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Testvértelepülési és Sportnap

 8.00  Főzőverseny kezdete
  Helyszín: Sportház

 8.00  Futball Kupa kezdete
  Helyszín: Futball pálya

 10.00 Térségi Borverseny
  Helyszín: Győry-kastély

 10.00 Testvértelepülési Kiállítás megnyitója

  „A mi kastélyunk” rajzpályázat eredményhirdetése
  Helyszín: Győry-kastély

 12.00 Főzőverseny és Futball Kupa eredményhirdetése

 13.00 Moderntánc verseny
  Helyszín: Sportház előtti tér

„A pillanat, ami örök“
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2016. 
május 14-én, Vaskóné Gálfi Erzsébet festmény 
kiállításának megnyitó ünnepségére!

A Perkátai Kínai Központ 
Nonprofit Kft. 

szervezésében

Helyszín: 
Győry-kastély kiállító terme

Megnyitó időpontja: 
16 óra

Ajánló:

  Franciaországi futball kupán 
vettek részt a perkátai  gyerekek

  Versmondással és verseskötet 
bemutatásával ünnepeltük a 
költészet napját

  Óvónők szakmai látogatása 
Szlovákiában 

  Köszönti vendégeit a Perkátai 
Kínai Központ Nonprofit Kft 

  50 éves, jubileumi 
osztálytalálkozó 

Perkátán! 
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Beszámoló a 2016. 
március 23-i 
képviselő-testületi 
ülésről
A 2016. március 23-án tartott képvise-
lő-testületi ülésen Perkáta Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testületé-
nek 6 tagja, név szerint Somogyi Balázs 
polgármester, Bogó Anikó, Kovács Ferenc, 
Szabó Tamás, Szilasy László és Vátkainé 
Boda Ildikó vett részt. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással döntött az alábbi napirendi 
pontokban: 

Elfogadta az aktuális eseményekről szóló 
polgármesteri beszámolót. Az „a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszol-
gáltatásról” szóló 18/2015. (VIII. 4.) önkor-
mányzati rendelet módosítását elfogadta, 
majd az állattartásról szóló rendeletet is 
megszavazta. Szintén elfogadásra került 
a közterület rendjéről szóló rendelet, majd 
annak 1. számú függelékének tervezete is. 
A köztisztaságról és környezetvédelem-
ről szóló rendeletet, a „házasságkötés és 
egyéb családi események díjtételeiről” 
szóló önkormányzati rendeletet, valamint 
az „egészségügyi alapellátás körzeteiről” 
szóló önkormányzati rendeletet is elfo-
gadta a képviselő-testület. 

A képviselő-testület módosította az alábbi 
határozatát, 6 igen, 0 nem és 0 tartóz-
kodással: 

1./Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete folyószámlahitel igény-
bevételét rendeli el, a 2016-os évre, a meg-
előző évekhez hasonló feltételek mellett. 

Ezt követően megszavazásra került a kö-
vetkező napi rendi pont. Teljes egyetér-
tésben, 6 igen szavazattal „az államház-
tartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29/A. §-ban előírt kötelezettségének ele-

get téve a saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét ha-
tározta meg. 

A továbbiakban a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással fel-
hatalmazta Somogyi Balázs polgármestert, 
hogy képviselje Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzatát a következő szolgáltatóknál: 

Fejérvíz Zrt., Közép-Duna Vidéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás Társulási Tanácsa, Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt., Adonyi Többcélú Kis-
térségi Társulás Társulási Tanácsa, a Dé-
szolg Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft.

Hasonló döntéssel hatályon kívül helyezte 
a 11/2013. (II. 6.) számú határozattal elfo-
gadott közbeszerzési szabályzatot. Ezt 
követően a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy jóváhagyja a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény hatályba lépését 
(2015. november 1.) követően megindított 
közbeszerzésekre alkalmazandó Közbe-
szerzési Szabályzatot az előterjesztés 
melléklete szerint.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
képviselőt-testülete döntést hozott a 
Győry-kastély „C” épületének tető-felújí-
tási munkálatainak közbeszerzési eljárása 
kapcsán. Bíráló Bizottsági feladatokkal 
bízta meg Dr. Lakos László jegyzőt, Kovács 
Melinda gazdasági-vezetőt, Vágner Elza 
közbeszerzési szakértőt, valamint Szabó 
Ágoston mérnököt. 

A képviselő-testület fogadta az áraján-
latokat. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem sza-
vazattal és 0 tartózkodással elfogadta az 
önkormányzat és a dr. Vágner Elza Ügyvé-
di Iroda között, a Győry-kastély „C” épüle-
tének tető-felújítási munkálatai kapcsán, 
a közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
vonatkozóan.

 Ugyanilyen arányban fogadták el, a Duna-
újvárosi Vízi Társulattal a közcélú vízgaz-
dálkodási feladatok ellátására vonatkozó 
üzemeltetési szerződés megkötését is, 
melynek aláírására felhatalmazták a pol-
gármestert.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 
elfogadta a Hating Út Kft. árajánlatát az 
alábbi utcákban az aszfaltburkolat javítási 
munkálataira vonatkozóan: József Attila 
utca ágyazat kiszedése, kátyúk kivágá-
sa, a bekötő út, a Babits Mihály utca, a 
Mária utca, a Táncsics Mihály utca, fő út 
kereszteződés aszfaltozása ágyazattal, 
a Dózsa György utca, a Sport utca és a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca.

Elfogadásra került László Norbert egyéni 
vállalkozó árajánlata a Győry-kastély fő-
épületének vagyonvédelmi riasztórend-
szerének kiépítésével kapcsolatosan. A 
képviselő-testület úgy határozott, hogy a 
2016. április 14-re tervezett rendes ülésé-
nek időpontját 2016. április 21-re teszi át. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodással „a rend-
őrségről” szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
8. § (2) bekezdése alapján lefolytatott 
véleményezési eljárás során megismerte 
Suszter Tamás r. őrnagy úr szakmai életút-
ját és elfogadta a Dunaújvárosi Rendőrka-
pitányság kapitányságvezetőjévé történő 
kinevezését.

Utolsó napirendi pontjában a képvise-
lő-testület úgy határozott, hogy a Perkátai 
Római Katolikus Plébánia részére 100 000 
Ft normatív támogatást nyújt az idei évre 
tervezett egyházközségi, buszos zarán-
dokútjához.

A beszámoló teljes egészében a könyv-
tárban olvasható.

Somogyi Balázs
polgármester

Francia futball 
kupa 
2016. március 25-én indult útnak 
a Szellák Sándor és Szombat 
Katalin által kísért, 15 fő perkátai 
fiatalból álló foci csapat, a Fran-
ciaországban megrendezendő 
futball tornára. Ezt megelőzően, 
március 24-én Somogyi Balázs 
polgármester és Szilasy László 
iskolaigazgató is elindult a kupa 

helyszínére, a Perkátáért Köz-
alapítvány kisbuszával, mellyel 
a fiúk csomagjait szállították ki, 
Saint-Maximinba.

Március 25-én, délután Serge 
Macudzinski Saint-Maximin pol-
gármestere fogadta a perkátai 
csapatot, akik az önkormányzat 
Nelson Mandeláról elnevezett 
Közösségi Házában kerültek 
elszállásolásra. Március 26-án, 
szombaton a Chantilly-i kas-
télyba látogattak el a gyerekek.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
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Vasárnap fél 10-kor a meg-
nyitóval kezdődött a tor-
na, ahol Perkáta nevében 
Somogyi Balázs és Szilasy 
László köszöntötték a 
résztvevőket és átadták a 
labdarúgáshoz kapcsolódó 
ajándékaikat: a leghíresebb 
magyar focista, Puskás Fe-
renc 1953-as retró mezét. 
Serge Macudzinski nyitó-
beszéde és a himnuszok 
eléneklése után Perkáta 
és Saint-Maximin csapata 
játszotta a nyitómeccset 
fél 11-kor. Összesen három 
csoportmeccset játszottak 
aznap a fiúk.

Bár a perkátai csapat a 
tabella 12. helyét hozta el, 
az ellenfél szakemberei 
közül többen is kiemelték, 
hogy a perkátai gyerekek 
jelentősen fiatalabbak (12-
15 évesek) voltak a többi 
U15-ös csapatnál. Emellett 
a meccsről-meccsre fejlődő 
játékuk láttán meglepőd-
tek, hogy az iskolai együt-
tes csak néhány hete ké-
szül együtt. A díjkiosztón 
a helyezési kupa mellett 
testvértelepülésünk kap-
csolattartó civil szervezeté-
nek különdíját is átvehették 
a perkátaiak.

Somogyi Balázs polgár-
mester és Szilasy László 
igazgató a díjkiosztón át-
adta a Perkáta – Saint-Ma-
ximin Baráti Egyesület által 
felajánlott plaketteket a 
legjobb francia és portu-
gál játékosnak. A különdí-
jat a Saint-Maximin-ban élő 
maliak csapatának egyik 

játékosa, illetve a legjobb 
magyar játékosként Koncz 
László kapta.

Szilasy László igazgató 
megköszönte a szereplést 
a gyerekeknek, Szellák Sán-
dor edzőnek, illetve Szom-
bat Katalin kísérő pedagó-
gusnak a sok munkát, majd 
reményét fejezte ki, hogy a 
jövő évben is részt veszünk 
a tornán.

Március 29-én, kedden 
Párizsba látogathatott el 
a perkátai csapat, ahol egy 

szajnai sétahajózás során a 
francia főváros látványos-
ságait tekintették meg. 

A futball kupán a követ-
kező gyerekek képviselték 
Perkátát: 

Áldott Bence, Győrik Dá-
niel, Jákli Zsolt, Kapócs 
Szilveszter, Koncz László, 
Kónicz Marcell, Mohai Dá-
vid, Szabó Richárd, Szabó 
Valentin, Tiger Dévid, To-
mor András, Tomor Roland, 
Vámosi Róbert, Viczkó Sza-
bolcs és Vígházi Roland
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Márciusi események
A februári influenzajárvány miatt a ha-
gyományoktól eltérően a Hunyadi-hét 
rendezvényei február 26-tól március 4-ig 
kerültek megrendezésre. Március 4-én a 
felavatott elsősök ünnepi bemutató mű-
sorával zártuk a hetet.

Március 10-én a 2016/2017-es tanév elsős 
diákok szüleinek a leendő elsősosztályokat 
tanító pedagógusok tartottak tájékozta-
tó szülői értekezletet, valamint a hitta-
noktatásban érdekelt egyház képviselői 
mutatkoztak be.

Március 11-én iskolai, 15-én pedig községi 
szinten emlékeztük az 1848. március 15-di-
kei forradalom hőseire.

Március 18-án a DÖK kisállat találkozót 
szervezett.

Március 22-én PIRLS (Progress in Inter-
national Reading Literacy Study) szöveg-
értési felmérés történt a 4.a osztályban.

Március 24-29 között tavaszi szüneten volt 
diák és pedagógus egyaránt.

Szilasy László
Igazgató

Kisállat-találkozó
Március 18-án iskolánkban a diákönkor-
mányzat kisállat-találkozót szervezett. 
Szerencsére a gyerekeket nem riasztotta 
el a péntek 3 óra, sőt, sokan nem csak 
mint „versenyzők”, hanem mint érdeklődők 
is visszajöttek. Íme, a három kategória 
győztesei:

Madár
I. helyezett: Bernáth Gergő- Csipi (pinty)
II. helyezett: Gallai Csanád – Dodó (fürj)
III. helyezett: Gallai Csanád- Pufi(fürj)

Rágcsáló
I. helyezett: Kiszl Csaba- Dagi (nyúl)
II. helyezett: Balonyi Kitti- Lali (csincsilla)
III. helyezett: Kádár Evelin- Kócos (ten-
gerimalac)

Macska
I. helyezett: Molnár Zsófia-Micu
II. helyezett: Áldott Napsugár- Józsi
III. helyezett: Polányi Nóra- Berci

A diákönkormányzat nevében köszönjük 
a gyerekeknek, a szülőknek és a zsűrinek 
is a részvételt! 

Gyöngyösi Edit Tanítónő
Berényiné Takács Dóra Tanárnő

Felsős versmondó 
verseny
Április 7-én megtartottuk iskolánkban a 
felsős versmondó versenyt a költészet 
napja alkalmából.

Örömünkre szép számban jöttek versmon-
dó diákok. Jó érzés volt hallgatni a szebb-
nél szebb költeményeket. A helyezések a 
következőképpen alakultak:

I. Völcsei Adrienn 5.b
II. Acsádi Zoé 5.a
III. Csányi Kevin 8.a

Köszönjük a versmondóknak ezt a szép 
délutánt!

Fülöp Irén
Magyartanár

Versmondó verseny a 
felújított kastélyban
2016.04.05-én délután 14 órakor tartot-
tuk hagyományosnak számító versmondó 
versenyünket a Győry-kastély földszinti 
termeiben. A szép számmal összegyűlt 
nézőközönség gyönyörűbbnél gyönyö-
rűbb verseket hallhatott az alsó tagozatos 
diákoktól. 

A hattagú zsűri két szekcióban dolgozott 
a rendezvény alatt: külön hallgatták meg 
az 1-2. évfolyamosokat és külön a 3-4. 
osztályosokat. A verseny után terülj-terülj 
asztalkám várta a kicsiket, ez alatt pedig 
a kollégák meghozták döntésüket a he-
lyezetteket illetően. A kastély dísztermé-
ben került sor az eredményhirdetésre és 
a díjátadásra. Az évfolyamonkénti első és 
második helyezett automatikusan tovább-
jutott a dunaújvárosi Vasvári és Móricz 
iskolákban rendezendő területi versmondó 
versenyekre, amelyet 2016.04.11-én, a köl-
tészet napján rendeznek meg. 

A helyezések a következőképpen alakul-
tak:

1. évfolyam:
I. Kovács Roland 1.a
II. Kádár Evelin 1.b
III. Gyarmati Katinka 1.a

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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2. évfolyam: 
I. Wéber Viktória 2.b
II. Sipos Kornél 2.b
III. Ősi Viktória 2.a

3. évfolyam: 
I. Gálos Lara 3.b
II. Németh Bence 3.b
III. Varga Noémi 3.a

4. évfolyam: 
I. Aszlajov Dorottya 4.b
II. Kis Alexa 4.b, 
III. Reiprich Írisz 4.a

Kovács Tina Erika, Gyöngyösi Edit, Denke 
Antalné

Szilasy László Igazgató

A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájában 
a 2016/17-es nevelési évre történő be-
íratás, április hónapban megtörtént. Az 
óvodai beíratáson kívül a szülők jelezhet-
ték igényüket a bölcsődei gondozás iránt 
is. A bölcsődei igény felmérése azért is 
fontos, hogy biztosítva a feltételeket, a 
jövőben az Intézményünk ezen feladatok 
ellátására is alkalmas lehessen.

A Perkátai Általános Művelődési Központ 
a tavasz folyamán több programot kínált 
a helyiek számára. Március 15-én tartotta 
az 1848. március 15-ös eseményekre való 
megemlékezését Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata, melynek szervezésé-
ben aktív részt vállalt Intézményünk. A 
rendezvényre a Faluházban került sor, 
melyet Szilasy László képviselő nyitott 
meg ünnepi beszédével, az 1848/49-
ben történtek fontosságára hívta fel a 
figyelmet.

Ezt követően az általános iskola negye-
dik osztályos, énekkaros és néptáncos 
tanulóinak ünnephez méltó, megható 
műsorát tekinthették meg a jelenlévők. 
Ezúton is köszönet illeti a felkészítő pe-
dagógusokat: Gergelyné Németh Tímeát, 
Gyöngyösi Editet, Kovács Tinát, László 
Andreát, Murányi Józsefet, Orbán Zsoltot 
és Szabó Edinát.

A Faluházbeli program után fáklyás fel-
vonulás kereteiben érkeztek meg a részt 
vevők, a Kossuth szobornál tartott, ha-
gyományos koszorúzásra. A koszorúzás 
során az intézmények vezetői, munkatár-
sai, valamint a civil egyesületek képviselői 
helyeztek el koszorút a szobor előtt. A 
koszorúzás alatt a Bazsalygó Népdalkör 
tagjai énekeltek katonadalokat.

Március hónapban, a Nőnap jegyében 
egy előadássorozattal készültünk.

Március 8-án, kedden én, mint sportedző 
és életmód tanácsadó tartottam előa-
dást, az egészséges táplálkozással kap-
csolatban. Az előadás során a rendszeres 
táplálkozás és sportolás fontosságáról 
esett szó, valamint a megfelelő étrend 
kialakításáról, mely mind hozzájárul az 
ember egészségének megőrzéséhez. A jó 
hangulatú program végén a részt vevők 
kérdéseket tehettek fel, tapasztalatcse-
rére került sor.

Március 9-én az általános iskola felső 
tagozatos diákjai, Bilig Edit önkéntes 
tanácsadó, „A szépség különböző ar-
cai” című előadását hallgathatták meg. 
Bilig Edit a divatról, a különböző divat-
irányzatokról, a külső és belső szépségről 
beszélt a gyerekeknek, akik érdeklődve 
hallgatták őt. Előadásában több játékos 
feladat is szerepelt, amiben részt vehet-
tek a tanulók.

A program sorozat utolsó napján, már-
cius 10-én Horváth Dóra ifjúságsegítő 
tartott drogprevenciót a diákok számára. 
Az előadás során a gyerekek a drogok 
különböző fajtáiról, a szervezetre való 
hatásukról hallhattak bővebb információt. 
Interaktív beszélgetés során a gyerekek 
is hozzászóltak az előadáshoz, elmond-
hatták véleményüket, feltehették kér-
déseiket.

Perkátán, minden évben megemléke-
zünk József Attila költő születésnapjá-
ról, amely 1964 óta a Magyar Költészet 
Napja is.

A versek idei ünnepén is színes prog-
rammal várta az érdeklődőket a Perkátai 
Általános Művelődési Központ, a felújított 
Győry – kastélyban, a programot László-
né Szabó Edit koordinálta.

Az alsó tagozatos diákok versmondó 
versenye április 5-én került megrende-
zésre a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
szervezésében.

Április 11-én a versbarátok, a klasszikus 
és kortárs költők verseinek előadásával 
készültek.

Név szerint: Bilig Edit, Csányi Kevin, Fi-
lep- Szabó Zsuzsanna, Fülöp Irén, Hor-
váth Dorina, Horváth Fanni, Jákli Dávid, 
Keresztúri Ferencné, Kapócs Mihály, Dr. 
Nagy Andrásné, Pavlicsek Zsolt, Petrovics 
Dorottya, Rácz Noémi, Székely Tímea, 
Viczkó Ferencné és Zám Jánosné.

Hallhattuk Orbán Zsolt pedagógus gi-
társzámait, László Lilla és Kovács Sztella 
furulya dalait, valamint Bilig Edit énekét.

Ezen az irodalmi délutánon került be-
mutatásra a Perkátán született, itt élő, 
dolgozó, és alkotó ember, Pavlicsek 
Zsolt, „Lélekpillanatok” c. első, önálló 
verses kötete. A program zárásaként az 
ünnepségen megjelenők, a szerző általi 
ajándékkötetben részesültek!

2016. május 3-án, 18 órakor a Republic 
együttes frontemberének és alapítójának, 
Bódi Lászlónak, Cipőnek az emlékére 
rendezett kiállításra hívunk, és várunk 
szeretettel minden érdeklődőt a Győry 
- kastélyba!

A Perkátai Általános Művelődési Központ 
rendezvényein segítségünkre voltak a 
közösségi szolgálatos diákok, a jövőben 
is szívesen fogadjuk munkájukat, akik itt, 
Perkátán szeretnék teljesíteni az 50 órás 
közösségi szolgálatukat, azok a középis-
kolás diákok keressék az Intézményünk 
munkatársait.

Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató

Perkátai Általános Művelődési Központ
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Egy gyermekeknek szóló 
képeskönyv megszületése 
Perkátán

Egy gyermekeknek szóló képeskönyv 
megszületése Perkátán

Kovács Mihálynéról, szül. Bihari Ilonáról 
szeretnék írni, aki itt él Perkátán, s aki a 
mindennapi élete példájával bizonyította a 
természet és az állatok iránti szeretetét, és 
tiszteletét. Fontos számára, hogy tanítsuk 
meg a gyermekeket, és egymást is a ter-
mészettel való harmonikus együttélésre, 
és ne felejtsük el: Felelősek vagyunk a 
környezetünkért! Az állatokkal való törő-
désének nyomán születettek meg benne 
olyan gyermekekhez szóló gondolatok, 
amelyeket lejegyezve, kedves állattörté-
netté elevenedett. Az unokája születésekor 
az írását még nagyobb gonddal csiszolta, 
formálta, - hogy aztán Marczinka István-
kának ajánlva, - a kisfiú legelső karácsonyi 
ajándékaként átadhassa a Cimacs című 
könyvet.

Cimacs csöppnyi cicaként kerül egy falusi 
portára, ahol szeretettel fogadják. Egy nap 
azonban csínyt követ el, és kiszökik a ház-
ból. Innentől kezdve kalandos utat jár be. 
Megismerkedik a baromfiudvar lakóival, 
de feltűnik körülötte más, „különös” állat 
is. Vajon milyen bonyodalmakba keveredik 
a felfedező sétája során? Megtudhatják, 
ha elolvassák a klasszikusan illusztrált, 16 
oldalas képeskönyvet. A színes rajzok az 
egyik munkatársunk, egy tehetséges ifjú 
hölgy, Horváth Dóri munkáját dicsérik. A 
kicsiknek szóló, nagybetűs szöveg alkal-
mas kezdő kis olvasóknak is.

A könyv dekoratív megjelenése, a ke-
ményfedeles képeskönyv formájában 
megszületése a férjének, Kovács Mihály 
támogatásának köszönhető.

2015 karácsonya óta Cimacs ismét útra 
kelt, újabb élményeket szerezve. Mind-
erről a „Cimacs és a szeretet”, valamint a 
„Cimacs kirándulása az életbe” részekben 
olvashatunk, egyelőre kézirat formájában. 

Az olvasóink és a magam nevében is kö-

szönjük Kovács Mihálynénak, a könyvtár-
nak ajándékozott külön példányt! 

Szeretettel várjuk Cimacs történetének 
folytatását! 

Lászlóné Szabó Edit
könyvtáros

József Attila Nagyközségi Könyvtár hírei

Szivárvány Óvoda hírei

„Határon innen, határon 
túl…”

Óvodánk kis csapata 2016. április 2-10-ig 
ismét szakmai útra indult az ERASMUS+ 
2015 Közoktatási Mobilitási Projekt ke-
retében. Úti célunk ezúttal a szlovákiai 
Érsekújvár volt, ahol a Cirill-Metód utcai 
óvoda igazgatója, Maria Kondelcíková és 
az óvoda kollektívája fogadott bennünket 
nagy-nagy szeretettel. 

Az óvodában töltött idő alatt több szakmai 
megbeszélésen vettünk részt, amelyek 
lehetőséget nyújtottak arra, hogy bepil-
lantást nyerhessünk a szlovákiai oktatási 
rendszerbe, megismerjük az óvodában 
folyó nevelő-oktató munkát, hagyomá-
nyápoló tevékenységüket, az IKT eszközök 

alkalmazási lehetőségeit az óvodai munka 
során. Sok értékes tapasztalattal, ötlettel 
gazdagodtunk. Mi is bemutattuk intéz-
ményünket, eredményeinket, céljainkat. A 
két intézmény között további együttmű-
ködési lehetőségekről állapodtunk meg. 
A szakmai program keretében látogatást 
tettünk a Czuczor Gergely Alapiskolá-

ban, amely a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem gyakorlóiskolája. Novák Mónika 
iskolaigazgató bemutatta az intézményt, 
az ott folyó munkát, majd részt vettünk 
két magyar órán. 

Természetesen lehetőségünk nyílt arra 
is, hogy megismerkedjünk Érsekújvár és 
Szlovákia nevezetességeivel, természeti 
szépségeivel. Szép helyeken jártunk, sok 
élménnyel, ismerettel gazdagodtunk. 

Sokat tanultunk az érsekújvári kollégáktól, 
amit a későbbiekben kamatoztatni tudunk.  

Ezúton is köszönjük a fogadó intézménynek 
az együtt töltött felejthetetlen napokat. 

Cseréné Marczal Zsuzsanna
Óvodavezető helyettes

Bogó Anikó ÁMK igazgató

Baba-Mama Klub hírei
2016. március 25-én is nagy nyüzsgés volt 
a Baba-Mama Klubban. Nagy örömmel 
fogadtuk a Perkátai Régiség Gyűjtő Egye-
sület ajándékait: a gimnasztika labdákat. 
Köszönjük szépen a támogatást!

Ezen a napon vendég előadónk volt Feth 
Katalin a Magyar Vöröskereszttől, aki előa-

dást és bemutatót tartott elsősegélynyúj-
tásból. Rendkívül érdekes és hasznos ta-
nácsokkal látta el, a jelenlévőket. Nagyon 
sokan voltak kíváncsiak a bemutatóra; 
kismamák, anyukák, apuka, kistestvérek, 
nagytestvérek. Kérdésekkel halmozták 
el az előadót, volt, aki bátran kipróbálta 
az újraélesztést az ambu-babákon. Az 
előadás végén kis ajándékot is kaptak a 
résztvevők Katától.

Perkátai Szociális Központ
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folytatás a 8. oldalon 

Az április elsejei Baba-Mama Klubba Lász-
lóné Szabó Edit és Bilig Edit látogatott el 
a költészet hete alkalmából. Hoztak álla-
tokról szóló meséket, versikéket, mondó-
kákat. Hallgathattunk gyermekdalokat és 
énekeltünk is egy párat. A kicsiket nagyon 
érdekelte ez a zenés, mesés foglalkozás. 
Szó volt arról, hogy milyen könyveket köl-
csönözhetnek ki a szülők a könyvtárból 
gyermekeiknek, és a gyerekek is meg-
nézegethették a mesekönyveket, amiket 
az előadók hoztak magukkal. Mindenki 
nagyon élvezte ezt a délelőttöt.

László József felajánlásaként egy gyönyö-
rű fából készült autót kaptunk. 

Nagyon szépen köszönjük!

Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter 
védőnők

SzereTeTTel VÁrJuK ÖNÖKeT 
A PerKÁTAI SzocIÁlIS KÖzPoNT IdőSeK KluBJÁBAN, 

HéTKÖzNAPoNKéNT 9-16-Ig!
Töltse mindennapjait barátságos környezetben, aktívan velünk!

Mi történik nálunk?

Hétfőn
Kreatív Klub - Kézműveskedünk

Kedden
Filmklub - Mozizunk

Szerdán
Múltidéző - Nosztalgiázunk, mesé-
lünk, játszunk

Csütörtökön
Receptklub - Sütünk-főzünk

Pénteken
Zenebona-Harmónia - Muzsikálunk, 
tornázunk

Az általunk nyújtott szolgáltatások: 
vérnyomásmérés, vércukormérés, 
segítség a hivatalos ügyek intézé-
séhez, mosás, tisztálkodás az ebéd 
helyben fogyasztása és a szabadidő 
hasznos eltöltésére irányuló szerve-
zett programok.

Az állandó programok mellett, figye-

lembe véve az aktuális ünnepkört és a 
perkátai rendezvényeket, szeretnénk 
üde színfolt lenni a mindennapokban.

Lehetőség van a Perkátáért Köz-
alapítvány jóvoltából arra (előzetes 
egyeztetés és szervezés után), hogy 
kisbusszal utazzanak a Klubba, majd 
a nap végén haza.

További információt személyesen 
a Perkátai Szociális Központban,

a Bocskai utca 2. szám alatt,
vagy telefonon a 

25/450-609 
és 0620/503-30-03 

számokon kérhetnek.

TÁJéKozTATÓ
A Perkátai Szociális Központban lehetőség van 1 db járókeret és 1 db gurulós 
szobai wc térítésmentes kölcsönzésére. 
A szolgáltatás/kölcsönzés határozott időre (maximum 1 hónap), átmeneti megoldásként 
nyújt segítséget az arra rászorulóknak. 
További részletekért keressék az intézmény vezetőjét a 25/450-609 telefonszámon vagy 
személyesen a Perkátai Szociális Központban.
Az eszközökért köszönetünket szeretnénk kifejezni Ármán Zoltánnak!



8 PERKÁTAI HÍREK 
2016.  ápri l isPERKÁTAI KÍNAI KÖZPONT – EGÉSZSÉG

Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható!
A Perkátán lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven belül 
nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló meghívót kaptak 
a szűrővizsgálatra.

A vizsgálat időpontja: 2016. április 25-29. között
Rendelési idő: 9.00-15.30 óráig
A vizsgálat helye: Dózsa György u. 15. (Kastély)

Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívó-
levéllel rendelkezik!

Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdé-
seivel forduljon a szűrőállomáshoz bi-
zalommal.

Telefonszám: 06-20/456-4256

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

egészségügy

Védőnői szolgálat hírei
2016. márciusi 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. 

Péri Attila 2016.03.06. Szülők: Péri József és Szabó Zsuzsanna
Paroczai Alex 2016.03.07. Szülők: Paroczai Sándor és Kempf Andrea
Palóka Elena 2016.03.24. Szülők: Palóka Csaba és Tercsák Hajnalka Gratulálunk 

és jó egészséget kívánunk!

első programok a 
kastélyban a Perkátai 
Kínai Központ 
Nonprofit Kft. 
szervezésében, illetve 
közreműködésével
A felújított Győry-kastélyban ez elmúlt 
időszakban már több kisebb programon, 
rendezvényen vehettek részt a látoga-
tók, az érdeklődők. Június hónapban egy 
ünnepélyes nyitórendezvény keretében 
kínai testvértelepülésünk delegációja is 
megtekinti a kastélyt, a nagyközönség 
számára is láthatóak lesznek az emeleti 
kiállítóterek.

Március hónapban már a Perkáta Sport 
Egyesület Fitnesz Szakosztálya megkezd-
hette rendszeres sportfoglalkozásait a pin-
cei tornatermekben. 

Április hónapban a magyar költészet napja 
jegyében több program is volt a kastély-

ban. Az általános iskola szervezésében 
az alsó tagozatos diákok méretették meg 
magukat, mondtak szebbnél-szebb ver-
seket, a pedagógusok pedig körbejárták 
a kastélyt.

Április 11-én a Perkátai ÁMK költészetnapi 
rendezvényének, Pavlicsek Zsolt Lélek-
pillanatok című könyvének bemutatójára 
került sor. Zsolt önálló kötetében egyik 
verse kínai fordításban is megtalálható.

A civil szervezeteknek is már módjuk volt 
első megbeszéléseiket, klubgyűléseiket 
megtartani a kastély épületében.

Három osztály jubileumi osztálytalálko-
zójának megvalósításában is részt vesz 
a Központ, 50 éve ballagtak el a kastély 
épületéből, egykori iskolájukból, ahol most 
rendkívüli találkozót tarthattak.

Április 20-án a Fejér Megyei Köznevelési 
Szakértők Szakmai Konferenciája kerül 
megszervezésre a kastélyban. Április 21-én 
16 órától Martin Jánosné és Mukli Ágnes 
a Szépség bűvkörében című fotó és vers 
kiállítására hívjuk a kedves érdeklődőket. 
Ugyanezen a napon, 17 órától Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő 
testületi ülése lesz a Győry- kastélyban.

Április 30-án az épületben Térségi Borver-
seny és a Testvértelepülési kiállítás kerül 
megrendezésre 10 órától, valamint a Mi 
kastélyunk című rajzpályázat eredmény-
hirdetésére is ekkor kerül sor. 

Május 14-én 16 órától Vaskóné Gálfi Erzsé-
bet festménykiállításának megnyitójára 
szeretettel várjuk az érdeklődőket, a kiállí-
tása június 2-ig lesz megtekinthető. Június 
hónapban egy másik festőnő, Borkáné 
Bokros Anikó kiállítását tekinthetik meg.

Programjainkról a www. perkata.hu web-
oldalon és a hirdetőtáblákon olvashatnak. 

Elérhetőségeink: 
Tel.: +36 20/381-5526; +36 25/224-954
E-mail: kinaikozpont@perkata.hu

Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt programjainkra a felújított Győry- 
kastélyba!

Bogó Anikó
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
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civil szervezetek hírei

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Költői köszönet Perkátának

Szavakban nehezen kifejezhe-
tő öröm, amikor a szerző saját 
verseit mások által hallja sza-
valva, felolvasva. Ilyenkor válik 
véglegessé, hogy a leírt sorok 
mindenkié lettek. Reményem 
annyi, hogy leírt gondolata-
immal, verseimmel tudok szó-
rakoztatni, elgondolkodtatni, 
esetleg segítő bíztatásokat, 
reményt adni másoknak. Ha 
pedig akár csak egyetlen ol-
vasó is erőt merít megvallott 
istenhitemből, már nem volt 
hiába verses kötetem kiadása.

Ezúton köszönöm meg a 1016 
ápr. 11-én megtartott kötet-
bemutatómon fellépő felnőt-
teknek és gyerekeknek, hogy 
verseimet előadták. Köszönet a 
szervező és rendező ÁMK mun-
katársainak, kiemelten Bogó 
Anikónak és Lászlóné Szabó 
Editnek. Köszönöm az Olva-

sóknak, hogy vendégként meg-
tisztelték a könyv bemutatóját!

Köszönet mindazoknak, akik 
hozzásegítettek e kötet meg-
alkotásához: Legelőször szü-
leimnek köszönöm meg, hogy 
hittek bennem, hogy általuk 
értelmes, iskolázott ember le-
hettem, hiszen ez alapozta meg 
lehetőségeimet. Megköszönöm 
feleségemnek, Helgának, aki 
annyi mindenben segít, – már 
több mint két évtizede - hogy 
felsorolni sem lehet. Köszönöm 
a három gyermekemnek: kínai 
szakos egyetemista Patrik fiam 
már műfordítói oroszlánkörmö-
ket is mutat: Ő lehet verseim kí-
naira, angolra, franciára fordítója 
a jövőben. A magyar tanár-jelölt 
Dániel Zsolt fiamban pedig a 
magyar nyelven alkotás jövője 
rejlik. Jázmin Zsanna lányom ki-
siskolás kora óta tanulja és adja 

elő lelkesen verseimet, meséi-
met az iskolai versenyeken.

Köszönet Perkátának, annak a 
környezetnek, amely inspiráló-
vá teszi az írást számomra: a 
mindenkori könyvtárnak, má-
sodik otthonaimnak: a temp-
lom, iskola, Kastély kulturális 
szentháromságának, továbbá 
a már 6 éve működő Irodalmi 
körünk csapatának. Külön kö-
szönetem a címlap és hátlap 
művészi fotóiért Papp Péter 
perkátai fényképésznek. Ki-
emelt köszönetem a pályázati 
forrás mellett azon magánsze-
mély mecénásoknak, akik anya-
gilag is segítettek a nyomdai 
kiadás költségeiben. Név sze-
rint megköszönöm Somogyi 
Balázs, Csikós Péter, Dr. Tóth 
Ferenc, Horváth Árpád, Kovács 
Ferenc, László Norbert, Újfalusi 
Pál urak támogatását.

Örök tisztelettel és 
köszönettel, Pavlicsek Zsolt

FelHíVÁS! 
A Perkátai Polgárőrség ezúton 
szeretné felhívni a lakosság fi-
gyelmét a következőkre:

Vigyázzunk saját és mások 
értékeire is. Itt a tavasz! Ki-
csalogat bennünket a kertbe, 
hogy elvégezzük a kerti mun-
kát. Ne felejtsük el bezárni az 

utcai kapukat, a bejárati ajtót, 
így elkerülhetjük, hogy a rossz 
szándékú besurranó tolvajok 
behatoljanak otthonunkba! 

Ha ilyen bűncselekményre uta-
ló jelekkel találkozunk, azonnal 
értesítsük a rendőrséget és a 
Perkátai Polgárőrséget, akik 
megteszik szükséges intézke-
déseket!

Fokozottan figyeljünk oda az 
egyedül élő rokonainkra, szom-
szédainkra, embertársainkra! 
Együttes erővel, összefogással 
meg tudjuk akadályozni ezeket 
a bűncselekményeket. 

Különösen óvakodjunk az en-
gedély nélküli utcai árusoktól, 
házalóktól, akik könnyen rá-
szedhetnek bennünket! 

Ha gyanús tevékenységet ész-
lel, értesítsen bennünket az 
alábbi telefonszámokon:

Horváth István: 0630/621-0387
László Norbert: 0630/621-6062

Tegyünk többet a biztonsá-
gunkért! 

Horváth István
Perkátai Polgárőrség elnök

Perkátai Polgárőrség

Perkátai gyűjtemények

elkezdődött 
az oldtimer 
Show
A Budapesten megrendezett, 2016. április 
8-10-ig tartott „Oldtimer Show” nevű ren-
dezvényen, a Perkátai Gyűjtemények kerék-
pár és kismotor gyűjteménye is ki lett állítva, 
kiegészülve Dr. Baráth Károly és Hirczi Jó-
zsef Pannóniáival. A megnyitóra – a borús 
idő ellenére, – a tavalyi évhez képest többen 
látogattak el, mondta Rajcsányi László, a 
Perkátai Gyűjtemények tulajdonosa. Külön 
örömét fejezte ki, hogy az idén sokkal több, 

az 1900-as évek második feléből származó 
motort állítottak ki a szervezők, bővült a néz-
ni valók száma. A nap további sikere, hogy 
felkérték, hogy mutassa be gyűjteményét, 
az Esztergomban megrendezett „Akkor és 
Most Jármű Expo 2016. – Veterán és Új Jár-
művek Kiállítása” elnevezésű programon is, 
2016. április 30-a és május 1-e között.

A budapesti Vasúttörténeti Parkban tartott 
rendezvény számos érdekes programmal 
várja a vendégeket. Veterán autókat, moto-
rokat, mezőgazdasági járműveket tekinthet-
nek meg az érdeklődők, valamint csalogató 
gasztronómiai fogásokkal telepakolt utcán 
válogathatnak azok, akik megéheztek.

A rendezvényhez még csatlakozott a Ka-
landjárók Kiállítás is, ahol új, szabadidős 
célra használható járműveket állítottak ki 
a szervezők.

Horváth Dóri



10 PERKÁTAI HÍREK 
2016.  ápri l isCIVIL

Stunt riding siker
Újabb motoros sikerrel tért haza Vátkai 
Zsombor, a 2016. március 19-én megtar-
tott, Magyar Stunt Riding Bajnokság első 
fordulójáról. Az alig 12 éves fiú az ötödik 
helyért járó díjat nyerte el a budapesti 
Hungexpón megrendezett versenyen.

A stunt riding a világ egyik leglátványo-
sabb és izgalmasabb versenyei közé tar-
tozik. A részt vevők motoron mutatnak 
be különböző, nehezebbnél nehezebb, 
akrobatikus mutatványokat. Minden ver-
senyen vannak kötelező és szabadon vá-
lasztott gyakorlatok, melyeket pontozó 
bírák értékelnek.

Zsombor az első fordulón szerzett díjáért 
duplán megküzdött, ugyanis a verseny előtt 
elromlott a motorjának sebesség váltója. 
Emiatt csak gyorsabban tudott haladni a 
gyakorlatok bemutatása közben, s így jó 
néhány trükkjét nem tudta bemutatni.

Mindezek ellenére a sportág legfiatalabb 
versenyzője szép eredménnyel tért haza, 
amire saját elmondása szerint is nagyon 
büszke.

Az idei évtől a fiatal stunt ridernek új 
szponzora is van. A Moped91 alkatré-
szekkel támogatja Zsombort, illetve az 
országszerte megrendezett roadshow-i 
keretében bemutatkozásra is lehetőséget 
biztosít számára.

Vátkai Zsombor legközelebbi versenye 
2016. május 1-én, Kunmadarason lesz.

További sok sikert kívánunk neki!

Horváth Dóri

Április 16-án ünnepelte a Perkátai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a Roma Kul-
túra Világnapját. 

A színes programokkal megtűzdelt délután 
18 órakor vette kezdetét a Faluházban 
Dankó Lajos köszöntő beszédjével, majd 
a Zöld Mező Ének- és Zenekar előadásá-

val. Az együttesnek a nap során ez már 
a második fellépése volt – kora délután 
Sárkeresztúron is előadták műsorukat. 
20 órától Dankó Szilvia szólóénekesnő 
műsorával várták az érdeklődőket a ren-
dezvény helyszínén, s később, a bálon a jó 
hangulatról a Patai Band gondoskodott. 

Az este során fellépett még Patai Gábor 
is, s éjfélkor Palika koncertjén vehettek 
részt, a fáradhatatlan bálozók.

Horváth Dóri

Szemétszedési akció 
Perkátán
Mint minden évben, az idén is –immár a 
tizenegyedik alkalommal - 2016. március 19-
én szervezték meg a Pénzügyőr Egyesület 
Vadásztársaság tagjai a tavaszi szemétsze-

dési programot. Csatlakozott az egyesület-
hez két önkéntes, Papp Péter és Specker 
János is. A nap folyamán megtisztították 
többek közt a Csiró bejáróját, a Jóföldi-er-
dőt, valamint a Faluhelyet. A munka során 
közel 16 m3 hulladékot gyűjtöttek össze 
és szállítattak el a szervezők. Siba Ákos, a 
program koordinátora elmondta, hogy az 
egyesület számára kiemelten fontos a tiszta, 

Felhívás!
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 7-én, 9 
órától vár minden segítő szándékú embert a Szivárvány Óvodába. 
Az óvoda környezetének szépségéért szeretnénk tenni, közösen. 

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani, Karanyicz Ritának az általa 
adományozott virágokért, melyekkel szebbé tette falunkat, 
valamint a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfog-
lalkoztatottjainak, akik elültették a virágokat!

Fórizsné Csilla

Perkátai Sportegyesület

Pénzügyőr egyesület Vadásztársaság 

Perkátai roma Nemzetiségi Önkormányzat 

A roma Kultúra Világnapja Perkátán
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szemétmentes környezet, ezért szervezik 
meg évről évre újra ezt a programjukat.

A szemétgyűjtési akciót Perkáta Nagy-
község Önkormányzata, valamint a Forrás 
Agro Kft. is támogatta, melyért a szervezők 
ezúton is szeretnének köszönetet mondani.

Szerencsére már számos segítőjük van 
Perkátán, hiszen az önkormányzat 6. éve 
vesz részt a Teszedd országos akció-
ban. A Perkátai Polgárőrség Egyesület 
is tartott több alkalommal falutakarítási 
napot, valamint a Perkátai Természetvé-

delmi Egyesület és segítői is részt vettek 
számos akcióban. A perkátai iskolások és 
óvodások is hangsúlyozottan kiállnak a 
környezetvédelem ügye mellett.

Somogyi Balázs

A 
Népművészeti 
foglalkozás 
kirándulása
Az idén 35. alkalommal meg-
rendezett Országos Táncház-
találkozóra utazott április 2-án, 
a perkátai Népművészeti fog-
lalkozás Kankalin csoportja. A 
csoport szombat kora reggel 
indult útnak a szabadegyházi 
vasútállomásról, ahova a Perká-
táért Közalapítvány kisbuszá-
val szállították át őket.

A kirándulás legfőbb célja az 
volt, hogy a gyerekek még kö-
zelebbről megismerkedjenek 
a magyar nép táncaival, talál-
kozhassanak olyan emberekkel, 
akik a néptáncot a legmaga-
sabb szinten űzik, tanuljanak 
és ismerkedjenek a magyar 

kultúrával.

A csoport a nap folyamán több 
programban is részt vett, töb-
bek között Kecskemét környéki 
és moldvai táncok táncházá-
ban. A reggeltől estig nyitva 
lévő kirakodóvásárban megte-
kintették a szép, népi portéká-
kat, viseleteket és csizmákat.

Késő délután fáradtan, élmé-
nyektől telten tértek haza, Per-
kátára.

Horváth Dóri

Népművészeti foglalkozás

CIVIL – KÖZÖSSÉG

Közösségi hírek

Kormos Balázs, 
a Mezőföld 
Virága díj 
nyertese
2016. március 20-án, vasárnap 
tartották a IV. Mezőföld Virá-
gai Fejér Megyei Szólótánc-
versenyt Székesfehérváron. A 
neves eseményre megye szerte 
érkeztek fiatal táncosok, akik 
megmutathatták tudásukat 
a szakavatott zsűri előtt. A 
néptánc versenyben a legna-
gyobb kihívás minden évben 
az, hogy a jelentkezők maguk 
állítják össze a koreográfiát, 
amit táncolnak, a már előze-
tesen megtanult lépésekből.

A versenyen szintén részt 

vett és szép eredménnyel tért 
haza Kormos Balázs, aki idén 
harmadszorra nyerte el a Me-

zőföld Virága címet. A fiatal 
fiú a százhalombattai Forrás 
Néptáncegyüttes táncosa, itt 

készült fel a megmérettetésre 
tanára, Nagy Péter Gábor se-
gítségével.

A szép eredmény mellé más 
kitüntetés is társult, Balázs 
ugyanis a Mezőföld Virága cím 
után az Alba Regia Táncegye-
sület külön díját is elnyerte, a 
leghitelesebb mezőföldi tánc 
előadásáért. Ez a kitüntetés a 
szólótáncverseny fődíja, amit 
csak egy táncos nyerhetett el.

Fontos kiemelni, hogy a te-
hetséges fiatalember perkátai 
verbunkot adott elő még hozzá 
olyan nagyszerűen, hogy falunk 
régi öregei büszkén veregették 
volna meg a vállát.

Ezúton is szeretnénk gratulálni 
Kormos Balázsnak a sikeréhez!

Horváth Dóri
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Beszélgetés 
Nyul gábor 
történésszel

A Perkátai Hírekben több-
ször megjelentek interjúk 
olyan Perkátán élő fiatalok-
ról, akik valamiben tehetsé-
gesek, s ami közös bennük, 
hogy itt Perkátán, a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolában 
tanulnak, illetve tanultak. 

Jelen hírekben szeretnék be-
mutatni egy fiatalembert, aki-
nek tanulmányait, tevékeny-
ségeit figyelemmel kísérve, 
elmondhatjuk, hogy példaér-
tékű, s akinek tulajdonképpen a 
hobbija szülte meg a hivatását.

Nyul Gábor Perkátán végezte 
el az általános iskolai tanulmá-
nyait. Dunaújvárosban, a Szé-
chenyi István Gimnáziumban 
érettségizett. A Szegedi Tu-
dományegyetemen folytatta a 
tanulmányait a középkori tör-
téneti szakon. 2015-ben vette 
át a diplomáját. Jelenleg pedig 
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen, a doktori disszer-
tációján dolgozik. 

Büszkén mondhatom, hogy Gá-
bor alsó tagozatban a tanítvá-
nyom volt. Kedvenc tantárgyai 
között volt a természetismeret 
és a rajz. Már kisiskolásként 
vonzotta a múlt, érdeklődve 
hallgatta a történelmi olvas-
mányokat, és ő maga is sokat 
olvasott. E tantárgyak iránti 
vonzalma a felső tagozatban 
is megmaradt, sőt még azon 
túl is. Az érettségin az egyik 
választott tantárgya a földrajz 
volt, s azóta is szereti. Renge-
teget foglalkozott történeti 
földrajzzal, a térképeket a mai 
napig imádja.

Mi motivált, hogy történész 
legyél?

Fiatal korom óta szeretem a 
történelmet. Úgy gondolom, 
egyéni érdeklődés, szóval 
hobbi szinten kezdtem ezzel 
foglalkozni, a történelmi regé-
nyek kapcsán. A gimnáziumban 
döntöttem úgy, hogy megpró-
bálkozok a történész pályával. 
Ott a fakultáció keretében is 
készültem történelemből az 
emeltszintű érettségire.

A történelem mely területe 
érdekelt leginkább?

Mindig más-más korszak von-
zott. Általános iskolás korom-
ban az ókori Róma, majd az 
ókori Kelet, később pedig a 
középkori magyar történelem, 
azon belül a vegyesházi kirá-
lyok kora foglalkoztatott. A 
kora újkori Magyarországgal 
pedig Bethlen Gábor kapcsán 
kezdtem el foglalkozni. Alap- és 
mesterszakos diplomamunkái-
mat is ebből a témából írtam.
A doktori tanulmányaim során 
jelenleg II. Rákóczi Györggyel 
foglalkozom. Természetesen 
érdekel más is, mint pl. a 20. 
század, kiemelten a második 
világháború.

Hogy érezted magad az egye-
temi tanulmányaid alatt?

Nagyon élveztem, bár nem 
volt túl egyszerű. A jó telje-
sítményért meg kell küzdeni. 
Szegeden egyetemistának 
lenni nagyon jó dolog, eléggé 
pezseg az élet mind tudomá-
nyos szinten, mind a fiatalok 
tevékenykedése terén. 
Rengeteg konferenciára jártam. 
Nagyon élveztem, hogy végre 
hozzáférek olyan anyagokhoz 
is, amik nyilvánosan csak ne-
hezen elérhetők. Külföldi ven-
dégelőadók is jöttek, sokat 
tanultunk tőlük is.

Mi nyújt számodra kikapcsoló-
dást a szabadidődben?

Szabadidőmben sokat olvas-
tam. Szeretem a filmeket, főleg 
80-as évekbeli gyűjteményem 
van, de gyűjtöm a korábbiakat 
is. Most legújabban modelle-
zek. 

Főként a második világháborús 
témában készítek kisebb mére-
tű terepasztalokat, diorámákat, 
azaz életképeket, illetve tíz cm 
feletti figurákat.

Milyen összetevőkből áll a ku-
tatás a történészeknél?

Elsősorban mindenkinek van 
egy saját témája, nálam ez II. 
Rákóczi György Erdélye, had-
serege, illetve az ő általa veze-
tett három nagyobb hadjárat. 
Ennek a kutatása első fázisban 
azzal kezdődne, hogy megis-
merjük a nemzetközi és a hazai 
szakirodalmat, kezdve először 
a kiadott, majd a kiadatlan for-
rásokat, és végül ezeket ele-
mezve kell összeállítani azt az 
anyagot, amiből tudományos 
publikációkat lehet írni. Amivel 
én szeretnék foglalkozni, azt 

még tulajdonképpen senki nem 
állította össze.

A kutatómunka nyitottságot, 
sok időt, és türelmet vesz 
igénybe. Mi a tapasztalatod?

A feltáró munka egy hosszan-
tartó folyamat. Vannak olyan 
anyagok, amihez nem teljesen 
szabad a hozzáférés, éppen 
ezért lépést kell tartanunk a 
technikával. Nyitottnak kell len-
nünk, figyelemmel kell kísérni 
a külföldi levéltárak internetes 
hozzáférését. Példaként emlí-
tem a németországi könyvtá-
rakat és levéltárakat, amelyek 
számos anyagot digitalizálnak. 
Nemrégen dolgozatot kellett 
írnom a harmincéves háború 
korabeli hadviseléséről. Rá-
bukkantam egy olyan korabeli 
hadtudományi íróra, akinek 
eredetiben őrzik a munkáját 
Budapesten. Az engedélyez-
tetés után kézhez is kaptam, 
majd másfél héten keresztül 
naphosszat forgattam.

A régi írástípus megnehezíti a 
munkádat?

Korábban is sokat foglalkoztam 
ezzel, így nem okoz gondot. 
A nyomtatott írás nagyon jól 
kiolvasható. A kézírás az, ami 
kihívást jelenthet, mert ugye 
az évtizedek alatt is változik. 
Az 1300-as évek okleveleit ol-
vasgattam – latinul és magyarul 
- éveken át, jelenleg viszont az 
1600-as évek iratanyagát.

Felmerült-e benned az a gon-
dolat, hogy esetleg külföldön 
folytasd a tanulmányaidat 
majd később, illetve ott dol-
gozzál?

Valamilyen szinten akaratlanul 
is kell, mert a választott té-
mámmal kapcsolatban nagyon 
sok anyagot őriznek Bécsben 
és Lengyelországban. A kuta-
tómunkához szükséges a minél 
több idegen nyelv ismerete. 
Tanultam az angol, német és 
latin nyelvet egyaránt, s folya-
matosan képezem is magam. 
Szóval akarva akaratlanul is 
fogok külföldön munkálkodni. 

Milyen további terveid vannak? 
Mik azok a dolgok, amiket sze-
retnél kiemelni ezzel a szakmá-
val kapcsolatosan? 

A PhD fokozat elnyerése után 
maradnék az egyetemen kuta-
tói és tanári állásban. Az erdélyi 
fejedelemség hadseregének a 

témájában kutakodnék. Első 
gondolatom az volt, hogy ezzel 
mégis csak valami nagy értékűt 
szeretnék magam után hagyni. 
Tudni kell, hogy még a doktori 
után is rengeteget kell tanul-
ni és majd csak évek múltán 
derül ki, hogy az emberből jó 
történész lesz és elismert szak-
ember vagy középszerű marad.

Gábornak köszönjük az inter-
jút! További sok sikert kívánunk 
a tanulmányaihoz és a szép hi-
vatásához!

Lászlóné Szabó Edit 
és Horváth Dóri

Könyvtárosként megkértem 
Gábort, hogy ajánljon történel-
mi regényeket az olvasóknak, 
s ő készségesen vállalta. Íme:

Ken Follett: 
A katedrális
Az idők végezetéig
Henryk Sienkiewicz: 
Tűzzel-vassal
Özönvíz
A kislovag
A keresztes lovagok
Jókai Mór bármelyik regénye
Gárdonyi Géza: 
Egri csillagok
Umberto Eco: 
A rózsa neve
Robert Graves: 
A vitéz Belizár
C. J. Sansom: 
Kard által
Alekszej Tolsztoj: 
Első Péter
Móricz Zsigmond: 
Erdély trilógia
Jaroslav Hasek: 
Svejk

Köszönöm!
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A 95. születés-
napját ünnepelte
leitgieb lászlóné, 
Juliska néni
A 1921. április 13-án, pénteken 
született Leitgieb Lászlóné, Vu-
kovics Juliannát köszöntöttük 
a 95. születésnapja alkalmából, 
Alkotmány utcai otthonában. 
Juliska néni délelőtti köszön-
tésekor három lánya, 2 unokája 
és 1 dédunokája is jelen volt 
a Perkátai Nyugdíjasok Bará-

ti Köre Egyesület tagjai mel-
lett, amikor önkormányzatunk 
nevében felköszöntöttem őt. 
Juliska néni gyermekei mesél-
tek a szüleikről, „Kalapos” Laci 
bácsiról is, illetve felsorolták 
Juliska néni 4 gyermekét, 12 
unokáját és még ennél is több 
dédunokáját, sőt beszámoltak, 
hány perkátai házban is laktak 
életük során.

Jó egészséget és még hosszú, 
szerettei körében eltöltött éve-
ket kívánunk Juliska néninek!

Somogyi Balázs

Jubileumi 
osztálytalálkozó a 
kastélyban
50 éves osztálytalálkozóra gyűltek ösz-
sze három osztály tagjai, a Győry-kastély 
falai között április 16-án, szombaton. Az 
eseményre meghívták az iskola egykori 
igazgatóját, Bokor Gyulát, valamint a régi 
„b” osztály osztályfőnöke, Mokry Endréné 
is megtisztelte jelenlétével az 1966-ban 
végzett évfolyamot.

A díszteremben megrendezett program 
elején a részt vevők közösen meghall-
gatták a Himnuszt, majd Acsádi Zoénak, 
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola ta-
nulójának versét is. Ezt követően Bokor 
Gyula mondta el köszöntő beszédjét, 
amelyben a megemlékezett az iskolára, 
melynek székhelye egykor a kastély falai 
között volt. Köszöntője végeztével átadta 
a szót Mokry Endrénének, aki szintén szí-
vélyesen üdvözölte az ő általa még mindig 
„gyerekeknek” nevezett nagymamákat, 
nagypapákat.

A beszédek után mindenki pár szóval me-
sélt az életéről, jó ízű beszélgetés kez-
dődött, hisz volt, aki már ötven éve nem 
látta régi iskolatársait. Zárásként közösen 
elénekelték Verdi Nabucco című operájá-
ból a Rabszolgák kórusa című művet, majd 
egy rövid túra keretében megtekinthették 
a felújított Győry-kastélyt. 

A jó hangulatú nap a Stüszi Vendéglőben 
folytatódott, ahol megemlékeztek elhunyt 
társaikra is. 

Horváth Dóri

PerKÁTA éS TeSzedd 
KéT JÓ BArÁT

Ahogy tettük ezt az elmúlt 5 évben, 
úgy Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata 2016-ban is részt vesz a 
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért programban. 

A mozgalomban annak első pillanata 
óta tevőlegesen részt veszünk intéz-
ményeinkkel, civil szervezeteinkkel és 
lelkes magánszemélyeinkkel.

Idén 2016. április 29-én (pénteken) 
8 órától kerül megrendezésre a per-
kátai TeSzedd-akció az önkormány-
zat koordinátori közreműködésével, 
az általános iskola előtt találkozási 

pontnál, ahová minden perkátai se-
gítőt szeretettel várunk!

Somogyi Balázs

Publikáció 
„Kisiskolások 
figyelmének 
fejlesztése 
szabadidős 
tevékenységek 
által” címmel
Megjelent Szabóné Baricza Csil-
la, a perkátai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola pedagógusá-
nak első szakmai publikácója, 
mely a „Kisiskolások figyelmé-
nek fejlesztése szabadidős te-

vékenységek által” címet viseli. 

Szabóné Baricza Csilla dolgo-
zatában a figyelem képességét 
vizsgálta általános iskola má-
sodik osztályába járó tanulók 
körében. Mivel az ember sok-
kal inkább megjegyzi azt, amire 
odafigyel, ezért tanítóként fon-
tosnak tartja, hogy a gyerekek 
figyelmét fejlesszék, épp ezért 
az erre való módszerekkel kísér-
letezett. A kutatásban részt vevő 
gyerekek körében figyelemfej-
lesztő tevékenységeket kezde-
ményezett öt héten keresztül, 
s ennek az eredményeit osztja 
meg művében a kollégáival. 
Ezen írásának témájával kapcso-

latban korábban már előadást 
is tartott az akkor még Duna-
újvárosi Főiskola nevet viselő 
intézmény V. Tehetségnapján.

Segítéségére voltak kutatása 
során a perkátai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola pedagógusai és 
tanulói, valamint a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Du-
naújvárosi Tagintézményének 
munkatársa és belső konzulense 
dr. Bacsa-Bán Anetta.

Szabóné Baricza Csilla a mun-
kájával arra szeretné felhívni 
a figyelmet, hogy mennyire 
fontos, hogy az iskolák meg-
próbálják a gyerekek szaba-
didős tevékenységeit haszno-

san megszervezni a tanítási 
idő keretein belül. A játékos 
formában történő fejlesztő 
feladatok közben a gyerekek 
jól érezhetik magukat, s a pe-
dagógusok hozzájárulhatnak 
a gyermekek személyiségének 
fejlődéséhez, koncentrációjuk 
növeléséhez, valamint a játékok 
segíthetnek egy jó közösség 
kialakításában is.

A mű elolvasható a Dunaúj-
városi Egyetem által kiadott 
Dunakavics könyvek sorozat 
„Interdiszciplináris kutatások 
fókuszban az alkalmazott tu-
dományok” című kötetében. 

Horváth Dóri
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dicsértessék az 
Úr Jézus Krisztus! 
Húsvét heteiben élünk, a feltámadását 
dicsőségét hétről hétre megünnepelve. 

Az új rendszerű kötelező hit és erkölcstan 
vagy erkölcstan órák választása most kez-
dődik meg az iskolában. Az első osztályt 
kezdő tanulók és szüleik a beiratkozásnál 
adhatták le választásukat, de május 20-
ig módosíthatják. Aki katolikus hittanra 
szeretné a következő tanévben járatni 
gyermekét (heti 1 tanórában), annak az 
iskola által kiadott lapon a hit és erkölcs-
tan nevű tantárgyat kell választania. Az 
1.-2.3. évfolyamok hitoktatója Toldi Róza 
Hajnal lesz, míg 4. osztálytól 8. osztályig 
Pavlicsek Zsolt és Toldi Róza Hajnal közül 
kerül ki az osztályok hitoktatója.

Május a Szűzanya hónapja lesz. Május else-
jén Szent József a munkás ünnepe lesz. E 
napon lesz templomunkban az anyák napja 
megünneplése és a felkészült gyermekek 
ünnepélyes elsőáldozása is. Május 8-án 
Urunk Mennybemenetelét ünnepeljük, má-
jus 15-16 Pünkösd lesz. Május 22 Szenthá-
romság vasárnapja, május 29 Úrnapja lesz.

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/ 3.

Decemberben Ferenc pápánk meghirdette 
az Irgalmasság Szent Évét. Ehhez kapcso-
lódva, idén igyekszem egy kis segítséget 
adni a jobb megértéshez és megéléshez 
minden cikkemben:

Miért fontos ma az irgalmasság?
Nehéz helyzetben lévő világunk rászorul 

a segítő Lélekre, amely rávezethet min-
denkit arra, hogy a kegyetlenség nem 
járható út! Sok a külső és benső háború, 
sok a sebesült! A sebeket pedig ápolni 
kell, elősegíteni a gyógyulást, nem pedig 
siránkozni, tétlenkedni! Az Atya megmoz-
gat és megindít, lehetőséget ad, hogy 
megbocsássunk, kiengesztelődjünk, fel-
hagyjunk az emberiség elleni bűnökkel! 
Isten mindannyiunkra irgalommal tekint, 
mindig megbocsát, amíg van és őszinte 
a bűnbánatunk! Irgalmában jelen van a 
szeretet, mely erősebb minden bűnnél, 
amely az egyetlen reménye a világnak! 
Forduljunk Krisztusunk által Istenhez és az 
Ő irgalmasságához! Az Egyház és tagjai 
az irgalmasság tanúi, azaz Isten irgalmas-
ságának mindannyian a tanúi vagyunk! 

Célja a lelki üdvünk visszaszerzése, vagyis 
a megváltás kegyelmének tényleges valóra 
váltása lelkünkben. Megszabadít a bűnök 
fogságából, általa igazak, szentek lehetünk 
cselekedetek által. Ennek megvalósításá-
hoz kaptuk segítségként az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteinek konkrét 7 + 7 
pontját, melyet szükséges átimádkoznunk 
és életre váltanunk.

Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,

egyházi írások

egyház-hitélet

Kína kincsei 73. - Pavlicsek Zsolt rovata

A hagyományos 
kínai orvoslás 
/ HKo / 2. 
Akupunktúra
3000 éves hagyományos kí-
nai terápiás módszer, mely-
ben vékony tűket helyeznek 
a bőrfelszín alá, tudományos 
szempontok alapján adott pon-
tokba, mellyel helyreállíthatóak 
a szervezet elromlott funkciói. 
Elvi alapja, hogy a kínai elmélet 
szerint létezik a testben egy 
felszíni keringési rendszer és 
ezen keresztül, a bőrfelszín 
alatt lévő ún. „csatornákban” 
meridiánokban áramlik a test 
mélyére a minden szervünkhöz 
eljutó energia. Ez az energia a 
qi (melyet csí-nek mondunk), 

a nyugati medicinák szerin-
ti biomágneses vagy elekt-
ro-kémiai energiához hasonló 
(vagy éppen ugyanaz). Ahol a 
csí folyamatosan áramlik, ott 
egészséges a szervezet,ahol 
az áramlás megszakad vagy 
akadályozottan halas, ott be-
tegség van.

Felhasználási területe igen szé-
les, de főként a funkcionális, 
hosszú idő alatt kialakuló be-
tegségek megelőzésében és 
terápiájában segíthet. Nagy 
szerepe lehet a megelőzésben 
is, azaz kiemelkedő lehetőség 
az egészség megóvásában. Al-
kalmas a gyulladások, keringési 
rendellenességek, ideg-izom 
kapcsolati betegségek és min-
den fájdalommal kísért rendel-
lenesség kezelésére. 

A hagyományos kínai gyógyá-
szati elmélet szerint a fájdal-
mat nem annak eltompításával, 
csökkentésével kell orvosolni, 
hanem a keringés helyreállí-
tásával. Nyugati mércével is 
kiemelkedően sikeres az aku-
punktúrás kezelés pl. az izmok 
stimulálásakor, mivel a közeli 
idegvégződések az ingerülete-
ket a központi idegrendszerbe 
juttatják , aminek a hatására ott 
fájdalomcsillapító vegyi anya-
gok szabadulnak fel.

Személyes tapasztalat:
Bár mindenhol úgy hirdetik 
az akupunktúrás kezeléseket, 
mint fájdalommentes terápiát 
— gondolom, hogy a tűszúrá-
soktól félőket megnyugtassák 
— saját élményeim alapján nem 
mindig fájdalommentes a tűk 
behelyezése, sőt gyakran for-

gatják, csavarják, vagy éppen 
pöckölik a behelyezett tűket 
a kínai orvosok. Ennek oka az 
elakadt energia felszabadítása, 
oldása, amihez járul(hat) ki-
sebb — nagyobb fájdalomérzés 
saját állításuk szerint is, — de 
ez jó, hasznos, mert „akkor 
hat a kezelés”. Nincs teljes, a 
nyugati és keleti orvoslás ál-
tal is közösen elfogadott ma-
gyarázat részleteibe menően, 
hogyan is hat ténylegesen az 
akupunktúra, de az már elfo-
gadott tapasztalati és kutatási 
eredmény, hogy képes szabá-
lyozni és visszaállítani bizonyos 
élettani funkciókat. Hazánkban 
több kínai és magyar orvos is 
alkalmazza e hatékony terápiát, 
amely gyakran csupán az igen 
költséges magánkezeléseken 
érhető el.
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3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a fogságban lévőket kiváltani 
6. a betegeket 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

egyházi jeles napok Perkátán

Pünkösd 
A húsvétot követő 50. napra 
esik pünkösd, amely mozgóün-
nep május 10-e és június 13-a 
között. Pünkösd ünnepét a ke-
resztény egyház annak emlé-
kére tartja, hogy Jézus menny-
bemenetele után a Szentlélek 
leszállt az apostolokra. 

Ezen a napon az apostolok 
mind együtt voltak az Utolsó 
Vacsora termében. Mária is ott 
volt velük. Imádkoztak a Szent-
lélek eljöveteléért.

„És lőn nagy hirtelenséggel az 
égből
mintegy sebesen zúgó szélnek 
zendülése,
és eltelé az egész házat, ahol 
ülnek vala.
És megjelentek előttük kettős 
tüzes
nyelvek és üle mindenkire azok 

közül.
És megtelének mindnyájan 
Szent
Lélekkel, és kezdének szólni 
más nyelveken,
a mint a Lélek adta nékik szól-
niok.”

(Apostolok Cselekedetei 2.)

A Jeruzsálemben tartózkodók 
meglepődve vették észre, hogy 
amit az apostolok beszélnek, 
ki-ki a maga nyelvén érti. Elő-
állott Szent Péter és prédikálni 
kezdett. Beszédének hatására 
sokan megtértek és belőlük 
alakultak ki az első keresztény 
gyülekezetek. Pünkösd tehát 
az egyház születésnapja is.

A középkorban a szél zúgá-
sát, ami a Szentlélek eljöve-
telét előzte meg, kürtökkel, 
harsonákkal utánozták. A 
„tüzes nyelveket” pedig égő 
kócok dobálásával, amelyeket 
a templom padlásáról eresz-

tettek a hívek közé. Csíkdelnén 
a Szentlélek jelképeként fehér 
galambot repítettek szabadon 
a mise alatt. 

Egy nádasi (Pozsony) plébános 
1835-ben pünkösdi rózsaün-
nepély rendezésére tett ala-
pítványt. Kamataiból minden 
év pünkösdjén egy jámbor 
parasztlányt díszes keretek 
között megjutalmaztak és ár-
tatlansága jeléül rózsakoszorút 
tettek a fejére. Ez az épületes 

kezdeményezés a középkori 
pünkösdi királyné-választások-
nak kései visszhangja. A nádasi 
pap példáját később máshol is 
követték.

A pünkösdi szokások közül 
még napjainkban is él a pün-
kösdölés, amelyben átcsillan-
nak ugyan ősi primitív hiedel-
mek, egészében azonban már 
keresztény szellemű.

Lászlóné Szabó Edit

A mennyekbe 
távozott az 
utolsó perkátai 
apáca – végső 
búcsúnk Jozefa 
nővértől

2016. március 07-én, éle-
tének 95.évében elhunyt 
Jozefa nővér. Március 22-
én, Budapesten a Rákoske-
resztúri Új Köztemető 154-
es parcellájában helyezték 
örök nyugalomra.

Csillag Ilona Jozefa irgalmas-
nővért /hivatalos nevükön: Páli 
Szent Vince Szeretetleányai/ 
utolsó földi útjára perkátai hívek 
és tisztelők kis csoportja is elkí-
sérte, Pámer Ottó plébános és 
Somogyi Balázs polgármester 
vezetésével. Templomunkban a 
lelki üdvéért elmondott szent-
misével emlékeztünk meg Róla. 

Sajnos nem Perkáta lett a végső 
nyughelye a sokak által tisztelt 
és szeretett utolsó perkátai ked-
ves nővérnek, aki 54 évet élt és 
szolgált falunkban. Jozefa nővér 
fiatal korában került a Perkátai 
zárdába, majd élete nagy részét 
a Széchenyi utcában élte le. A 
szétszóratás után kántorként 
működött, több plébánost se-
gítve az évtizedek során. Lágyan 
felhangzó orgonajátéka diszkrét, 
méltó szép kísérője volt a szent-
miséknek. Mindig perkátainak 
vallotta és érezte magát. Valódi 
csodaként emlékezett vissza a 
háború idején történt megme-
nekülésükre az orosz katonák 
elöl /erről részletesen majd más-
kor../. 1990 őszén egyértelmű 
akarattal ált be segíteni az iskolai 
hitoktatásba, a kisebb gyerekek 
hitébresztésébe. 1995-ben Per-
kátáért kitüntetésben részesült, 
sajnos életében nem örvendez-
tette meg Perkáta a megtisztelő 
díszpolgári címmel, de bízunk 
benne, hogy posztumusz meg-
kapja e címet … 

Fájó szívvel búcsúztattuk el 

Nagyboldogasszony ünne-
pén, amikor 1996-ban rendje 
visszahívta Budapestre, a visz-
szakapott Ménesi úti rendhá-
zukba. Féltve őrzött kincsem a 
Tőle búcsúajándékként kapott, 
életbölcsességgel megírt Jézus 
élete könyv. Amíg egészsége 
engedte, többször is hazalá-
togatott hozzánk. Csendes, 
mosolygós arcát nem feledi, 

aki ismerhette. Ma már min-
den bizonnyal a Mindenható 
jelenlétében van lelke és óvó 
tekintettel figyeli Perkátát… 

Imádkozz értünk Jozefa nővér, 
hogy mi is Hozzá jussunk egy-
kor… R.I.P.

Pavlicsek Zsolt 
lelkipásztori munkatárs, 

hitoktató
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Szeretettel várom régi és új vendégeimet 
a Vad Barna Szolárium és Fodrászatban!

Cím: 2431 Perkáta, Ady E. u. 29.
Időpont egyeztetés a következő telefonszámon lehetséges:

0670/331-7012, Horváth Attiláné

FIGYELEM!

AuTÓVezeTő TANFolYAM
UNO-DUNAÚJVÁROS 

Személygépkocsi vezető és motoros tanfolyam
indul Perkátán májusban, a Művelődési házban.

Érdeklődni és jelentkezni lehet 
az alábbi telefonszámokon:

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

Közlemények, hirdetések

Az avar és kerti 
hulladék nyílttéri 
égetéséről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testülete „a környezet védelmének 
általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. 
törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, „Magyaror-
szág Alaptörvénye” 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában, „a környezet védelmének 
általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, „a 
környezet védelmének általános szabá-
lyairól” szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § 
(3) bekezdésében biztosított véleménye-
zési jogkörében eljáró Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség véleményének kikérésével, 
ezúton tájékoztatja a lakosságot az aláb-
biakról: 

Az avar és kerti hulladék égetés időpontja: 
4. § (1) A kerti hulladék égetését évente 
két időszakban lehet végezni: a) tavasszal: 
március 01. – május 31. között b) ősszel: 
október 01. – november 30. között. (3) A 
kerti hulladék égetése kizárólag pénteken 
8:00 óra és 20:00 óra között, szombaton 
8:00 óra és 12:00 óra között engedélye-
zett. A meghatározott időintervallumon 
belül gondoskodni kell a tűz eloltásáról is. 

További információ: www.perkata.hu

INgYeNeS cSAlÁd- éS gYerMeKVédelMI 
TANÁcSAdÁS

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláske-
resők Egyesülete ingyenes jogi tanácsadást indít család- és gyermekvédelmi 
témakörben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.

Helyszín: 
Székesfehérvári Álláskeresők Egye-
sülete, Székesfehérvár, Tolnai u. 10.

Időpont: 
minden pénteken 12.00 – 14.00 óráig

További információ és időpont 
egyeztetés munkanapokon 

9:00 és 14:00 között 
a 06-22/333-460-as 

telefonszámon.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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Szerkesztőségi közlemény

Tisztelt olvasóink!
Ismét változatos, sokszínű beszámolókkal állunk 
az olvasók rendelkezésére! 

2016 tavasza további tartalmas programokat ígér. 
A megújult Győry-kastély épületébe csalogatjuk 
Önöket, ahol kikapcsolódási lehetőség, kiállítás és 
rendezvény várja az érdeklődőket.

Várjuk közérdekű írásaikat, tudósításaikat, beszá-
molóikat, hirdetéseiket a helyi, közérdekű össze-
jövetelekről. 

Elérhetőségeink: ujperkataihirek@gmail.com, tele-
fonon és személyesen a Faluüzemeltetési Iroda és 
a szerkesztőség tagjainál.

Következő lapzártánk időpontja: 2016. május 11.

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!

KÖSzÖNeTNYIlVÁNíTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik

SZABÓ BARNABÁS 
Temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkat enyhíteni igyekeztek!

Gyászoló család

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
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Nemzeti ünnepünkön

Megemlékeztünk a költészet napjáról 

Jubileumi osztálytalálkozó a győry-kastélyban 

együtt a francia futball kupán


