy ő csak egy tombolát vett és 
megnyerte a fődíjat. Hát ilyen a szerencse!

Külön köszönjük a Perkátai Polgárőrség 
segítségét a rendezvény lebonyolításában!

Szerintem nagyon jó hangulatban telt el 
az idei felsős farsang.

Fülöp Irén
tanár

Negyedszázados a 
Hunyadi-hét

2016. február 26-án, pénteken 16 órakor 
tartotta iskolánk a Hunyadi-hét megnyitó 
ünnepségét, mely már 25. „jubileumi” al-
kalommal került megrendezésre. A ren-
dezvényen megjelent az iskola apra-
ja-nagyja. 

Ünnepélyünket színvonalas műsorral kezd-
ték a 3.a osztály tanulói: A kolozsvári bíró 
című mesét láthattuk előadásukban, mely-
ben énekkarunk is közreműködött, majd 
a 3.b osztály diákjai reneszánsz tánccal 
örvendeztették meg a jelenlévőket.

Elsős diákjaink is szerepet kaptak a délután 
folyamán, hiszen nekik kiemelkedő volt ez 
az alkalom: hivatalosan ekkor váltak igazi 
Hunyadi-iskolássá, letették esküjüket és 
megkapták a nyolcadikos tanulóktól jel-

vényeiket. Öröm volt látni a csillogó sze-
meket és büszkeséget az arcukon. 

Jelvényt kaptak még új diákjaink és pe-
dagógusaink is, akiket szintén tiszteletbe-
li „Hunyadissá” avattunk.

Az eseményt iskolánk énekkara és zeneis-
kolás növendékei zárták, akik népdalokat 
furulyáztak, és reneszánsz dalokat adtak elő. 

2016. február 29-i héten veszi kezdetéti a 
Hunyadi-hét, melyen izgalmas versenye-
ket, programokat szervezünk délutánon-
ként a diákoknak.

Denke Antalné, Horváthné Fischer 
Katalin, Kovács Tina Erika

folytatás a 6. oldalon 
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Cirkuszban jártunk
2016. február 25-én két turnusban, délelőtt 
46, délután 44 gyermekkel megtekintettük 
a budapesti Fővárosi Nagycirkusz Feszti-
kon című elragadó műsorát.

A gyerekek már napokkal előbb izgatottan 
készültek a kirándulásra. Utazás közben 
sok látnivalóban volt részünk: a Duna, a 
hidak, villamosok, trolibuszok, Budapest 

nyüzsgő, forgalmas élete.

A cirkuszban elfoglaltuk helyeinket és már 

csodáltuk is a monociklist, a bohócot, a 
drótkötél táncosokat, a kutyás és lovas 
számot, a hintaszámot, a zsonglőrt, a nyúj-
tószámot, a rúdszámot és a gurtni-számot. 

A finálé után a telt házas közönség állva 
tapsolva köszönte meg ezt a professzioná-
lis és látványos több, mint két órás show-t.
Életre szóló élményekkel gazdagodva 
tértek haza tanulóink és kísérő pedagó-
gusaink a fővárosból.

Siposné Nagy Krisztina Tanítónő
Szilasy László Igazgató

A magyar kultúra napi program megva-
lósítását követően, több kisebb kulturá-
lis és szabadidős program előkészítésén 
dolgozik a Perkátai Általános Művelődési 
Központ. Február hónapban a civilekkel 
több egyeztetés történt, melyek közül 
kiemelt jelentőségű a Civil Fórum, melyről 
lentebb részletesen olvashatnak.

A Március 15-i ünnepségre sok szeretet-
tel várjuk Önt és kedves családját, mely 
március 15-én 17 órától a Faluházban kerül 
megrendezésre. Április hónapban a köl-
tészet napja köré épített programokkal 
várjuk az érdeklődőket. Rendezvényeink 
megvalósításakor továbbra is várjuk a kö-
zösségi szolgálatos diákokat.

2016. február 23-án került sor Civil Fórumra, 
ahol Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
és a Perkátai Általános Művelődési Központ 
egyeztetett a községen belül működő civil 
egyesületekkel. Somogyi Balázs polgármes-
ter nyitotta meg a fórumot, hangsúlyozta, 
hogy a civil szervezetek kiemelten fontosak 
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának és 
intézményeinek. Egyrészt számos projekt-
ben, kezdeményezésben pozitív társadalmi 
hátteret adnak a döntéshozóknak, illetve ál-
landó partnerei és résztvevői a nemzeti és ál-
lami ünnepeknek, kulturális és szórakoztató 
rendezvényeknek. Számos civil szervezettel 
működtünk együtt 2015-ben is a különféle 
pályázatokban és rendezvényekben. A leg-
nagyobb pályázati támogatást a Perkátáért 
Közalapítvány nyerte el, a közel 10 millió 
forintos kisbusz beszerzésével. A civil szer-
vezetek az együttműködésük arányában 
kaptak támogatást az önkormányzattól, 
illetve az intézményektől. A Perkátai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat ugyan nem civil 
szervezet, de számos kulturális programot 
megvalósított az általa létrehozott és fenn-
tartott Zöld Mező Ének- és Tánckar által.

Kötelező önkormányzati feladatban együtt-
működő civil szervezetek a Perkátai SE és 
a Perkátai Polgárőrség Egyesület, amelyek 
támogatást együttműködési megállapodás 
keretében kapnak. Önként vállalt önkormány-
zati feladatban együttműködő szervezetek 
a Perkátáért Közalapítvány, a Perkáta-Kis-

bács Baráti Egyesület és az újonnan alapított 
Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület. 
Az önkormányzat által alapított Perkátá-
ért Közalapítvány az elmúlt néhány évben 
nem kapott önkormányzati támogatást. A 
testvértelepülést támogató civil szervezetek 
pedig a konkrét testvértelepülési programok-
hoz és utazásokhoz kaphatnak támogatást. 
A testvértelepülési háttér most lett teljes. 
A kisbácsi partnerkapcsolatot támogató a 
Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület 2007 óta 
működik elismerésre méltó módon. Sokkal 
kisebb társadalmi háttérrel rendelkezik a 
kínai kapcsolat, amelyet tavaly decembertől a 
100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság a Perkátai Kínai Központ Nkft. tá-
mogat, míg a francia kapcsolatot hivatalosan 
az e hónapban megalakult Perkáta – Sa-
int-Maximin Baráti Egyesület támogatja majd. 
Kulturális programok és egyéb rendezvények 
kapcsán civil támogatásban részesült civil 
szervezetek: Perkátai Római Katolikus Plé-
bánia Egyházközsége – Kisboldogasszony 
Alapítvány, Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre 
Egyesület, Perkátai Régiséggyűjtő Egylet. 
Alkalmi civil támogatást a szervezetek az 
önkormányzattól pályázat formájában igé-
nyelhetnek. Az elmúlt években erre a célra 
500.000 forintot fordított az önkormányzat 
évente. Számos önállóan működő hivatalos 
civil szervezetek létezik még Perkátán: 42. 
Állomás Kulturális Egyesület, FÜPE, PÖPE, 
PEKA, Perkátai Természetvédő Egyesület.

Vannak önképző vagy művészeti körök, 
amelyek az anyaszervezeten keresztül 
történt támogatásban részesülhetnek az 
önkormányzattól, ahogy tette ezt például 
a Rozmaring Népdalkör a Perkátai Nyug-
díjasok Baráti Köre Egyesületen keresztül.

Alkalmanként, kerek évfordulóhoz kapcso-
lódó támogatást kapott az elmúlt években 
a jogi személyiség nélküli Perkátai Nyugdí-
jas Klub, de speciális helyzete abból adó-
dik, hogy alapításakor, 1979-ben nem volt 
még lehetőség civil szervezetet alapítani.

Perkátai ÁMK keretén belül működő klu-
bok, foglalkozások természetesen az in-
tézménytől kaphatnak forrást, mint például 
Népművészeti Foglalkozás, Cimbora Klub, 

Szövőkör stb, míg a Védőnői Szolgálat 
támogatásával, de most éppen a Perkátai 
Szociális Központ fenntartásával működik 
a Baba-Mama Klub.

A jogi személyiség nélküli civil szerveze-
tek az intézményekkel együttműködve 
juthatnak forrásokhoz, támogatásokhoz, 
ahogy tette ezt nemrég az Irodalmi Kör, 
amely egy Perkátai ÁMK által megvalósí-
tott pályázathoz csatlakozott.

A Perkátai Általános Művelődési Központ 
biztosítja a teremhasználatot alap támo-
gatásként az egyesületi ülésekre, illetve 
rendezvényekre helyszínként. 

Somogyi Balázs polgármester elmondta a 
civil fórumon hogy a kötelező önkormány-
zati feladatban együttműködő civil szer-
vezetek számára kiemelt megoldásokat, 
helyhasználatot biztosítunk, a Perkátai Pol-
gárőrség Egyesület a Kastély oldalszárnyá-
ban, illetve a Perkátai SE-nek a Sportházban. 
Emellett megnyugtató megoldást nyert el az 
elmúlt hónapokban a Perkátai Nyugdíjasok 
Baráti Köre Egyesület a Perkátai Szociális 
Központtal való együttműködéssel. Alkalmi 
rendezvényekre, havi ülésekre a Kastély 
főépülete lesz használatos hamarosan a 
civil szervezetek számára a földszinti kon-
ferencia teremmel, esetlegesen a Kastély 
oldalszárnyában levő helyiséggel. Zenés, 
táncos, étkezős rendezvényekre pedig a 
Faluházat kínáljuk továbbra is a civileknek.

Több civil szervezet rendezte már alapsza-
bályában, együttműködést, nyilatkozatot 
kérve a tulajdonostól az elmúlt hónapok-
ban a rendszeresen használt Kastély fő-
épületére szóló, Dózsa György utca 15. 
szám alatti székhelyhasználatát. Amely 
civil szervezet ezt nem tette meg, azt ez-
úton is kérjük, hogy tegye meg, egyrészt 
az épülettulajdonos Perkáta Nagyközség 
Önkormányzatával, másrészt pedig az üze-
meltető Perkátai Kínai Központ Nkft-vel.

A civil fórumon a civil szervezetek képvi-
selői szép számmal vettek részt, aki nem 
tudott ott lenni a programon, jelezte hogy 
mivel szeretne, mivel tud hozzájárulni a 
helyi programokhoz. A kiemelt rendez-

 folytatás az 5. oldalról 

Perkátai Általános Művelődési Központ
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vények mellett ter-
mészetesen szá-
mos program kerül 
megvalósításra a 
településen, me-
lyekről a Perkátai 
Hírekben, a perka-
ta.hu weboldalon és 
a hirdetőtáblákon 
folyamatosan tájé-
koztatjuk a kedves 
olvasókat az aktu-
alitásokról. A prog-
ramok sikeréhez 
az előző évekhez 
hasonlóan 4-5 civil 
szervezet is hozzá-
járul, így a mostani 
összegzésnél nem 
kerül minden szer-
vező, csak a prog-
ram koordinátor 
megnevezésre. A 
helyszínek, a szer-
vezők, a részletes 
programok, mindig 
aktuálisan lesznek 
olvashatóak.

Bogó Anikó
Perkátai 

ÁMK igazgató

A Márai-V. program során könyvtárunk 93 
db – 55 db szépirodalmi és 38 db szak-
irodalmi; 34 db felnőtteknek, valamint 59 
db gyermekeknek szóló – dokumentum-
mal gyarapodott. A Nemzeti Kulturális 
Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
támogatásával, 200.000,- Ft értékben 
tette lehetővé, hogy állományunkat bő-
víthessük. A program célja: A nemzeti 
kultúrkincs megőrzése, a hazai és határon 
túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskul-
túra fejlesztése, a kortárs magyar szerzők 
támogatása és megismertetése. 

A könyveket állományba vettük, ame-
lyek megtekinthetők és kölcsönözhetők a 
könyvtárunkban. (A dokumentumok listája 

megtalálható a könyvtár honlapján: www.
konyvtar.perkata.hu oldalon.)

Adománykönyvek – Pony Club és Girl:IT 
sorozat- érkeztek a könyvtárba, amelyeket 
már kölcsönözhetők. Köszönjük az ado-
mányozóknak, Kiszl Abigélnek és Dósa 
Viktóriának. 

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtára 
minden évben megemlékezik a névadó 
költő születésnapjáról, amely 1964óta a 
magyar költészet napja is. Intézményünk, 
a versek idei ünnepén is tartalmas prog-
ramokkal várja az érdeklődőket. 

Április 11-én, 16:30 perckor kezdődően, 
a versbarátok tisztelegnek a magyar líra 

előtt, a klasszikus és kortárs költők verse-
inek előadásával. 

Ezen az irodalmi délutánon kerül sor - 
egy Perkátán született, itt élő, dolgozó, és 
alkotó ember - Pavlicsek Zsolt, „Lélekpil-
lanatok” c. első, önálló verses kötetének 
ünnepélyes bemutatójára.

A Cimbora Klub is kínál irodalmi foglal-
kozásokat, amelyre az általános iskolás 
gyermekek jelentkezését várjuk.

A költészet napi programokról – a honla-
pon, és plakátokon részletesen is fogjuk 
tájékoztatni az érdeklődőket! 

Lászlóné Szabó Edit
könyvtáros

József Attila Nagyközségi Könyvtár hírei

Szivárvány Óvoda hírei

folytatás a 8. oldalon 

Februárban történt 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) hús-
hagyókeddig, más megfogalmazás szerint 
a másnapi hamvazószerdáig, a nagyböjt 
kezdetéig tartó időszak elnevezése. Ha-
gyományosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A 
farsang csúcspontja a karnevál, hagyo-
mányos magyar nevén „a farsang farka”.

A farsang a hagyományok szerint ez az 
önfeledt mulatozás, dús lakomák időszaka, 
amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a 
tavaszt. A mulatozás, lakomák, vidámság, 
életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, 
bálok jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés 
a húsvéti böjt előtt. Ennek az időszaknak 
a legjellegzetesebb édessége és egyben 
étele a farsangi fánk. A szokáshagyomá-
nyokhoz tartozó farsangi fánk ugyan csá-

bítóan finom édesség, mégis elkészítésére 
általában csak a bátrabbak vállalkoznak.

Óvodásaink bátrak, az új óvodában a Nyu-
szis csoportba járó gyerekek rózsafánkot 
sütöttek, amit jóízűen fogyasztottak el. 

Farsang napján valóban a tradícióknak 
megfelelően minden gyermek farsangi 
jelmezbe öltözve búcsúztatta a telet. 

2016-OS PERKÁTAI PROGRAMOK
IDŐPONT PROGRAM KIEMELT SZERVEZŐ
Március 15. Nemzeti ünnep Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Április 11. Költészet napja Perkátai ÁMK - társszervezőkkel

Április 16. Roma kultúra napja Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Április 30. Testvértelepülési és sport nap
Térségi borverseny

Perkáta Nagyközség Önkormányzata - 
társszervezőkkel

Május 1. Anyák napi program Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Május 25. Kihívás napja Perkáta SE

Május 27. Gyermek nap Szülői szervezetek

Június 19. Kántortalálkozó Egyházközség

Július 2. Motoros találkozó Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület

Július 9. III. Lovas találkozó Oláh István 

Július 17. Győry Terézia emlékműsor Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület

Augusztus 20. Nemzeti ünnep Perkátai ÁMK

Szeptember 10. Saint-Maximin-Perkáta 25. évforduló
Szüreti felvonulás és bál

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Perkátai ÁMK

Szeptember 10-11. Kiállítás Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület

Október 23. Nemzeti ünnep Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület

2016. november 12. Márton nap Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület

2016. december 6. Mikulás Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Függetlenek Perkátáért Egyesület

2016. december Advent Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület

2016. december 10. X. Luca napi rendezvény Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre

2016. december 20. Népművészeti Gála Perkátai ÁMK

2016. december Falukarácsony Perkáta Nagyközség Önkormányzata
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A délelőttön sokat versenyeztek, táncol-
tak, tréfálkoztak egymással és a felnőttek-
kel is. Ez valóban a móka és a vidámság 
napja volt. 

A szülői értekezleten a csoportokban tá-
jékoztatást kaptak az érdeklődő szülők 
gyermekeik fejlődéséről, óvodánk terveiről. 

Február 11-én az Eleven társulat koncert-
jének aktív részesei lehettek a gyerekek. 
Az interaktív előadással a csodák világába 
repítette el az előadó gitáros énekével a 
gyerekeket. A tetszésüket tapssal hálálták 
meg. 

Az esős idő beköszöntével a csoportokban 
kézműves tevékenységek sokasága figyel-
hető meg a gyerekek munkáiban, amit a 
faliújságon tekinthetnek meg a szülők. 
Gyöngyöznek, nemezelnek, bőröznek. 

Ezért a Cipőüzembe is látogatást tettek a 

gyerekek, ahol az üzem vezetője Komáro-
mi László és dolgozói kedvesen fogadták 
őket, kis ajándékkal kedveskedtek nekik. 
Ott tartózkodásuk alatt megfigyelhették, a 
bőr feldolgozását, hogy hogyan készülnek 
a cipők, csizmák. A gyerekek szájtátva 
figyelték a bemutatót, magyarázatot és 
kérdéseket is tettek fel. Bátran ajánlom a 
szülőknek ezeket a termékeket (szandált, 
cipőt, csizmát), mert tartja a gyerekek 
bokáját és helyes testtartást alakít ki.

Ebben a hónapban kezdte meg örömünkre 
az új logopédus a munkáját. Szeretettel 
fogadták a gyerekek és a felnőttek is.

Február 29-én Szutyejev: Vau és Miau című 
mesét tekinthették meg a gyerekek. Aladár 
kutya és Micó cicó barátságos torzsalko-
dásain mulathattak a csoportok. 

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy 
március 9. és 10-én fényképész érkezik az 
intézménybe. Módjukban lesz családi fotók 
készítésére, illetve egyéni igényeik szerinti 
fotózási lehetőségre. A fényképész 7.30-
8.00 óra között érkezik az intézménybe. 

A hónap legnagyobb eseménye a kollektí-
vánk számára, hogy intézményünk elnyerte 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kul-
túráért Felelős Államtitkársága és Köz-
nevelésért Felelős Államtitkársága által 
meghirdetett pályázat eredményeként a 
„Kincses Kultúróvoda 2016” címet. Az egész 
országból lehetett pályázni. 76 intézmény 
vett részt benne, elismerésben azonban 12 

intézmény részesült. Február 17-én az Em-
beri Erőforrások Minisztériumában került 
sor az átadó ünnepélyére. Az emléktáblát 
Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtit-
kár, Závogyán Magdolna kultúráért felelős 
helyettes államtitkár, Sipos Imre közneve-
lésért felelős helyettes államtitkár Úr adta 
át, kedves, elismerő szavak kíséretében. Az 
örömünket még fokozta, hogy a címhez, 
melyet 3 évig használhatunk 1.250.000 Ft 
is jár. A díjátadón 2 kolléganőmmel vettem 
részt, Cseréné Marczal Zsuzsannával és 
Nagy Ritával. Felejthetetlen, szép, örömteli, 
meghatódott pillanatokban volt részünk. 
Valóban igaz , az ünnepélyes nap mottója: „ 
A kultúra felemel...” ezt a pedagógusoknak 
már óvodás korban el kell kezdeni. 

„Ellátni a mesterséget, ez a lényeg.”
(Albert Connus)

Kovács Tiborné óvodavezető
Bogó Anikó ÁMK igazgató

Baba-Mama Klub a 
Perkátai Szociális 
Központban
Első alkalommal került megrendezésre 
a Perkátai Szociális Központban a Ba-
ba-Mama Klub, 2016. február 5-én. Min-
denki nagy izgalommal várta a pénteket, 
s végül a sok sürgés-forgás meghozta a 
gyümölcsét. A Perkátai Szociális Központ 
klubterme baba-zsibongással telt meg 
mindannyiunk arcára mosolyt csalva. A 
délelőtt folyamán Bogóné Plasek Krisztina 

és Illés Eszter védőnők beszélgettek az 
anyukákkal, egyeztettek a további ter-
vekről. Már a nyári programok is szóba 
kerültek, tervezzük-szervezzük a közös 
élményeket, tapasztalat szerzést, móká-
kat. A rá következő héten baba farsangot 
tartottak, melyre sok anyuka látogatott 
el a csemetéjével. A gyerekek kedves kis 
jelmezekbe öltözve ismerkedtek a környe-
zetükkel illetve egymással.

A Baba-Mama Klub minden pénteken 9 
órától várja az érdeklődőket szeretettel!

Barna Tímea
Perkátai Szociális Központ vezető

„Nem csak a 
húszéveseké a világ!” 
című rajzpályázat 
eredményhirdetése 
2016. február 16-án került sor, a Perká-
tai Szociális Központ által meghirdetett 

rajzpályázat eredményhirdetésére. A ren-
dezvényre hivatalosak voltak a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola diákjai, akik rajzot 
küldtek a szervezők számára, valamint az 
alkotásokat zsűriző Bogó Anikó, Hegedűs 
Gabriella, dr. Nagy Andrásné, Obreja Irina 
és Rajcsányi Lászlóné. A díjakat Barna 
Tímea intézményvezető, és Lelkes Petra 
a Perkátai Szociális Központ munkatársa 
osztották ki. Első helyezett lett László 

 folytatás az 7. oldalról 

Perkátai Szociális Központ
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Emma, 4.b osztályos tanuló, második Kus-
ler Nóra, a harmadik pedig Wéber Viktória 
– mindketten a 2.b-ből. Három különdíjat is 
kiosztottak a délután folyamán. „Fantázia” 
kategóriában a 4.b osztályos Kis Renáta 
érdemelte kis az elismerő oklevelet. László 
Lilla a 7.a-ból a „Különleges technika” ka-
tegória külön díját hozta el, s Szabó Fanni 
1.a osztályos tanuló a „Legszorgalmasabb 
pályázó” jutalmában részesült. 
Természetesen azoknak a gyerekeknek sem 
kellett szomorkodnia, akik nem nyertek, 

mert ők is kaptak emléklapot és egy kis 
ajándékot, valamint minden jelenlévőt meg-
vendégeltek a Perkátai Szociális Központ 
munkatársai ínycsiklandó farsangi fánkkal.

A Perkátai Szociális Központ ezúton sze-
retne köszönetet mondani Obreja Irinának, 
amiért az intézmény klub helységének 
falainak kidekorálását elvállalta. A falakat 
gyönyörű, a négy évszakot ábrázoló fest-
mények teszik most még otthonosabbá. 

Horváth Dóri

Változások a háziorvosi 
rendelésben
Az I. és II. számú körzet háziorvosa: Dr. Kormos Zoltán

2016.02.01-től az alábbiakban módosult a II. számú háziorvosi 
körzet rendelési ideje:
Hétfő:
8:00-12:00:  háziorvosi rendelés az I. számú háziorvosi rendelőben.
Kedd:
8:00-12:00:   Receptírás, beutaló írás, igazolások kiadása, kötözés, 

injekció beadás, vérnyomásmérés, vércukormérés, 
sürgősségi esetek (sérülések, hirtelen rosszullétek) 
ellátása.

14:00-16:00:   háziorvosi rendelés a II. számú háziorvosi rendelőben. 
Szerda:
12:00-16:00:   háziorvosi rendelés az I. számú háziorvosi rendelőben.
Csütörtök:
8:00-12:00:   Receptírás, beutaló írás, igazolások kiadása, kötözés, 

injekció beadás, vérnyomásmérés, vércukormérés, 
sürgősségi esetek (sérülések, hirtelen rosszullétek) 
ellátása.

14:00-16:00:  háziorvosi rendelés a II. számú háziorvosi rendelőben.
Péntek:
8:00-12:00:   háziorvosi rendelés az I. számú háziorvosi rendelőben.

Egészségügy

Civil szervezetek hírei

Védőnői szolgálat hírei
2016. februári gólyahír Perkátán

Az élet egyik legszebb ajándéka egy új élet, a gyermek megszületése! Ennek az örömteli, 
boldog eseménynek részesei azok a családok, akiknek nevét a Perkátai Hírekben közzétesszük. 

Horváth Brendon Krisztofer 2016.02.03. Szülők: Horváth Gábor és Somogyi Kitti
Tóth Olivér 2016.02.04. Szülők: Tóth János és Sudár Izabella
Peresztegi Máté 2016.02.06.  Szülő: Peresztegi Aranka
Németh Hanna Apollónia 2016.02.09. Szülő: Németh Apollónia
Geiger Hanna Viktória 2016.02.12. Szülők: Geiger Csaba és Simon Mariann
Szarka-Kovács Bence 2016.02.15. Szülők: Szarka-Kovács Dénes és Jakab Edina
Szarka-Kovács Ádám 2016.02.15. Szülők: Szarka-Kovács Dénes és Jakab Edina

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület

Az év eleji tevékeny-
ségekről röviden

2016. február 14-én 
megrendeztük a Valen-
tin-napi motoros felvo-
nulást a falu utcáin. 22 

motorral indultunk útnak. A környező tele-
pülésekről is érkeztek felvonulók motorral.

Hozzájárultunk a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola Szülői Munkaközössége által 
megrendezett Valentin napi bálhoz.

Február 20-án tiszteletünket tettük a 
zichyújfalui temetőben, Vilityer István a 
Pusztaszabolcsi Motor Ördögei Baráti 
Egyesület egyik alapító tagjának temeté-
sén. Egyesületi szalaggal ellátott koszorú-
val búcsúztunk a temetőben az elhunyttól. 

Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület
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A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre feb-
ruárban sem unatkozott. Szép, színes 
programokat szerveztek a klub tagjainak, 
valamint részt vettek más intézmények és 
egyesületek rendezvényein is.

Dr. Nagy Andrásné és Obreja Irina klubta-
gok részt vettek a „Nem csak a húszéve-
seké a világ!” című rajz pályázat zsűrizé-
sében, értékelésében. Ezt követően 2016. 
február 16-án, a verseny eredményhirde-
tésén is segédkeztek, gratuláltak a nyer-
teseknek. Ugyanezen a napon farsangi 
mulatságot tartott az egyesület, ahol 
fánkot ettek, beszélgettek s jól érezték 
magukat együtt. 

Nagy örömére szolgált a Perkátai Nyugdí-
jasok Baráti Körének, hogy tagjukat Obreja 
Irinát a Perkátai Szociális Központ felkérte, 
hogy festményeivel díszítse ki a klub hely-
ségük falát. A pár hétig eltartó munkának 
gyönyörű eredménye lett: az intézmény 
falain a négy évszakhoz kapcsolódó ké-
peket láthatnak a látogatók. 

Február 23-án került sor a hagyományos, 
első negyedéves szüli- és névnapozásra. 
Finom süteményekkel, ételekkel és jóízű 
beszélgetéssel ünnepelték meg egymást, a 
kellemes hangulatú klub délután folyamán. 

Horváth Dóri

Farsang a 
Nyugdíjas-
klubban
Nyugdíjas klubunkban, az 
előző évekhez hasonlóan nem 
múlhatott el a farsang, fánk-
kóstolás nélkül.

Idén azonban úgy gondoltuk, 
legyen tétje is, válasszuk ki a 
legfinomabb fánkot és adomá-
nyozzuk oda a „2016.év fánk-
ja” címet. A címre pályázhatott 
mindenfajta fánk, illetve zsír-
ban sült finomság.

Farsang végére terveztük ezt 
az eseményt, így február 8-ára, 
hétfői klubnapunkra minden 

készen állt a verseny lebonyo-
lítására. Nem kis izgalommal 
tettük le műveinket, és a fe-
hér abroszos asztal hamaro-
san megtelt illatos és szebbnél 
szebb fánkokkal. 10 tányér fánk 
mérettette meg magát. Volt 
farsangi fánk, csörögefánk, 
túrófánk, burgonyás tésztába 
tekert virsli, egyik finomabb 
volt, mint a másik.

Nehéz döntés után a díjat egy 
klasszikus farsangi fánk nyerte, 
készítője klubtagunk, Rajcsányi 
Lászlóné Gizike! Gratulálunk 
neki!

A Perkátai Nyugdíjas Klub 
nevében Somogyi Panni

A győztes fánk receptje

Szalagos fánk 

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 
3 db tojás sárgája, 3 dkg élesz-
tő (felfuttatva), 1 evőkanál cu-
kor, 3 dl tej, 5 dkg olvasztott vaj, 
1 kupaknyi rum, késhegynyi só

A hozzávalókból közepes ke-
ménységű tésztát készítünk, és 
nagyon jól kidolgozzuk. Langyos 
helyen másfélszeresére keleszt-

jük, majd ujjnyi vastagra nyújtjuk 
és fánkszaggatóval kiszaggatjuk. 
Letakarva kb. 30 percig keleszt-
jük. Középforró olajban sütjük, 
először fedő alatt, majd megfor-
dítás után fedő nélkül. Sütésnél 
figyeljünk arra, hogy a deszkán 
fekvő fánk felső része kerüljön 
először az olajban alulra.

Jó étvágyat kívánunk!

Valentin-napi bál
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola Szü-
lői Munkaközössége 2016. február 13-án 
szervezte meg Valentin-napi bálját. A 
rendezvényen sok szülő, támogató és 
bálozni szerető ember vett részt, aminek 
a szervezők nagyon örültek. A jó hangu-
latot az éjfélkor húzott tombola értékes 
nyereményei tették még emelkedettebbé. 

A Szülő Munkaközösség nevében ezúton 
szeretném minden támogatónak a fel-
ajánlását, a szervezők munkáját, valamint 
Perkátai Általános Művelődési Központ-
nak, hogy rendelkezésünkre bocsátották 
a Faluházat!

Mohainé Csányi Mónika

Várjuk a tavaszt!
A Perkáta Sportegyesület a 2016-os évben is 
több közösségi és sport program megvalósí-
tását tervezi. A rendszeresen működő szak-
osztályok igyekeznek mind a versenysport, 
mind a szabadidős sport területén is ered-
ményeket elérni. Az egyesület kiemelt célja 
a különböző sportolási lehetőségek népsze-
rűsítése mellett a prevencióra, az egészséges 
életmódra való figyelem felhívása.

A tavasz beköszöntével egyre többen 
keresnek maguknak hasznos sportolási 
lehetőséget, vagy vágnak bele különböző 
kúrákba. Az „új sportolók”, illetve az újra 
kezdők figyelmét szeretném felhívni a fo-
kozatosság elvének a betartására, az ízü-
letvédelemre és a megfelelő táplálkozásra.

A tavasz folyamán az egyesület több előa-

dást szervez az elsőt március 8-án nőnap al-
kalmából a Perkátai ÁMK-val közösen tartja.

Az egészséges táplálkozásról, a megfelelő 
mennyiségű és minőségű tápanyagbevi-
telről, a hatásos testsúlycsökkentésről, az 
anyagcsere gyorsításáról lesz szó és igény 
esetén a sporttáplálkozásról. Addig is né-
hány jó tanács a táplálkozással kapcsolat-
ban: Igyekezzünk odafigyelni a rendszeres, 
napi ötszöri étkezésre, nézzük meg hogy 
megfelelő arányban visszük-e be szerve-
zetünkbe az energiaforrásként szolgáló 
zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat. Az 
ételek minőségén túl természetesen a meny-
nyiségre is fordítsunk figyelmet. Végül, de 
nem utolsósorban a megfelelő mennyiségű 
folyadékbevitelről se feledkezzünk meg.

Bogó Anikó
sportedző, életmód tanácsadó

Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre

Perkátai Nyugdíjasklub

Iskolai Szülői 
Szervezet

Perkátai Sportegyesület
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Közösségi hírek

Kína kincsei 72. - Pavlicsek Zsolt rovata

35 év szolgálat 
a perkátaiak 
egészségéért
Nyugdíjba vonult Dr. Szűcs 
Mihály háziorvosunk

Bár szívünk még reményke-
dik, hogy Szűcs doktor úr 
talán mégsem végleg vonul 
vissza háziorvosi hivatásá-
tól, esetleg visszatér (még 
egyszer), de eszünk tudja, 
hogy bőven kiérdemelte a 
pihenés éveit, hiszen elérte 
azt az életkori határt, amikor 
ezt már el kell fogadnunk. 

Nagyszerű volt, hogy meg-
ajándékozott még több évnyi 
gondoskodó orvosi munkájá-
val bennünket, amikor nagy 
szükségünkben újból beállt a 
II. körzet élére. Komolyan mon-
dom, még betegnek sem volt 
„kedvem lenni”, miután 2012 
nyár elején elbúcsúztattuk Őt. 
A feléje áradó szeretet és tisz-
telet biztos jele, hogy mennyien 
és mennyire hiányoltuk, „sírtuk 
vissza”. Ő pedig visszajött segí-
teni Perkátát - félretéve nyug-
díjas terveit, egyéni problémáit, 

pihenésre vágyódását – orvo-
solni apróbb és nagyobb baja-
inkat! Ugyanúgy, mint előtte 31 
évig: gyógyított, bölcs tanácso-
kat adott, segített rendelőben, 
háznál, utcán: mindig, minden-
hol nappal és éjjel egyaránt! 
Tette ezt barátságos derűvel, 
őszinte odafordulással, csendes 
mosollyal bajusza alatt…

35 éve él családjával Perkátán, 
innét röppentek ki gyerme-
kei, itt állt helyt feleségével, 
Ildikóval együtt a mi egész-
ségünkért! Falunk befogadta, 
elfogadta, megszerette Őket, 
ezért is fájó annyira a most 
véglegesnek tűnő búcsúzás! 
Magasra tette a lécet utódjának 
kedves doktor úr!

Hívatása mellett több cikluson 
keresztül önkormányzati kép-
viselőként is tevékenykedett 
értünk. A lakosság bizalmát és 
szeretetét bizonyítja az is, hogy 
az önkormányzati választásokon 
többször a legnagyobb szavazat-
számokkal választották képvi-
selővé a perkátai polgárok. Nem 
mindennapi hobbija a barkácso-
lás, hajóépítés és hajózás. Hivata-
los kitüntetései: a Perkátáért díj, 
a megyei Dr. Berzsenyi Zoltán 

–díj, melyek „dokumentált” bi-
zonyítékai több évtizedes kima-
gasló és felelősséggel végzett 
gyógyító munkájának. A díjaknál 
is fontosabb azonban a perkátai 
emberek tisztelete és szeretete, 
amelyet Szűcs doktor úr kiérde-
melt és bizonyosan érez is! 

Ezért búcsúztatjuk a Doktor 
Urat,- mindannyiunk Szűcs Dok-
torát, Misi bácsiját- kissé szomo-
rú szívvel, de nagy szeretettel kí-
vánunk neki boldog, egészséges 
és tevékeny nyugdíjas éveket! 
Köszönjük DOKTOR ÚR! 
Ehelyütt köszönjük meg fele-
sége dr. Szűcs Mihályné Ildikó 
áldozatos munkáját is, hiszen 
Ő nem csupán feleségként, 
hanem asszisztensként is ál-
dozatos szeretettel dolgozott 
háziorvosunk mellett.

Köszönjük, hogy életük több 
mint a felét ránk áldozták! Is-
ten áldja őket!

Pavlicsek Zsolt

A hagyományos 
kínai orvoslás
/ HKO / 1. 
Általános ismertetés, az 
alapelvek rövid bemu-
tatása
Az ősi kínai orvoslás szerint az 
emberi test és szellem össze-
hangolt működését a biokémiai 
és pszichés folyamatok egész-
séges egyensúlya biztosítja az 
úgynevezett csí (qi, Qi ) energiák 
zavartalan áramlása által. Ha az 
egyensúly felborul, zavar kelet-
kezik, betegség alakul ki a szer-
vezetben lelki és testi szinteken, 
melyek szorosan összefüggenek 
egymással. Az egészség tartós 
megőrzése, a hosszú egészséges 

élet ezért a fizikális és lelki igé-
nyek harmónikus együttműködé-
sében rejlik. Az együttműködés 
mindig az ellentétes pólusok ará-
nyos viszonyulásai egymáshoz, 
mint a férfi-nő, nehéz-könnyű, 
fekete-fehér, mozgás-nyugalom 
stb., melyet a jin és jang (yin-
yang) fogalompárral szemléltet. 
Az érzelmi folyamatok biokémiai 
alapokon befolyásolhatóak, va-
lamint az pszichés gyakorlatok 
is erős hatást tudnak kifejteni 
a klasszikus testi folyamatokra. 
A kínai orvoslásban a szervek-
hez érzékek, érzelmek párosul-
nak, mely akkor egészséges ha 
egyensúlyban van, azaz sem nem 
pang, sem teng túlzottan. Ezért 
alapvető tanításuk a mérséklet 
érzelmi élet, a higgadt maga-
tartás. Ebben segít a tudatos 
viselkedésszabályozás mellett 

az élelmek megfelelő mennyi-
ségű, minőségű, arányú bevitele, 
a passzív és aktív testmozgások 
egyensúlyban tartása. Ne legyen 
semmiből sem túl sok, sem túl 
kevés (amit mi arany középút-
ként ismerünk), mert ha prob-
léma keletkezik,akkor a megol-
dáshoz máshonnét kell energiát 
elvonnia a szervezetnek, ami ott 
hiányként jelentkezik, gyengébb 
működéssel. 

Mivel minden ember egyedi, 
különbözik a többiektől, ezért 
a mennyiségi, minőségi muta-
tókat, arányokat mindig min-
denben egyénileg kell beállíta-
ni. Fontos megtartani a lelki és 
testi rugalmasságot, mert min-
den környezeti tényező komoly 
hatással lehet az egyén egész-
ségére. Ezért nem előnyös a kí-
naiak szerint a görcsös ragasz-

kodás a szokásokhoz ill. ebben 
is kereshető a megbetegedések 
több oka is. Nemcsak az orvos 
vizsgál meg, hanem folyamatos 
önmegfigyelésre is buzdít, hi-
szen a jobb önismeret hozzájárul 
a hatékonyabb gyógyuláshoz ill. 
az egészség megtartásához. 

Személyes tapasztalat:
Hazánkban a hagyományos 
kínai orvoslás elérhető, enge-
délyezett, valódi gyógyító szak-
emberek által működik. 

Siba Györgyné 
köszöntése a 90. 
születésnapja 
alkalmából
2016. február 18-án ünnepelte 
90. születésnapját Siba György-
né, született Jóföldi Ilona Erzsé-
bet. Ebből az alkalomból Perká-
ta Nagyközség Önkormányzata 
nevében köszöntöttük Bözsi 
nénit. Az ünnepségen ott volt 
fia és két unokája is. Bözsi néni 
a régi emlékekről, a bárányjá-
rási mázsaházról, a háborúról 
mesélt a jelenlévőknek.

Somogyi Balázs

folytatás a 12. oldalon 
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Dicsértessék az 
Úr Jézus Krisztus! 
Nagyböjtben élünk, húsvétot vá-
runk! 

A böjti idő lényege nem a húsételektől 
való könnyű vagy nehéz önmegtartóz-
tatás, hanem a túlzások kerülése, az 
önkorlátozás gyakorlása, az önuralom 
fejlesztése. Fontos célunk, hogy lé-
lekben közelebb kerüljünk a krisztusi 
tanítások megismeréséhez, a szere-
tet-alapú áldozatvállalások tényleges 
megvalósításához. 

Ünneprendünk a következő hetekben:

Március 18-án családi keresztúttal készü-
lünk húsvétra. Márc. 20-án Virágvasárnap, 
amikor Jézus ünnepélyes bevonulását ele-
venítjük fel.
A Nagyhét márc.21-én kezdődik, melynek 
kiemelt liturgikus eseményei:
Márc. 24. 17 órakor lesz nagycsütörtöki 
szentmise az utolsó vacsora emlékére.
Márc. 25. 17 órakor kezdődik Nagypéntek 
liturgiája, mely Urunk szenvedésének és 
kereszthalálának a napja.
A Nagyszombati szertartások márc. 26-
án 18 órakor kezdődnek tűzszenteléssel, 
vízszenteléssel, kereszteléssel, majd szent-
mise és feltámadási körmenet. 
Márc. 27 Húsvétvasárnap, márc. 28. Hús-
véthétfő, amikor az ünnepi szentmisék 8 
órakor kezdődnek templomunkban.
Ápr. 03-án Isteni Irgalmasság vasárnapja 
lesz, a hittanosoknak délelőtti játszóházzal. 
Húsvét titka a szenvedés és a halál ér-
telmének megértése, Jézus legnagyobb 
áldozatának felismerése, mely közelebb 
visz bennünket a felebaráti szeretet gya-
korlásához! Túl sokan élnek ma remény 
nélkül, mert elcsüggednek a nehézségek, 
a munkanélküliség, a szegénység, a nyo-
morúság és a szétesett családok láttán. Ki 
adhat nekik reményt? Az értünk ártatlanul 
szenvedett, de feltámadt Krisztus! Húsvéti 
örömünk teljes lesz, ha nem hagyjuk, hogy 
lelkünket fölfalja a testünk. Tegyünk érte, 
hogy egész emberként, testestül-lelkestül 
örvendhessünk Krisztus feltámadásának! 
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %-kal 

kérjük, erősítsék a perkátai Kisboldogasz-
szony Alapítványunkat, mely legfrontosabb 
célként templomunk felújítására fordítja a 
felajánlásokat: adószáma: 19098409-1-07. 
A másik felajánlható 1%-kal pedig kérjük a 
Magyar Katolikus Egyházat támogassák!
Az egyházi hozzájárulások összegei idén: 
dolgozó felnőttnek 4700 Ft/év, nem ak-
tív felnőttnek (nyugdíjas, munkanélküli) 
3700 Ft/év. Önkéntesen akár magasabb 
összegekkel is lehet támogatni helyi egy-
házunkat, mely adományokat hálásan 
fogadunk. A tavasz folyamán eljuttatjuk 
minden háztartásba a befizetést segítő 
sárga csekkeket, de lehet személyesen is 
befizetni vagy közvetlenül számlára utalni. 
Segítségüket előre is köszönjük! 

Pavlicsek Zsolt egyházközségi elnök

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgal-
mat nyernek.” /Mt 5,7/ 2.

Decemberben Ferenc pápánk meghirdette 
az Irgalmasság Szent Évét. Ehhez kapcso-
lódva, idén igyekszem egy kis segítséget 
adni a jobb megértéshez és megéléshez 
minden cikkemben:
Az irgalomra csodás magyar nyelvünk 
szinte szinonimaként használja a kegye-
lem és a –kicsit már elfelejtett – malaszt 
szavunkat is. Isten irgalmasságán minden-
kor azt a kegyelmi jóindulatot, kiérdemlés 
nélkül kapott jótétemény ajándékot értjük, 
melyet ingyen kapunk az EGY IGAZ ISTEN-
TŐL. Az Ő irgalmassága nem „a gyengeség 
jele”, hanem Isten mindenhatóságának 
tulajdonsága. Az irgalmasság összefog-
lalása Isten olyan jellemzőinek, melyek 
az emberekre irányulnak, a szeretet és a 
megbocsátás szorzataként is definiálható. 
Az irgalmasság a szeretet legmagasabb foka, 
a gyűlölet átalakítása pozitív viselkedéssé. 
Megbocsátani a személynek, azaz nem–gyű-
löltté tenni embertársunkat, hiszen méltatlan 
és káros az emberben benn ragadó gyűlölet 
érzése és tudatrombolóak hatásai. A meg-
bocsátásnak pedig pozitív hatóereje van!
Az irgalmas ember megbocsát, felemel: 
nem a másik érdeme miatt, hanem Isten 
iránti engedelmességből, aki a kiengeszte-
lődést kéri tőlünk, már csak saját gyengesé-
geink miatt is. Elfogadjuk embertársunkat a 
krisztusi parancsnak megfelelésként. Ki kell 
űznünk a rossz érzéseket: a gyűlölet, előíté-

let, rosszallás, irigység negatívumait, hogy 
megvalósíthassuk szent parancsát, hiszen 
minden ember az Ő irgalmából létezhet, 
hiszen Ő nekünk is érdemtelenül irgalmaz.
Küzdenünk a gonosz ellen kell, nem a vét-
kező ember ellen!
A „boldogok az irgalmasok, nekik is irgal-
maznak” tanítás kifejezi az irgalom kettős-
ségét. Nem haragszom rád, sőt a jobbomat 
nyújtom. Nem eltaposlak, hanem felsegí-
telek, hiszen irgalomra szorulsz. Elfogadva 
szeretlek, segítelek! A másik oldalon pedig 
el tudom fogadni a segítő jobbot, elfoga-
dom, ha rászorulok embertársam irgalmára!
Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.
Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Közérdekű hirdetés
Április második felében plébániánk szer-
vezésében a horvátországi Máriabeszterce 
Szűzanya – kegyhelyet látogatjuk meg, 
továbbá a világörökség részét képező, 
csodálatos vízesésekkel bővelkedő Plit-
vicei-tavakhoz teszünk kirándulást kora 
reggeli indulással, és késő éjjeli hazaérés-
sel, 1 napos formában.
A nagyon kedvező költségű út utazási 
költsége 12.500 Ft/fő. 
Jelentkezés és befizetés mihamarabb Pav-
licsek Zsolt szervezőnél, a szabad helyek 
beteltéig lehetséges ! 

Kis egyházi anyakönyv 2015-ről:

keresztelések: 14
esküvő:2
temetés: 18

Ilyen tevékenységet csakis ha-
tóságilag vizsgált valódi orvo-
sok végezhetnek, a törvények 
és szabályok betartásával. Az 

igényesebb rendeléseken nyu-
gati orvost is alkalmaznak kon-
zulensként. A kínaiak szerint a 
nyugati orvostudomány erős 
a technikai diagnosztikában,a 
farmakológiában (gyógyszerek, 

kémiai készítmények alkalmazá-
sában – melyet egyúttal túlzott-
nak is tartanak) a beavatkozó 
orvoslásban (pl. elsősegély, 
életmentés, műtétek), ugyanak-
kor a megelőző és rehabilitáló 

orvoslásban a kínai módszerek 
erősebbek, mert sokkal sze-
mélyre szabottak, továbbá az 
egész embert nézik (homeopa-
ta szemlélet) nem annyira tünet 
és betegségcentrikus.

 folytatás az 11. oldalról 

Egyházi írások

Egyház-hitélet
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Egyházi jeles napok Perkátán

Gyümölcsoltó 
Boldogasszony – 
Március 25 
A Gyümölcsoltó Boldogasszonyt főün-
nepként vezették be Rómában, a VII. szá-
zadban. 

A keleti egyházakban a legnagyobb ün-
nepek közé tartozik ősidők óta.

A katolikus egyház e naphoz köti az An-
gyali Üdvözletet, Jézus Szentlélektől való 
fogantatásának napját.

Mivel Szűz Mária e napon fogadta mé-
hébe Jézust, a népi hiedelem szerint az 
a gyermekre vágyó, párkapcsolatban élő 
asszony, aki Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján óránként imádkozik, áldott álla-
potba eshet. 

Szerte a magyar nyelvterületen ezen a na-
pon szemezték, oltották a gyümölcsfákat. 
Vigyáztak a frissen oltott fára, mert ha 
letörne az ága, féltek, hogy abból szeren-
csétlenség származik. A szegediek szerint 
a szemzett fából nem jó másnak adni, mert 
ezzel a termést is odaadnák. 

Perkátán a gazdaember számára a tavasz 
első napja március 25-e, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napja volt.

„Az igazi parasztember gyümölcsojtó nap-
ján kiment a szőlőbe, a határba, végignézte 
a szőlejét, hogy telelt ki. Hogy fagyott 
el, milyen termés várható. Meg is vágta 
késsel, hogy életképes-e a szőleje. Akkor 
megnézte a gyümölcsfákat is. 

Bementek a borospincébe, „vért fogtak”, 
iszogattak, hogy a következő évben le-
gyen erejük dógozni. Bizony nótaszóval 
mentek haza”.

A perkátai egykori Selymespusztán, Győ-
ry Teréz grófnő állítatta az 1800-as évek 
végén azt az emlékművet, amelynek nyu-
gati oldalán az Annunciatiót, az Angyali 
Üdvözletet ábrázolták.

Lászlóné Szabó Edit

A Gyümölcsoltó Boldogasszony a haranglábon egykor, és a 2008- évi felújítás után

Közlemények, hirdetések

Perkátai Alállomás átadása
2016. február 26-án került átadásra a MAVIR ZRt. Perkátai Állo-
mása, amelynek jelentős szerepe lesz Dunaújváros és a térség 
biztonságos villamosenergia-ellátásában. A Martonvásár- Paks 
távvezeték nyomvonala mellett, Perkátán egy 400/120kV-os 
alállomás létesítése történt meg, 7 milliárd forintból. 

A beruházás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) által elfogadott hálózatfejlesztési terv alapján jött létre, 
közcélú beruházásként. A vezérigazgató szerint az alállomás 
a legmodernebb készülékek, berendezések felhasználásával 
valósult meg, és ezzel etalonként szolgál további fejlesztések-
nél. A perkátai létesítmény teljes egészében távkezelt. Csomai 
Kamilla vezérigazgató összefoglalta a beruházás jelentőségét, 
az átadóünnepségen hangsúlyozta, hogy a társaság 31. alállo-
mása a térség növekvő villamosenergia-igényének kiszolgálását 
biztosítja. A projekt megvalósításában részt vevő szakembereket 
emlékérmével jutalmazta meg. 

A program keretében az érdeklődőknek lehetőségük volt az 
állomást megtekinteni. Az átadón részt vett Dr. Dorkota Lajos 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Dr. 
Galambos Dénes a térség országgyűlési képviselője és Somogyi 
Balázs Perkáta polgármestere.

Bogó Anikó
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Dunaújvárosi 
Járási Hivatal 
Kormányablak 
Osztály Adony
A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaúj-
városi Járási Hivatalának második kormá-
nyablaka 2015. szeptember 8-án kezdte 
meg működését Adonyban.

A kormányablak helyszíne
Címünk: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. (a 
korábbi okmányiroda épülete)

Intézhető főbb ügyek
- személyi igazolvány, 
- lakcímkártya, népesség-nyilvántartás,
- útlevél, 
- diákigazolvány, 
- parkolási igazolvány,
- ügyfélkapu,
- vezetői engedély, 
- közlekedés-igazgatás,
- egyéni vállalkozói igazolvány, egyéni 

vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos 
ügyintézés,

- nyugdíjügyintézés,
- családtámogatás,
- egészségbiztosítás, 
- hiteles tulajdoni lap, térképmásolat le-

kérdezése.

A Kormányablakban több, mint 600 ha-
tósági ügytípus intézhető, illetve kezde-
ményezhető; továbbá 15 féle ügytípusban 
nyújtunk kiegészítő szolgáltatást ügyfele-
ink számára.

Az intézhető ügyek körét az 515/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

A nyitvatartásról
Az Adonyi Kormányablak ügyfélbarát nyit-
vatartással, minden munkanapon várja 
ügyfeleit:

Hétfő: 7:00 – 17:00 
 (országosan egységes)

Kedd: 08:00 – 12:00

Szerda: 08:00 - 16:00

Csütörtök: 08:00 – 18:00 
 (országosan egységes)

Péntek: 08:00 – 12:00

Elérhetőségeink
Információs pult, időpontfoglalás: 25/795-
255

Kormányablakos ügycsoport (nyugdíj, 
egészségbiztosítás, családtámogatás): 
25/795-256

Okmányirodai ügycsoport (személyi iga-
zolvány, népesség-nyilvántartás, lakcím-
kártya, egyéni vállalkozás, parkolási igazol-
vány, útlevél, diákigazolvány, ügyfélkapu): 
25/795-257

Okmányirodai ügycsoport (közleke-
dés-igazgatás, vezetői engedély ügyin-
tézés): 25/795-650

TISzTElT ADÓzÓK!

Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a Perkátáért Közalapítványt!

A befolyt összegből az óvodát, iskolát, községi kulturális és sport 
rendezvényeket, civil egyesületeket támogatunk.
Adószámunk: 18486575-1-07
Felajánlását előre is köszönjük!
Perkátáért Közalapítvány Kuratóriuma

Szerkesztőségi közlemény

Tisztelt Olvasóink!
Közkeletű felfogás, hogy a tavasz maga a megújulás.

Ahogyan bizonyára észrevették, ez a közhelyes megállapítás most 
feltűnően igaz a 26. életévében járó helyi lapunkra. Az újság első 
arculatváltása 2006-ban történt meg, 15 év után. Most közel 10 
év után alakítjuk át ismét a Perkátai Híreket: színesebbé, szebbé, 
„rovatosabbá” és persze reményeink szerint tartalmasabbá is. 
Sok ügyes és szorgos „bába, apa, anya, keresztanya, keresztapa” 
segítette lapunkat e több mint negyedszázad alatt. Magam is óvó 
szeretettel figyeltem, dolgoztam, alakítottam a Perkátai Híreket a 
kezdetektől, mert fontosnak tartottam és tartom megjelenését. 
Fogadják szeretettel!

Várjuk írásaikat, tudósításaikat, fényképeiket a helyi, közérdekű 
rendezvényekről, összejövetelekről. Elérhetőségeink változatlanok: 
ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési Iroda és a Szerkesz-
tőség tagjai (Lászlóné Szabó Edit, Horváth Dóri, Pavlicsek Zsolt).

Következő lapzártánk időpontja: 2016 április 10. 

A felemás, enyhe tél végén kívánok valódi tavaszi megújulást, áldott 
szent húsvétot minden olvasónknak! Rendhagyó módon szemé-
lyesen jegyezve, de egész szerkesztőségünk nevében tisztelettel: 

Pavlicsek Zsolt szerkesztő 

HIRDETéSI TARIFÁK:

 1 oldal: 20000 Ft + ÁFA
 1/2 oldal: 10000 Ft + ÁFA 
 1/4 oldal: 5000 Ft + ÁFA 
 1/6 oldal: 3500 Ft + ÁFA 
 1/8 oldal: 2500 Ft + ÁFA

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások, 
köszöntők: 1000 Ft+ áfa/alkalom

A társadalmi célú hirdetések 
negyed oldalig díjmentesek!

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

10 és felette: 40%

Helyi hirdetőknek állandó 20% kedvezmény!

Felár: színes hirdetés igénylése esetén 20%.
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FIGYELEM!
AUTÓVEzETŐ TANFOlYAM

UNO-DUNAÚJVÁROS 
Személyautó és motorvezetői tanfolyam indul Perkátán.

Megfelelő létszámú jelentkezés esetén, 
a kezdés márciusban várható!

Kedvezményes elméleti oktatást, illetve részletfizetési 
lehetőséget biztosítunk.

Érdeklődni és jelentkezni lehet 
az alábbi telefonszámokon:

Gépjármű oktatónál: 0620-914-0749
Könyvtárban: 0625-522-321

FIGYELEM!

VARRÓ TANFOlYAM
indul felnőttek számára! 

Ha kreatív és szeretne meg tanulni varrni, 
várjuk jelentkezését a következő elérhetőségen: 

06 25/ 507-512
Varrógép nem szükséges, 

a tanfolyam biztosítani tudja 
a jelentkezők számára!

STYX TEMETKEzéSI KFT.
25 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 Gy. u. 14., Varga László

•	 Teljes	körű	temetkezési	szolgáltatás

•	 Kérésre	házhoz	megyünk	a	temetés	felvételére

•	 Anyakönyveztetés

•	 Temetkezési	kellékek	(koporsós, urnás)

•	 Halottszállítás	(külföldre és külföldről is)

•	 Hamvasztás

•	 Urnaszállítás

•	 Sírásás,	hantolás

•	 Ravatalozás

•	 Temetés	
 (koporsós és urnás)

•	 Koszorúrendelés

•	 Sírkőbontás	és	visszaállítás

•	 Új	sírkőkészítés

•	 Kriptaépítés

AKCIÓS EBOlTÁS!
Elsősorban azon ebtulajdonosok részére, akiknek a 
kutyája az előző évben nem kapta meg, az évente 

kötelező veszettség elleni oltást. 
Helyszín: Perkáta, Szabadságtér 12./B

(állatorvosi rendelő)
Időpont: 2016. március 19. (szombat) 9-14-ig

2016. március 23. (szerda) 13-17-ig
A hatályos jogszabályok alapján csak mikrochippel 
megjelölt kutya oltható veszettség ellen. Chipezés a 

helyszínen megoldható.
Árak: 
veszettség oltás: 3.500, - Ft
veszettség oltás + chip: 7.500, - Ft
féreghajtó: 200, - Ft/10 ttkg
számozási oltási könyv (ha még nincs): 300, - Ft

dr. Beregszászy Anikó
állatorvos
(06/20-3777842)

(Az oltás egy évig érvényes, tehát 
a most vakcinázott kutyákat csak 
jövő év tavaszán kell ismét oltani.)

KÖZLEMÉNY, HIRDETÉS



MEGHíVÓ

A „Perkátai Gyűjtemények” kerékpár és kismotor gyűjteménye, Dr. Baráth Károly és Hirczi 
József Pannóniáival kiegészülve, az idei évben is bemutatkozik 2016. április 8-10-e között Bu-

dapesten, a Magyar Vasúttörténeti Parkban, az „Oldtimer Show” című rendezvényen.

Természetesen a rendezvény fő látványossága, az idei évben is az oldtimer autók és motorok új kol-
lekciójának bemutatása lesz a 3.000 nm-es Orient és az 1.700 nm-es West csarnokban. A szabadtéren 
Youngtimer kiállítás, KGST party és a Kalandjárók Kiállítása lesz látható, ahol hajókat és lakókocsikat 

is megtekinthet a közönség.

A rendezvény nyitva tartása:
péntek - 13.00-18.00

szombat és vasárnap -  9.00-18.00
A péntek nyugdíjas nap, kedvezményes belépővel.

A rendezvényről bővebb tájékoztatást a www.oldtimershow.hu honlapon kaphatnak.
A „Perkátai Gyűjtemények” Virtuális Kiállítását megtekinthetik

a www.magangyujtemeny.eoldal.hu honlapon.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Magyar Vasúttörténeti Parkba, a „Perkátai Gyűjtemények” nevében:

Rajcsányi László

Farsangolás Perkátán


