PERK ÁTAI
HÍREK

 Júliusi programkavalkád
Perkátán

XXVI. évfolyam | 2016. 6-7. szám | június-július

 Lezárult egy újabb tanév
 Búcsú és Bemutatkozás a
Mérleg Patika Gyógyszertárban
 Perkáta volt a házigazdája az V.
Megyei Kántor Találkozónak

2016. július 9.

III. Perkátai Lovas Találkozó
Helyszín: Perkáta, Táncsics Mihály utca

A

já

Programok
8:00	Regisztráció a lovas
versenyekre
	Lóhátas ügyességi
verseny
(Jelentkezés:
Oláh Istvánnál)

8:00	Labdarúgó Vándorkupa
kezdete
(Jelentkezés: Horváth
Istvánnál)
Íjászat

10:00	Buch Viktor csikós
bemutatója

10:00	 Gyermek
programok:
	Arcfestés és csillám
tetkózás
Póni lovaglás
Ugrálóvár

 Átadták a felújított
rendőrségi irodát

n

ló

 Átadták az „Év
Polgárőre” címet

:

Reggeltől - estig:
Kirakodó vásár
Stüszi Büfé

12.00	Rozmaring Énekkar
műsora
	Népművészeti
foglalkozás előadása 20:00-tól Retró Disco

Meghívó
Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és a Perkátai
Kínai Központ Nonprofit Kft.
szeretettel várja a felújított
Győry kastélyba a Győry
család emlékei című kiállítás
megnyitójára!

A kiállítás az Iparművészeti
Múzeumban és a Szent István Király
Múzeumban fellelhető, a perkátai
kastélyból származó tárgyakat,
porcelánokat mutatja be.
A megnyitó időpontja:
2016. július 8. 17 óra

Meghívó

Selymespusztára
a József Attila utcai

harangtoronyhoz
2016. július 17-én
17 órára

Szeretettel várunk!
Ujfalusi Pál

Litánia
Vox Caritatis Egyházi Kórus
Rozmaring Énekkar
Perkátai Népművészeti
Foglalkozás
Hantosi Népdalkör

A kiállítást megnyitja:
Gärtner Petra művészettörténész
A kiállítás július 9-én 10 órától 18
óráig megtekinthető, továbbá a
Központ nyitva tartási idejében!
Perkátai Kínai Központ Nonprofit
Kft. és Perkáta Nagyközség
Önkormányzata

IV. KASTÉLYKERTI MOTOROS
TALÁLKOZÓ, PERKÁTA
2016.07.02.
Regisztrációs díj: 1500 Ft/motor
(amely tartalmaz ebédet, sátorozási lehetőséget)
Látogatóknak a belépés ingyenes!
Büfé egész nap
(A változás jogát fenntartjuk)
INFO: 06 30 813 9053, 06 20 569 0060
Facebook: Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata
www.perkata.hu | e-mail: hivatal@perkata.hu | Telefon: (06) 25-507-570
Perkátai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn és Szerdán: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Kedden, Csütörtökön és Pénteken: 8:00 – 12:00

Beszámoló a 2016.
május 26-i képviselő-testületi ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26-i képviselő-testületi ülésén 5 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Szabó
Tamás,) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Pénzügyi Bizottság
2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló tárgyalását leveszi a 2016. május
26-i ülés napirendjéről, valamint úgy határozott, hogy az önkormányzati képviselő
köztartozásával kapcsolatos tájékoztató
megtárgyalása napirendet elnapolja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
a 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
• Tájékoztató a perkátai egészségügyi
szolgáltatók és a Védőnői Szolgálat
2015. évben végzett munkájáról
• Perkátai Szociális Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységéről szóló beszámoló
• Az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló
• Elfogadták a beszámolót arra vonatkozóan, hogy minden képviselő-testületi
tag határidőben eleget tett a 2016. évi
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
• Elfogadták az aktuális eseményekről
szóló polgármesteri beszámolót.

• „A helyi adókról” szóló rendelet elfogadása
• „A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályokról” szóló rendeletet elfogadása
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
a 54/2013. (V. 30.) számú határozatával
elfogadott Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát a határozat mellékletében foglalt tartalommal
módosította.
• Somogyi Balázs polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegét
bruttó 200 000 Ft-ban határozta meg.
A képviselő-testület a polgármestert
megillető cafetéria-juttatásról szóló
szabályzatot jóváhagyta. A képviselő-testület utasította a jegyzőt, hogy a
határozatban foglaltak végrehajtásáról
intézkedjen.
• Elfogadta „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás
egyes szabályiról” szóló 6/2007. (IV.
4.) önkormányzati rendelet 6. számú
függelékét képező közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervét.
(Melléklet a 77/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozathoz)
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Környezetvédelmi Alap – 1 148 449,- Ft
– 2015. évi felhasználását – figyelemmel
„az Önkormányzati Környezetvédelmi
Alap létrehozásáról” szóló 14/2004. (VI.
30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (1) bekezdésében felsoroltakra – az alábbiak szerint
határozta meg: Zöldterületek védelme,
fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás,
erdők védelme, allergén növények elleni
védekezés (Rendelet 4. § (1) bekezdés
f) pont): 1 148 449 Ft.

• Elfogadta a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a köztartozásmentes
adózói adatbázisba való felvételről
szóló igazolások a Pénzügyi Bizottság részére hiánytalanul bemutatásra
kerültek.
• Úgy határozott a Képviselő-testület,
hogy a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen meghirdetett, a
„Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről” szóló 2015. évi C. törvény
3. melléklet II. 3. ab) pontja szerinti
70%-os kihasználtságot meghaladó
óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális-kapacitásbővítéssel nem
járó-fejlesztése, felújítása céljából pályázatot kíván benyújtani, a Perkáta,
Bocskai utca 1. 667/2. hrsz-ú Szivárvány
óvoda épületének felújítására, amelynek 1 577 500 Ft összegű önrészét a
2016. évi költségvetés K71 ingatlanok
felújítása előirányzat terhére biztosítja.
A pályázat tervezett költsége:
Pályázat összes költsége:31 550 000 Ft
Támogatás:
29 972 500 Ft
Önrész:
1 577 500 Ft
• Támogatta a Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 668.
hrsz-ú és a 669/2. hrsz-ú ingatlanok
és a 670. hrsz-ú ingatlan közötti 42,5
m2 nagyságú területcserét, valamint a
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
tulajdonában lévő 667/2. hrsz-ú és a
669/2. hrsz-ú ingatlanok összevonását.
A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
• Engedélyezte a Pénzügyőr Vadásztársaság részére a társaság honlapjának
nevében a Perkáta településnév használatát.
Somogyi Balázs
polgármester
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Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Web oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetőség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu , 25/522-350

Májusban történt
Május elején lezajlottak a fogadó órák és
megkezdődtek az osztálykirándulások.
Lezajlottak a hangos olvasási felmérések,
jó eredménnyel.
Május 2-án felsős munkaközösségi gyűlés
volt.
Május 2-án intézményünk megszavazta az
abai Aba Sámuel tagiskola leválását, ezzel
az intézményi átszervezéssel egyetértett.
Május 3-án nagykarácsonyi tagiskolánk
is megszavazta az Aba Sámuel tagiskola
leválását.

TA R TA L O M

Június 3-án pedagógusnap volt a dunaújvárosi tankerület szervezésében, melyen
Denke Antalné és Tóth Ferencné kiváló
pedagógiai munkájáért kitüntető oklevélben részesült.
Június 9-én osztályozó értekezlet volt.
Június 14-én lezajlott a sportnap.
Környezetvédelmi témahét
Az év végi jutalmazás szabályait a tantestület megbeszélte, a naplók zárásának,
a törzslapok, a bizonyítványok, a bizonyítvány-pótlapok kitöltésének menetét
szintén megtárgyalták.

Május 5-én az abai tagiskolánk is megszavazta Aba Sámuel tagiskola leválását.
Május 12-én „Helyünk van a világban”
SNI-vetélkedőt rendeztünk a Győry-kastélyban.
Május 17-18-adikán itt járt Farkas István
a „csigás bácsi”, aki nagy sajnálatunkra
bejelentette, hogy közel húsz éves idejárás
után, már nem biztos, hogy továbbra is vállalni tudja a bemutatókat. Köszönjük, hogy
ennyi időn keresztül része volt életünknek!
Május 18-án 6.- és 8. évfolyam Országos
Nyelvi Kompetencia felmérést írt.
Május 20-án a Dunaújvárosi Hírlap fotózta
a ballagó osztályokat, kik a mellékletből
mindannyian kaptak egy-egy példányt.
Május 25-én 6.- és 8. évfolyam Országos
Kompetencia Mérést írt (szövegértés, matek).
Május 27-én lezajlott a gyereknap. Köszönet valamennyi segítőnek: a szülői
munkaközösségnek, a két nyugdíjas klub
tagjainak, a Caritas munkatársainak, valamint a szociális intézmény dolgozóinak!
Május 30-án kezdődik a nyolcadik évfolyam vizsgája.

Júniusi események
Június 2-ra Bogó Anikó hívta meg a vidéki
iskolák vezetőit, delegáltjait a felújított
Kastélyba jövőbeni együttműködés kialakítása érdekében.

Perkáta Nagyközség
Önkormányzata
2
Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
3-5
Perkáta Általános Művelődési
Központ
6-7
József Attila Könyvtár
6
Szivárvány Óvoda
7
Perkátai Kínai Központ
8-9
Perkátai Szociális Központ 9-10
Baba-Mama Klub...
9
Nyugdíjasok Baráti Köre 10
Egészségügy
10-11
Civil szervezetek hírei
11-13
Közösségi hírek
14-15
Kína kincsei 75.
15-16
Egyházi írások
16-18
Közlemények, hirdetések 18-19

Június 15-én lezajlott a Bolondballagás
az este folyamán pedig hagyományosan
több mint tíz éve , de idén már a felújított
Kastélyban elbúcsúztak egymástól a tanárok és tanulók a szerenád alkalmával.
Június 18-án 17 órakor tartottuk a Ballagást
és a Tanévzáró ünnepséget
Ezúton köszönöm meg a pedagógusoknak
a tanév során tanúsított lelkiismeretes
munkájukat, s egyben kívánok pihenéssel
és élményekben gazdag nyári szünetet!
Szilasy László
Igazgató

Ami kimaradt a májusi számból

Kutyatalálkozó
Április 29-én. 15:00-kor a Diákönkormányzat kutyatalálkozót rendezett. A gazdik
két kategóriában –kölyök, felnőtt- versenyeztethették kedvenceiket.
A kategóriák helyezettjei a következőképp
alakultak:
Kölyök:
I. Rosta Kata- Gazsi
II. Bogó Nikolett- Rizsa
III. Dankó Korina- Pötyi
Felnőtt:
I. Jákli Regina- Barnabás
folytatás a 4. oldalon 
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közösen kipróbáltuk. Nagy sikere volt a
PET- tekének, a célbadobós játékoknak,
az aszfaltmalomnak is. Mindenki jól szórakozott. Pénteken a „Háziállatok és Mi”
témakörben Kovács Mihályné Ica nénivel
beszélgethettünk. A gyerekek sok okos
gondolatot fogalmaztak meg a háziállatok
gondozásának felelősségéről.

 folytatás az 3. oldalról
II. Áldott Napsugár- Macho
III. Hethési Tímea- Töszli

közös megnyitón először bemutatták a
zsűri tagjait,(akik neves drámapedagógusok, írók, színművészek), majd évfolyamonként külön terembe mentünk.

Reméljük, mindenki jól érezte magát, a
versenyzőknek és a nézőknek is köszönjük
a részvételt!
Takács Dóra
Tanárnő

Környezetvédelmi
témahét a Perkátai
Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában
Az alsó tagozatos munkaközösség a tanév
elején elhatározta, hogy az utolsó héten
környezetvédelmi témahetet szervez. Minden alsós osztály tevékenyen bekapcsolódott az egész heti munkába. A hét célja tanulóink környezettudatos magatartásának
kialakítása, megerősítése, gyakorlatban
alkalmazható tudás átadása volt. A hétfő
a „Föld napja” elnevezést kapta. Kiemeltük
bolygónk szépségét, megóvásának fontosságát. A gyerekek csoportmunkában
rajzokat, plakátokat készítettek, melyek
a zsibongóban kerültek kiállításra.

Saját élményeiket elmesélve sokat derültünk a kis kedvencekkel történt sztorikon.
A hét folyamán a Balázs ikrek anyukájától,
Ritától sok szép virágot kaptunk, melyekkel a gyerekek iskolánk parkját szépítették.
Köszönjük szépen a felajánlást! Az épület
zsibongójában is elkészült a kiállítást, melyen a héten készült alkotásokat csodálhatták meg a figyelmes szemlélődők. A
program zárása a következő hétfőn történt
meg, ahol összefoglaltuk a tapasztalatokat. Felidéztük a héten készült képekből
összeállított diavetítés segítségével az
eseményeket. A gyerekek örömmel fedezték fel magukat a felvillanó diákon. A hét
értékelését a DÖK által szponzorált apró
jutalmak kiosztásával zártuk. Jó hangulatú, cselekvésközpontú tanulás részesei
lehettünk a héten.
Jákliné Perei Erika
Gyógypedagógus

Országos
prózamondó
versenyen második
lett Kovács Roland

A középső udvart is szép alkotásokkal
díszítették a csapatok. Kedd szlogenje:
„Zöldben a zöldbe!” felhívás volt. Ezen
a napon a tanulóink zöld színű ruhában
fedezték fel településünk természetes
élőhelyeit, növény és állatvilágát. Szerda volt a „szelektív nap”, több osztály
ellátogatott a szelektív hulladékgyűjtő
udvarba, kipróbálhattuk a zsugorítót is.
Köszönjük Sanyi bácsinak a segítő türelmét. Csütörtök a „re-alkotások” napja volt.
Az osztályok újrahasznosított anyagokból
készítettek alkotásokat, játékokat, s ezeket

A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskolában rendezték meg most
szombaton a X. Országos Prózamondó
versenyt 6-10 éves korú gyermekek számára. Csak azok a tanulók vehettek részt,
akik már valamely versenyen (városi vagy
területi) helyezést értek el. A felhívásra
jelentkezve nagy izgalommal készültünk
Kovács Roland 1.a osztályos kis tanítványommal a megmérettetésre. Roland ebben a tanévben megnyerte a helyi és a
tankerületi vers és mesemondó versenyt is,
így a nyertesek magabiztosságával várta
az országos versenyt. A budapesti iskolában meglátva a sok gyereket (kb. 90-100
résztvevő volt), kicsit izgulni kezdtünk. A

Roli a tizenhárom elsős versenyző közül
hatodikként mondhatta el a,, Róka meg
a macska” című Grimm mesét. A zsűri
értékelési szempontjai között volt a tiszta
érthető beszéd, az elbeszélés megértése,
átélése és a megfelelő előadásmód. Majd
nagy izgalommal vártuk a szülőkkel az
eredményhirdetést. A zsűri szerint, és szerintem is, kiragyogott a mezőnyből négy
kisgyerek, akik előadásmódja kiemelkedő
volt, köztük van Roland, aki második helyezett lett. Nem csak Roli szülei, hanem
én is nagyon- nagyon büszke vagyok a mi
kis perkátai mesemondó fiúnkra!
Vátkainé Boda Ildikó
Tanítónő

Gyermeknap
Egy nap, amikor a
gyerekek szeretnek
iskolába járni…
Mint sok-sok éve, idén is május utolsó
péntekén tartottuk iskolánkban a gyermeknapot. Az alsós tanítók a mesék köré
felépített programmal várták a gyerekeket, ezért már ehhez illően mesefigurás
öltözékben kellett megjelenniük. A nap
zenés bemelegítő mozgással kezdődött.
Ezután a 2. a osztályosok segítségével
igyekeztünk kibogozni az összekeveredett mesefigurákat: a Pa-Dö-Dö zenéje
segített ebben.
Hat helyszínen egy kis játékos mozgással zsetont szerezhettek, amit a másik
hét helyen kreatív alkotások készítésére
költhettek el. Nagy sikere volt a zsákban
futásnak, a fiúk körében a kapura rúgásnak.
Kötélhúzás és vízhordás mellett a célba
dobást is sokan kipróbálták. A mese totót
is többen kitöltötték a zsetonért.
Akik már gyűjtöttek elég zsetont, azok
vághattak Batman jelvényt vagy öltöztetős
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hercegnőt, rézdomborítással Micimackó
figurát. A kinder tojás belsejéből Mignon
figurák készültek, fehér kövekre szalvétatechnikával mesealakokat ragasztottak.
Rézdrótból Sophia hercegnő ékszere készült el, fagyöngyből Pocahontas fejdísze.
A megmaradt zsetonból vásárolták meg
a szülők által nekik készített muffin-t. A
szülői munkaközösség ajándékaként mindenki kapott egy dobozos üdítőt. Idén is
kedveskedtek palacsintával a Nyugdíjas
klub és a Nyugdíjasok Baráti köre tagjai,
a Katolikus Karitász valamint a Perkátai
Szociális Központ dolgozói. Fáradozásukat ezúton is köszönjük. Nagyon örülünk
annak is, hogy osztályonként is voltak szülők, akik az adott osztályközösségeket
megörvendeztették egy-egy tálca házi
készítésű süteménnyel.
A program zárásaként közös Ugi-bugi táncot jártunk, és megnéztük a Népművészeti
Foglalkozás bemutatóját.
Jákliné Rajcsányi Rozália
Tanítónő

Vidám
osztálykirándulás!
2016. május 10-én borús időben indultunk
hosszú utunkra, a Katica Tanyára, Patcára (Kaposvár közeli kis falu), hogy az
Élményközpont egyedülálló lehetőségeit
minél jobban kihasználjuk az ott töltött
egy nap alatt. Az esős idő részben megakadályozott minket ebben, mert minden
lehetőséget nem tudtunk igénybe venni.
Elmaradt a lovaglás, akadálypálya és a
tópart bebarangolása.
Mégsem telt élmények és örömök nélkül a
napunk! Tele volt játékkal és vidámsággal,
mind a gyerekek, mind a gyermekként
játszó felnőttek számára. A gokart pályákon kisebb-nagyobb lábbal hajtható
járművekkel rótták a köröket, melynek
még a szemerkélő eső is csak nehezen
vetett véget. Az elázás elől fedett helyre menekülve találtunk rá az élménypark
legújabb attrakciójára, a szivacságyúkra.
Igazi csata vette kezdetét. Kint zápor, bent
labda zápor. Az eső előbb elcsendesedett,
mint a szivacs kilövők hangja. A gyerekek
pedig csatakosabbak voltak, mintha az
esőben áztak volna el.

OKTATÁS-NEVELÉS
Megtekintettük még az állatsimogatót, a
rönkökből felépített lovagvárat, majd az
újabb eső elől a fedett csúszdaparkba és
játszóházba menekültünk. Miénk volt az
egész játszóbirodalom! Önfeledt, vidám
játékba merült itt mindenki arra az egykét órára.
A címben említett Vidám osztálykirándulás! egyúttal az osztály által megpályázott
és elnyert Reál Osztálykassza pályázat
szlogenje. A lelkes szülők gyűjtőmunkájának eredményeként osztályunk 43.483.Ft támogatást kapott kirándulás céljára.
Itt szeretnénk megköszönni a Perkátáért
Közalapítványnak, és elnökének, Bogó
Anikónak a közreműködést, hogy ezt az
összeget egyszerűen igénybe tudtuk venni
és felhasználni.
A tanév végét pedig – az elmaradt programjaink megspórolt árából – megkoronáztuk egy kis játékdélutánnal a székesfehérvári Koronás Parkban.
2. a osztály
Jákliné Rajcsányi Rozália
Osztályfőnök

Hunyadisok sikere
az országos Böngész
Levelező Versenyen
A 2015-ös tanév elején hívták fel a figyelmemet a Böngész honlapjára. A HEBE
Kft. tíz éve szervez országos levelező
versenyeket, főleg alsó tagozatos diákok
részére. Osztályonként több tantárgyból
van lehetősége a tanulóknak egyénileg
és csapatban is megmérettetni magukat.

5

A verseny 2016 áprilisában zárult, melynek
eredményéről májusban kaptam értesítést. A
László Orsolya, Németh Bence és Somogyi
Zalán alkotta trió a 29 induló csapatból az
előkelő országos 3. helyezést érte el. Munkájukért megérdemelten dicsérő oklevelet,
könyvet, édességet, radírt kaptak, aminek
nagyon örültek. Ezúton szeretném megköszönni Nekik az egész munkájukat, szüleiknek pedig a támogatást, és hogy lehetővé
tették a gyerekek indulását a versenyen.
Kovács Tina Erika
Tanítónő

Az én iskolám
Nyár végén már
Várom a szeptember elsejét,
Amikor megérkezik a sok gyereksereg,
S az iskola falait élettel tölti meg!
Gyorsan elrepül az ősz,
Már ott is a karácsony!
Vége van egy évnek!
Az új esztendőben
Várjuk a tavaszt, hogy
Rügyezzenek a fák.
Megpihenhessünk egy kicsit
A lombjuk alatt!
Ti szép gesztenyefák!
De sokat tudnátok mesélni!
Mennyi sok diák ballagott már el innen!
S ti gyönyörű, illatos rózsák!
Mindig megcsodáltalak titeket,
Mikor a kis padon ülve
Szemléltem ezt a gyönyörű környezetet!
Ez az én iskolám!
A csodálatos parkodban ülve
Tudtam kipihenni fáradalmaim!
Amikor végignéztem a zöld pázsiton,
Elfelejtettem minden bajom, gondom!
Ti dús lombú fák!
Ti mindig segítettek nekem,
Hogy erőt gyűjtsek,
S tovább tudjak menni az utamon!

A gyerekekkel döntöttünk, hogy 3 fős csapatot indítva megbirkózunk a környezetismeret tantárgy feladataival. A verseny négy
fordulóból állt, feladatai játékos, vidám formában, a korosztálynak megfelelő kreatív
(rajzos, ragasztós, eljátszós) feladatokon keresztül fejlesztették a fiatalok képességeit.
A verseny kiválóan alkalmas volt a délutáni
foglalkozások gazdagítására is. A kitöltött
feladatlapokat a megadott határidőig kellett
postán visszaküldeni Gödöllőre. Témáink a
következők voltak: Időjárás, A vizek lakói,
Magyarország megyéi és megyeszékhelyei
és Tiszta udvar, rendes ház.

Így tudtam lélekben felfrissülve átadni
Azt a sok-sok tudást a tanítványaimnak
Immáron harminc éve,
Nap mint nap lélekben megszépülve!
Köszönöm nektek, hogy segítettetek,
Ti szép, öreg, bölcs, dús lombú
Gesztenyefák!
Fülöp Irén
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Perkátai Általános Művelődési Központ
A Perkátai Általános Művelődési Központ az elmúlt hónapban
elsősorban könyvtári programokat, kiállításokat valósított
meg, melyekről a könyvtár
híreinél részletesebben is olvashatnak.
A nyár folyamán várjuk a közösségi szolgálatos diákokat,
hogy az intézményi és a civil
szervezetekkel közösen megvalósítandó rendezvényeknél
legyenek segítségünkre! Jelentkezésüket Horváth Dóri várja.
Kiemelt nyári program, az Augusztus 20-i Szent István napi
ünnepség lesz, melyre sok szeretettel várjuk az ünneplőket!
A Szent István napi szentmisét
követően, a templomkertben
kerül megrendezésre a hagyományos ünnepünk. A www.

mult-kor.hu történelmi portálon
a következő olvasható az ünnepről, a teljes írást is ajánlom
a kedves olvasó figyelmébe:
„Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent
István király napja, a keresztény
magyar államalapítás, a magyar
állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása
idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony
napját avatta ünneppé, ekkorra
hívta össze Fehérvárra a királyi
tanácsot és tartott törvénynapot….”
Köszönetnyilvánítás:
A Perkátai Általános Művelődési Központ nevében szeretném
köszönetemet, hálámat kinyilvánítani a Szivárvány Óvoda
Szülői Munkaközösségének,

az elmúlt időszakban elvégzett munkájáért. Nagyon sokat
tesznek a szülők, azért hogy a
gyermekeknek az óvodában
töltött mindennapjaik szebben,
biztonságosabban, kényelmesebben teljenek.
A Szülői Munkaközösség 25
normál méretű és 15 nagy méretű ágyat vásárolt az óvoda
számára, melyek 2016. június
15-én érkeztek meg az Intézménybe. Az ágyak mellett 72
darab polár takaró, a már meglévő ágyakra vászon lepedő,
terítőknek és kiskötényeknek
ruhaanyag, törölköző tartó
kampók és minden csoportnak 10-10 darab tárolódoboz
is beszerzésre került.
Az Intézmény nevében köszönöm szépen a szülőknek a
segítséget!

Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató

József Attila Nagyközségi Könyvtár hírei
www.konyvtar.perkata.hu | e-mail: konyvtar@perkata.hu | Telefon: (06) 25-522-321

Janikovszky Éva
emlékkiállítás a
Győry-kastélyban
Janikovszky Éva születésének
90. évfordulójára emlékeztünk
a Perkátai ÁMK József Attila
Könyvtár szervezésében. Az
írónő életét, munkásságát, és
könyveit bemutató kiállítás
2016. május 18-án kezdődött,
és 27-én zárult. A kiállítás tablóképeit a Móra Kiadó Zrt. bocsátotta a rendelkezésünkre.
A kiállítással egy időben – szervezett időpontokban – könyvbemutatót is tartottunk az
általános iskola tanulóinak. A
tárlat már az első napokban
nagy népszerűségnek örvendett. Naponta több gyermek és
felnőtt vett részt a programon.

lönleges, középkori játszótéren.
Az utolsó állomás a Budapesti Történeti Múzeum volt, ahol
egy interaktív foglakozással
vártak bennünket.

Vonattal utazott
Budára a Perkátai
Cimbora Klub
2016. június 9-ére meghívást
kaptunk a Cimbora Alapítványtól a Budapesti Történeti Múzeumba és a Budavári Palotába.
Múzeumpedagógiai foglalkozás,
várbarangoló túra és más izgalmas programok vártak ránk.
A várbarangoló túra során megismerkedtek a gyerekek a Budai
Várnegyed nevezetességeivel.
Játékos feladatok segítették
a felfedezést. Fotók alapján
lovas szobrok után kutattak,
meghallgatták a Halász Bástya történetét, megcsodálták
a Mátyás templomot és Mátyás
kútját is, elsétáltak a Sándor

Palota előtt, az őrségváltás
pillanatában. Találkoztak pantomim művésszel és ismerkedhettek egészen közelről egy
sólyommal. A hosszú sétánk
során, a kisebbek nagy örömére, megpihenhettünk egy kü-

Ez a nap a felfedezés öröme
mellett lehetőséget adott a
dunaújvárosi és rácalmási diákokkal való közös játékra, és
barátkozásra.
Köszönjük a Perkátai ÁMK vezetőjének, Bogó Anikónak és
Vátkai Zoltánnak, hogy a Perkátáért Közalapítvány kisbuszával
a gyermekek számára- Perkáta
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és Dunaújváros vasútállomása
között - biztosították az utazást!
Könyvtárunk az idén is megszervezi a nyári, Cimbora Táborát.
Június 27-től július 1-ig, délelőtt
9-12 óráig tartó programokkal
várjuk Perkátán a cimborákat!
Kerékpártúra, barátságok, könyvajánlások, előadások, kiállítások
és kézműves foglalkozások várják az érdeklődő gyermekeket!

Lélekfirkák című
kiállítás nyílik Magura
Zsuzsanna Kalemandra
munkáiból
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A kiállítás megnyitója június 28án, 9:30 órakor veszi kezdetét,
majd a Lélekfirka Műhely várja
a kreatív látogatókat! A foglalkozást vezeti a vendégünk,
Magura Zsuzsanna Kalemandra.
Helyszín: Perkáta Győry-kastély
Minden érdeklődőt szertettel
vár a Perkátai Általános Művelődési Központ!
Nyáron is várjuk a régi és új
olvasóinkat, és az internet
használókat!
A könyvtár és az eMagyarország Pont nyári, megváltozott
nyitva tartása:

A Kiállítás ideje: 2016. június
28 – július 8.

Lászlóné Szabó Edit
könyvtárvezető

Szivárvány Óvoda hírei
www.perkataiszivarvanyovi.blogspot.hu | e-mail: perkata.ovoda@invitel.hu
Telefon: (06) 25-450-608 (új óvoda), (06) 25-452-235 (régi óvoda)

Ismét itt az év vége…
A napokban beköszönt a nyári szünet.
Kezdődnek a kirándulások, nyaralások.
Szeretném felhívni a Kedves Szülők figyelmét a nyár veszélyeire. Vigyázzanak
gyermekeikre, óvják őket a tűző napsugaraktól, figyeljék, hogy kellő mennyiségű
folyadékot fogyasszanak. A déli szieszta
alatt használják ki az időt beszélgetésre,
mesélésre.
Május hónapban óvoda szinten lezajlottak
az ünnepek, melyen szép számmal vettek
részt az érdeklődők. Pozitív visszajelzéseket kaptunk a műsorok színvonaláról,
melyre a gyerekek és felnőttek is nagyon
készültek.

legyenek tanulmányaik során, s találják
meg az általuk elképzelt iskolatípust, és
azt a munkát, amiben a későbbiekben
szívesen tevékenykednek.
Ebben a hónapban történt meg intézményünkbe az új gyerekek befogadása.
Szülők és a picik is szívesen látogattak el.
Volt olyan, aki úgy gondolta elég is volt
„ebből a világból” ennyi. Sajnos ez nem így
működik. Most egy új szakasz kezdődik az
életükben. Alkalmazkodni kell mindenhez,
önállónak kell lenni egy idegen környezetben. Nem lesz ott apa, anya, testvér, ezt
természetesen nehéz megszokni ilyen pici
korban. Ez az első alkalom, amikor el kell
szakadni a biztonságot nyújtó családból.
Ez az ÉLET…
Nagyon sok szeretettel, türelemmel várjuk
óvodásainkat a szeptemberi óvodakezdéskor, hogy a befogadás zökkenőmentesen
történjen a szülőknek is partnereknek kell,
hogy legyenek.

Több csoportban tartottak családi napot,
ahol a családok kötetlen beszélgetést folytattak az őket érintő aktuális témákban.
A gyerekek nagyon várták, hogy megmutathassák apának, anyának melyik az a
játékszer, amivel naponta a legszívesebben
játszik.
Június 15-én szeretettel fogadtuk volt óvodásainkat, akik kinőtték az iskola padjait,
s néhány nap múlva búcsút intenek az
alma máternek. Életük új állomásához
érkeztek, kívánjuk nekik, hogy sikeresek

Már számot adtunk az újság hasábjain a
sikeres Kincses Kultúróvoda 2016 díjról, és
Dr. Hoppál Péter államtitkár úr döntéséről.
A nyár folyamán zajlik a dokumentáció
megküldése, és a szerződés megkötése
az Emberi Erőforrások Minisztériumával.
Ami azt jelenti, hogy a perkátai óvodásoknak egy éven keresztül finanszírozott
programokat biztosít.

szerezhet szakmai tapasztalatokat, viszi
intézményünk, településünk jó hírét. Június
14-én Budapesten Projektnyitó szemináriumon vettünk részt.
A job-shadowingokra a nyári és az őszi,
tavaszi szünetben kerül sor úgy, hogy az
óvoda működését ne zavarja.
Sikerrel pályáztunk még az e3: eTwinning
együttműködések – evolúció pályázaton
is, ahol 5 fő óvodapedagógus IKT továbbképzésen vesz részt a nyári szünetben.
Szeretném megköszönni a Szülői Szervezet vezetőjének László Norbertné Zsuzsának, és a Szülői Szervezet tagjainak
több éven keresztül végzett munkáját!
Kívánom, hogy ilyen aktívan, sikeresen
vegyenek részt az iskolai munkában is,
ehhez jó egészséget kívánok!
A nyárra jó pihenést, feltöltődést kívánok
minden kedves olvasónak!

Az Erasmus+ pályázatban ismét sikereket
értünk el, 100 pontból 93 pontot szereztünk. 5 pedagógus külföldi országokban

Kovács Tiborné
Óvodavezető
Bogó Anikó ÁMK igazgató
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Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. | e-mail: kinaikozpont@perkata.hu | Tel.: (06) 25-899-102 és (06) 20-381-5526
Turisztikai fórum került megrendezésre a
perkátai Kínai Magyar Kulturális Turisztikai
Központban 2016. június 2-án. Az eseményen részt vett L. Simon László, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért
és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság államtitkára, Somogyi
Balázs polgármester és jómagam.

A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.
a nyár folyamán is kisebb programokkal várja a vendégeket, érdeklődőket a
Győry-kastélyba. Programjainkról a www.
perkata.hu weboldalon olvashatnak és a
településen elhelyezett hirdetőtáblákon.
Május hónapban Vaskóné Gálfi Erzsébet
festmény kiállításának megnyitóján vehettek részt az érdeklődők. A perkátai festőművész csodálatos képei között néhány
perkátai tájképben is gyönyörködhettek a
megnyitóra érkező vendégek.
Vaskóné Gálfi Erzsébet festményeit először 2012-ben állítottuk ki a kastélyban.
Örömünkre szolgál, hogy a felújított épületben az első festménykiállítás Perkátán
élő és alkotó művész kiállítása volt.
Vaskóné Gálfi Erzsébet gyermekkora óta
szeret rajzolni, festeni, és 2006 óta foglalkozik komolyan a festészettel. Számos
pályázaton részt vett, több munkáját is
díjazták. Először vízfestékkel, majd üvegfestészettel próbálkozott, később tért át az
olajfestékre, amely által művészete kiteljesedett. Saját elmondása szerint tájképeket
szeret festeni, valamint gyermekeket is
szívesen ábrázol, – képeivel érzelmeket
szeretne kifejezni. Fontosnak tartja, hogy
a gyerekeket háttal jelenítse meg a képein,
mert így bárki arcát bele lehet képzelni
az alkotásba. Kedvelt színeinek inkább az
élénk színeket, a természet színeit mondja.
A megnyitón Vaskóné Gálfi Erzsébethez
intézett kérdéseken keresztül jobban megismerhették a művészt, a rendezvény részt
vevői. Ez után a Népművészeti foglalkozás
gyermekeinek népdalcsokrát hallgathatták
meg az összegyűltek, s a megnyitót kötetlen beszélgetés, valamint a festmények
közelebbi megtekintése zárta.

Május 29-én az esti órákban érkezett Magyarországra testvértelepülésünk Huaxiang önkormányzatának delegációja. A
delegáció tagjai Zhao Wenzhi igazgató
asszony, Xu Hui és Wang Ya Juan, a huaxiangi vezetőség munkatársai voltak.
A csoport másnap, május 30-án reggel látogatott el Perkátára, ahol a Győry-kastélyban berendezett kínai kultúrával kapcsolatos kiállítást tekintették meg. A tárlatot
összeállító és elkészítő szakemberekkel
való tárgyalás után, a delegáció tagjai
végig járták a termeket, majd gratuláltak
az alkotóknak, s biztosították őket elégedettségükről.
Ezt követően Somogyi Balázs polgármester kíséretében előbb a felújított kastély
épületét, majd a perkátai intézményeket,
valamint a templomot is megismerhették
a kínai vendégek. Az óvodában Kovács Tiborné vezető óvónő fogadta a delegációt.
Röviden ismertette az óvoda történetét,
beszélt a különböző pályázati sikerekről,
és a gyerekekkel foglalkozó tehetség műhelyekről.
Az óvoda után a Perkátai Szociális Központba látogatott el a csoport, ahol Barna
Tímea, az intézmény vezetője beszélt a
helyi szociális ellátásról. Később bemutatta a vendégeknek Dr. Nagy Andrásnét, a
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének vezetőjét is, aki a nyugdíjas klub programjairól
tartott rövid ismertetőt.
A körút utolsó állomása a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola volt. Szilasy László igazgató beszélt a perkátai általános iskola
által nyújtott tehetséggondozásról, az iskola technikai felszereltségéről, s később
megmutatta az intézmény egyik osztálytermét is.

A Központban a kínai kiállítást berendezte
a 2016. május 25-én Kínából Perkátára
érkezett 10 fős csoport, akik megbízást
kaptak a kultúrájukat bemutató, két állandó kiállítás berendezésére. A munkálatok
közben, a Központ dolgozói igyekeztek a
segítségükre lenni, illetve megismertetni
velük településünket, helyi kulturális életünket.

A fórum során a kínai Tiencsin városból
érkezett hat fős delegációval történt értekezés: a két ország örökségvédelmi jogi
szabályozásáról, valamint a magyarországi
műemlékek hasznosításáról is szó esett. A
kínai delegációt Xiao Huaiyuan, Tiencsin
Népikormánya Állandó Bizottságának elnöke vezette, aki érdeklődve hallgatta az
államtitkár előadását.
L. Simon László a műemlékvédelem szerepéről beszélt magyarországi viszonylatban, s a delegáció figyelmébe ajánlotta
a kiváló magyar mérnök szakembereket.
A továbbiakban kihangsúlyozta Perkáta
szerepét is a kínai kapcsolatok terén.
A fórum kezdete előtt a Perkátai Kínai
Központ Nonprofit Kft. munkatársai bemutatták a vendégeknek az új, nemrég
berendezett, Kínával kapcsolatos kiállítást,
majd magát a kastély épületét is.

2016. június 6-án a dunaújvárosi tankerülethez tartozó iskolák delegáltjait hívta
meg a Perkátai Kínai Központ Nonprofit
Kft. a Győry-kastély megtekintésére, valamint az iskolák diákjai és pedagógusai számára kínált lehetőségeinek ismertetésére.
A programot Somogyi Balázs polgármester nyitotta meg egy rövid köszöntővel,
majd azt követően az épület felújításával
kapcsolatos előadást tartott a megjelenteknek. A polgármester után, a központ
által nyújtott szolgáltatásokat ismertettem, – kihangsúlyozva az iskolák számára
nyújtott konferencia-, rendezvényszervezési, interaktív pedagógiai lehetőségeket.
Az előadások végeztél a pedagógusok az
átalakuló köznevelési törvényről folytattak
rövid értekezést. A megbeszélést követően
a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.
megvendégelte a jelenlévőket.

PERKÁTAI HÍREK
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A délelőtt zárásaként a központ munkatársai körbe vezették a felújított Győry-kastélyban a vendégeket.

aktuális festmény kiállítását. Majd a tovább
indulásuk előtt megkóstolták a helyi kézműves fagylaltot is.

2016. június 7-én nyitották meg Borkáné
Borsos Anikó „Életképek” című kiállítását
a Győry-kastélyban. A szabadegyházi művész az első nem perkátai alkotó, akinek
a képeit megtekinthetik az érdeklődők
az épületben.

Köszönet a Perkátai Polgárőrségnek, hogy
a motoros vendégek fogadásában, parkoltatásában segítségünkre voltak.

A megnyitón Somogyi Balázs polgármester köszöntötte a festőművészt és az
egybegyűlteket, majd egy virágcsokrot
nyújtott át Borkáné Borsos Anikónak.
A köszöntő beszéd után Mészáros Réka,
Horváth Fanni és Horváth Dóra előadásában hallgathatták meg a jelenlévők a
Vidéki sanzon című dalt.
Ezt követően Somogyi Balázs polgármester kérdéseire választ adva a közönség
közelebbről is megismerhette Borkáné
Borsos Anikót. A művész elmondta, hogy
édesapja is szívesen alkot, tőle örökölte
tehetségét. Gyermekkora óta rajzol, de
igazán az olajfestészetben tud kiteljesedni.
Gyakran ábrázol embereket, valamint az
emberi érzelmek is megjelennek a művein. A művésznőnek három gyermeke
van, őket is szívesen festi le. Legnagyobb
sikerei közé a mesterei által átadott tudás
elsajátítását sorolja, szeretettel említette
meg őket is a bemutatkozása során.
Borkáné Borsos Anikó festményeit július
végéig lehet megtekinteni a Kínai Magyar
Kulturális Turisztikai Központban (Győry-kastély) hétköznapokon 8-tól 16 óráig.

2016. június 18-án szombat délután, a IV.
Honda Shadow, VT, VTX Márkatalálkozó
keretében közel százötven motoros érkezett Perkátára.
Shadow Owners Club immár negyedik
alkalommal szervezte meg hagyományos
motoros találkozóját Ercsiben, ahova az
ország minden területéről érkeztek tagok
és vendégek. Ercsiből egy motoros túra
keretében érkeztek Perkátára, hogy egy
kicsit megpihenjenek, megtekintések a
kastélyt és a település központját.
A motoros túra részt vevői között üdvözölhettük Győri Mátét, Ercsi polgármesterét is.
A felújított kastély megtekintése miatt választották a motorosok Perkátát a túrájuk
állomásául, a program előtt személyesen is
ellátogatott Csaba Attila a klub egyik tagja
a túra részleteinek egyeztetése céljából.
A Győry-kastélyban munkatársainkkal fogadtuk az érkezőket, a kastély és a Győry
család történek rövid ismertetését követően, megtekinthették a motorosok az

A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. a
kínai kiállítás mellett a Győry családot, a
nemesi életet bemutató kiállítás összeállításán is dolgozik. Szakmai egyeztetéseket
folytatunk a Székesfehérvári Megyei Múzeummal és az Iparművészeti Múzeummal,
hogy a kiállítás valóban a perkátai Győry
család tulajdonában lévő tárgyakat tudja
majd bemutatni.
A kiállítás elkészültével a helyi lakosok
számára nyílt napok keretében igyekszünk
minél több információt átadni, bemutatni
a család és a kastély történetéről.
Aktuális programjainkra, szeretettel várjuk
a kedves érdeklődőket a Központ nyitvatartási idejében, munkanapokon 8-16 óráig.
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.
Bogó Anikó Igazgató

Perkátai Szociális Központ
2431 Perkáta, Bocskai u.2. | e-mail: pszk@perkata.hu | Telefon: (06) 25-450-609 és (06) 20-503-3003
Az intézmény nyitva: Hétköznapokon 9-16 óráig

Baba-Mama Klub hírei

Gyermeknap

Az elmúlt időszakban is nagy nyüzsgés volt a
házunk táján. Sok érdekes témával foglalkoztunk, amelyekkel segíthetjük kicsi gyermekeink fejlődését. Vendégünk volt Toldi Hajni néni,
aki nagyon értékes és hasznos tanácsokkal
látott el mindenkit a gyógyteákról, gyógynövényekről. Finom teákat kóstolhattunk. Május
utolsó péntekjén gyermeknapot ültünk, illetve
játszottunk a Szociális Központ udvarában.
A központ dolgozói és a Nyugdíjasok Baráti
Köre tagjai finom palacsintával kedveskedtek
kicsinyeinknek. Vendégünk volt Kárász Ferencné Csilla óvónő, aki a mozgásfejlesztés
fontosságáról és lehetőségeiről tartott nagyon hasznos és érdekes előadást. Továbbra
is szeretettel várjuk a kicsinyeket minden
pénteken délelőtt, időnként vendégekkel,
vagy „csak” az együtt töltött idő örömére!

A Perkátai Szociális Központ, a helyi általános iskola gyermeknapi programjához
kapcsolódva, több tucat palacsintával édesítette meg a gyermekek napját.

Védőnők

A nebulók köszönetképpen csodás rajzot
készítettek, amit Basticz Józsefné tanítónő
kíséretében adtak át.
Lelkes Petra
Perkátai Szociális Központ munkatársa
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Nyugdíjasok Baráti
Köre Egyesület
Isten éltesse az ünnepelteket!

2016. június-július

Az ünnepeltek finom süteményekkel és
koccintással kínálták meg köszöntőiknek.
Kellemes, ünnepi klub-napot tartottunk.
Lelkes Petra
Perkátai Szociális Központ munkatársa

A Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület megtartotta a 2. negyedévi összevont születés- és névnapokat. Dr Nagy Andrásné
elnök köszöntötte a Margitokat, Iréneket,
Lászlókat és Pált, születésnaposok közül
kiemelte a 80. születésnapját ünneplő
Fekete Lajosnét és Klein Pált, kívánva jó
egészséget és családi boldogságot.

Egészségügy
Búcsú és
bemutatkozás
A végleges nyugdíjhoz közeledve két lehetőség adódott
előttem:
Az egyik út, hogy a tervezett
dátum előtt hat hónappal az
illetékes hatóságnál bejelentem személyi jogom megszüntetését. Ezután országos
pályázat kiírásával választják
meg utódomat, aki átveszi a
gyógyszertár működtetését.
Ebben az esetben a nyertes
személye nem jósolható meg,
sőt a pályázat sikere sem.
A másik út, hogy olyan gyógyszerésznek adom át személyi
jogomat, aki megfelel a törvényi előírásoknak és nem
rendelkezik gyógyszertárral.
Ezt az utóbbi megoldást választottam, dr. Békefi Géza
szakgyógyszerésznek kínálva
a lehetőséget..
Ő abban az időben, amikor
lezajlott a megyei gyógyszertárak privatizációja, tisztifőgyógyszerész megbízásából
adódóan nem szerezhetett mű-

ködtetői jogot, sőt az ő feladata volt az engedélyek kiadása
(emlékeim szerint a perkátai
Mérleg gyógyszertár volt az
első ezek között).
Szakmai tudása tehát megkérdőjelezhetetlen, de más okok is
közrejátszottak döntésemben.
Az elmúlt évek során többször
helyettesített engem, így Perkátán sem ismeretlen. Mentalitása, erkölcsi hozzáállása
nagyon hasonlít az enyémhez,
így ő se tartozik a pénzéhes
kufárok társaságába, igyekszik függetlenségét megőrizni, szakmai felkészültségével
minden esetben a betegek
érdekeit tartja szem előtt.
Ha Isten továbbra is egészséggel ajándékoz meg, a fentiek
lehetővé teszik számomra,
hogy év végéig közösen dolgozzunk a patikában, ami által
kevésbé kötött időbeosztással
köszönhetek el Perkátától. Betegeimtől, barátaimtól pedig
azt kérem, hogy legalább olyan
szeretettel fogadják Békefi
Géza kollégámat, mint amivel
engem vettek körbe az eltelt
harminckét évben.
Tóth Ferenc

Dr. Békefi Géza vagyok a tanulmányaim miatt, de Békefi Géza
vagyok születésemtől.
A Szüleim és Tanáraim rendes
embert próbáltak belőlem faragni, ami több-kevesebb sikerrel meg is valósult.
Szakmai pályafutásom először
asszisztens jelöltként kezdődött
a múlt században, majd az egyetem elvégzését követően hamarosan gyógyszertárvezető lettem.
Pár évre elcsábított onnan az államigazgatás és a gyógyszertárak
privatizációját mint tisztifőgyógyszerész éltem meg.
Az élet forgandósága folytán ismét táratestvér (gyógyszertári
patikus) lettem. Gyógyszertári
helyettesítésekkel és közben
nagykereskedelmi minőségbiztosítással kerestem meg
családom anyagi szükségleteinek rám jutó részét. Feleségem
három gyermekünk nevelésén
túl még napi munkahelyi helytállásával egészíti ki a családi
pénztárca éhes gyomrát.
Az elmúlt években először
régi ismeretség miatt kaptam
meghívást Tóth Ferenc gyógyszerész Úrtól, hogy pihenése

idejére helyettesítsem Őt. Ez
nem csak egyszer adódott meg
számomra, hanem többször is.
Amikor megkérdezte tőlem,
mit szólnék egy hosszú távú
– több éves – perkátai elköteleződés mellett – megfelelő gondolkodási időt hagyva –, nagy
megtiszteltetésnek éreztem.
Áprilisban úgy döntöttem,
hogy köszönettel elfogadom
a Tóth Ferenc gyógyszerész
Úr felkérését. Az ügyintézés
után így egyre többet láthatnak majd engem a tára (más
szakmákban pult) mellett.
Szívesen teljesítek (teljesítettem eddig is) Perkátán szolgálatot. Remélem a perkátai
lakosok velem is olyan elégedettek lesznek, mint a Tóth Ferenc gyógyszerész Úrral.
Békefi Géza

Védőnői szolgálat hírei
2016. májusi 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.
Petrovics Ibolya Annamária
Faragó Ádám
Bihari Áron
Bulyáki Maximilián
Irimi István János

2016.05.02.
2016.05.06.
2016.05.10.
2016.05.19.
2016.05.23.

Szülők: Petrovics Krisztián és Farkas Annamária
Szülők: Faragó Sándor és Kónicz Boglárka
Szülők: Bihari Richárd és Császár Alexandra
Szülők: Bulyáki János és Szabó Ibolya
Szülők: Irimi Sándor és Szabó Renáta Julianna

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!
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VÉRADÁS
2016.július 19-én
13-17 óráig véradás lesz

Perkátán a FALUHÁZ ÉPÜLETÉBEN.
Tudja Ön?
• A
 gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér
semmi mással nem pótolható!

• A
 z utolsó véradás napjától számított
365 napon belül
- a nők 3 alkalommal,
- a férfiak 5 alkalommal adhatnak vért!

• A
 ki egészséges, az adhat vért! (18-65
éves korban)

• K
 ét véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie!

• M
 agyarországon évente 500.000
Egység vér szükséges a betegellátás
számára!

• F
 ontos a véradás előtti étkezés és a
bőséges folyadékfogyasztás!

• Egy véradással 3 betegen segíthet!
• A
 z Öntől levett 450 ml vérből 3 féle
vérkészítmény állítható elő!
• A véradás szűrővizsgálat is egyben!

• T
 ovábbi információk a véradásról:
- www.veradas.hu - www.ovsz.hu
A véradásra minden alkalommal feltétlenül hozza magával személyi igazolványát vagy útlevelét vagy jogosítványát és
lakcímkártyáját, valamint TAJ-kártyáját!

Kérjük a megjelölt időpontban minél
többen jöjjenek, hogy segíteni lehessen
beteg embertársainkon!
Az Egészségház dolgozói

ÖNT IS VÁRJUK A
VÉRADÓK TÁBORÁBA!
„Az a kis szúrás, ami ér semmi ahhoz
képest, mint amekkora segítséget nyújt
MÁSOKNAK...”
(E. B., 9 éves tanuló)

Civil szervezetek hírei
Francia testvértelepülési hírek
2016-ban francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin látta
vendégül Perkáta családi csoportját, amely 37 fővel június
19-e és 24-e között látogatott
el Saint-Maximin-ba. A családi csoport útját támogatta
a Perkátáért Közalapítvány,
amelynek kisbuszával kerültek
kiszállításra a poggyászok, így
mentesítve az utazókat személyenként több tízezer forintos
költségtől. Önkormányzatunk
a Perkáta–Saint-Maximin Baráti
Egyesületet, mint a testvértelepülési kapcsolatot segítő civil
szervezetet 500.000 forinttal
támogatta – ekkora összeget
biztosítunk minden évben az
erdélyi és a francia családi
csoportok utazásához vagy
fogadásához.
A most már 29 taggal rendelkező egyesület, - amely minden a családi csoport keretében utazót meghívott több
alkalommal tagnak,- a június
7-i közgyűlésén a támogatás
felhasználásával kapcsolatban
döntéseket hozott: a tagjai számára közel négyszázezer forint

utazási támogatást határozott
meg, míg ötvenezer forintot
biztosít a kisbusz utazási költségeihez való hozzájárulásként.
A Perkáta–Saint-Maximin Baráti Egyesület a Saint-Maximin-i
látogatás alatt a francia foga-

dó családokat egy magyaros
vacsorával/ebéddel látta vendégül, ami már hagyomány az
elmúlt évek családi csoportos
utazásainál. Az egyesület közel 150.000 forint értékű adománnyal támogatta az iskolai

focicsapatunkat a húsvéti Saint-Maximin-i labdarúgó torna
kapcsán, és alakulásakor tiszteletbeli elnöknek választotta
meg Serge Macudzinski polgármester és díszpolgár urat.

Iskolánk május közepén kiküldte a diákok által készített
pályamunkát a nemzetközi
rajzpályázat kapcsán. A tavalyi
pályamunkákat Franciaországból, Portugáliából, Maliból és
Magyarországról április 30-án a
perkátai kastélyban szervezett

kiállításon, Perkátán is bemutattuk. Ezen a héten pedig a
szintén hagyományos fotópályázat anyagait is megküldtük
francia partnerünknek.
A nemzetközi ifjúsági tábor keretében idén először Portugáliába, Figueiró dos Vinhos-ba
látogatnak el perkátai fiatalok,
miután a tavalyi évben francia
és portugál fiatalok Perkátán
vendégeskedtek. Július 4-10-e
között 8 fő 13-17 éves perkátai
fiatal – köztük négyen a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és AMI diákjai – kel útra.
Szeptember 9-11-e között, a búcsúi hétvégén Perkátán ünnepeljük a hivatalos testvérvárosi
szerződés aláírásának 25. évfordulóját, amelyre meghívtuk
Saint-Maximin 10-15 fős delegációját. Az eseményre elfogadta
meghívásunkat Éric Fournier, a
Francia Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövete is,
illetve meghívtuk az új portugál
partner delegációját is.
Somogyi Balázs
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Perkátai Polgárőrség
A Perkátai Polgárőrség számos
sikert tudhat magáénak az elmúlt időszakban.

megyei koordinátori posztját
fogja betölteni.

Ezt követően 2016. június 3-án a
Perkátai Polgárőrség és a Seregélyesi Polgárőrség tartott egy
közös megbeszélést, aminek a
központi témája a polgárőr egyesületek működése és a tagsági
viszony létrejötte volt. A Seregélyesi Polgárőrség elnök jelöltje,
Kenderes László több kérdésben
is kikérte a perkátai vezetőség
tanácsát, hogy elősegítse a saját,
átalakuló egyesületének zökkenőmentes működését. Ugyanezen az estén László Norbert a
Perkátai Polgárőrség alelnöke
és Horváth István elnök átadták
Fehér Mihály vezetőségi tagnak
a jutalmát, melyet a Fejér Megyei
Polgárőr Szövetség által neki ítélt

gat bennünket a kertbe, hogy
elvégezzük a kerti munkát. Ne
felejtsük el bezárni az utcai
kapukat, a bejárati ajtót, így
elkerülhetjük, hogy a rossz
szándékú besurranó tolvajok
behatoljanak otthonunkba!
Ha ilyen bűncselekményre utaló
jelekkel találkozunk, azonnal értesítsük a rendőrséget és a Perkátai Polgárőrséget, akik megte-

szik szükséges intézkedéseket!
Fokozottan figyeljünk oda az
egyedül élő rokonainkra, szomszédainkra, embertársainkra!
Együttes erővel, összefogással
meg tudjuk akadályozni ezeket
a bűncselekményeket.
Különösen óvakodjunk az engedély nélküli utcai árusoktól,
házalóktól, akik könnyen rászedhetnek bennünket!

2016 áprilisában Horváth Istvánt,
az egyesület elnökét a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség felkérte,
hogy vegyen részt a Pilisszentkereszten megtartott Polgárőr Akadémián. Az immár 8. alkalommal
megszervezett akadémián, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tanárai tartottak előadásokat,
melyek azt a célt szolgálják, hogy
minél jobban képzett vezetők legyenek a polgárőr szövetségben.
Horváth István a sikeres vizsgát
követően 2016 júniusától az Országos Lovas Polgárőrség Fejér

Perkátai
Polgárőrség
felhívása
A Perkátai Polgárőrség ezúton
szeretné felhívni a lakosság figyelmét a következőkre:
Vigyázzunk saját és mások
értékeire is. Itt a nyár! Kicsalo-

„Év Polgárőre” címért kapott.
Perkátai Polgárőrség
Ha gyanús tevékenységet észlel, értesítsen bennünket az
alábbi telefonszámokon:
Horváth István: 0630/621-0387
László Norbert: 0630/621-6062
Tegyünk többet a biztonságunkért!
Horváth István
Perkátai Polgárőrség elnök

Perkátai
Régiség Gyűjtő
Egyesület hírei

Perkáta
Sportegyesület
lovas hírei

Folytatjuk
a kemence
körüli kiülő
építését. A
tető, a cserép lécezéséhez érkezett. Köszönjük Oláh János
Seregélyes-szőlőhegyi vállalkozó segítségét, aki a tetőlécet
ajánlotta fel!

Május hónapban ifj. Horváth Árpád és Horváth Milán képviselte
a Perkáta Sportegyesületet, fogathajtásban. A Horváth team
fantasztikus eredménnyel végzett a 2016-os év első versenyén.
A fiúk, a sportág legmagasabb
kategóriájában álltak starthoz.
Árpi hajtóként, élete első háromnapos A kategóriás megmérettetését teljesítette. Az A kategória mindhárom versenynapja
nehezebb, mint az a csoport,
amelyben idáig jeleskedtek. A
díjhajtásban nehezített program
van, maratonhajtásban álltalában
több akadályt kell meghajtani,
akadályhajtásban pedig a két
sejba (bója) között 10 cm-rel
kisebb a távolság, így nehezebb
meghajtani, mint B kategóriában.
Ennek ellenére a háromnapos
versenyen négy éremnek is örülhetett a csapat. Három második,
és egy harmadik hely megérdemelt tulajdonosai lehetnek, ami

Az aljzat burkolás miatt szükséges szegélykövet Perkáta
Nagyközség Önkormányzatától
kaptuk. Köszönet érte!
A közelmúltban a szerkezettisztítását is elvégeztük, homokszórózással.
Az egyik hétvégénkre még beiktattunk Ercsibe is egy börze
látogatást és motoros találkozót.
Köszönjük az ercsii barátainknak a meghívást!
Ujfalusi Pál elnök

PERKÁTAI HÍREK
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egy kicsit a miénk is, hiszen nevük mellett
mindenhol szerepel Perkáta neve is. Köszönjük a Horváth családnak, hogy áldozatos
munkájukkal öregbítik községünk jó hírét!

Május 20-21-22. – TolnaMözs: Országos A kategóriás
fogathajtó verseny

felé vettük. Meglátogattuk a Pancho Arénát, majd kipróbáltuk a Vál-völgyi kisvasutat. Nagyon kellemes délutánt töltöttünk
együtt. A napot finom vacsorával és jó
hangulatú beszélgetéssel zártuk Agárdon
a Gulyás csárdában.
Füpe csapat
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A nap során a szervezők arcfestéssel, csillámtetoválással, kézműveskedéssel, népi
gyermekjátékokkal és táncházzal várták
a részt vevőket. A Faluüzemeltetés és a
Perkátai Általános Művelődési Központ
munkatársai zsíroskenyérrel és szörppel
kínálták meg a gyerekeket és a szülőket
egyaránt, valamint a Turul Íjász Szakosztály íjászkodásra is lehetőséget biztosított.
A Népművészeti Foglalkozás nevében
ezúton köszönöm a sok segítséget Bogó
Anikónak, Bogó Istvánnénak, Lászlóné
Szabó Editnek, Patai Sándornak, Pavlicsek
Nándornénak, valamint a Tücskök-bogarak
és Kankalin csoportok lelkes csapatának
és szüleiknek!
Horváth Dóri

ifj. Horváth Árpád-Horváth Milán – Maestoso Nápoly-Pluto Pandúr-Vezér (6 induló): díjhajtás 53.01 hibapont, 2. hely;
maraton 96.75 hibapont, 2. hely; akadályhajtás 25.42 hibapont, 3. hely. A három
nap összesített eredménye alapján 175.18
hibaponttal a 2. helyen végeztek, ezzel
140 minősítő pontot szereztek.
Orbán Brigitta

Íjászat iránt
érdeklődők figyelem!
A Perkátai Turul Íjász Szakosztály szeretettel meghív minden érdeklődőt az Íjász
bemutatóra, ahol kicsik és nagyok is egyaránt kipróbálhatják az ügyességüket!
Találkozzunk a Perkátai Lovas Találkozón,
2016. július 9-én! Kezdés időpontja 8 óra.
Az érdeklődők folyamatosan bekapcsolódhatnak a programba.
Pavlicsek Nándor

Népművészeti
foglalkozás fellépése
Május 14-én a seregélyesi Falunapon lépett
fel a perkátai Népművészeti foglalkozás.
A gyerekek hosszú hetek óta készültek a
fellépésre, ami az esős idő ellenére nagy
sikert aratott. A repertoárjukban népi
gyermekjátékok, dél-dunántúli, valamint
a haladó csoport előadásában dél-alföldi, szatmári és somogyi táncok elemei
is megtalálhatóak voltak. A Bazsalygó
Népdalkör a Kankalin csoporttal együtt
dallamos népdalcsokorral egészítette ki
a foglalkozás műsorát.
A programot egy vidám, moldvai táncházzal zárták, amelybe a közönség több tagja
is becsatlakozott.
A Népművészeti foglalkozás nevében szeretném megköszönni a gyerekek szüleinek,
valamint a Falunap szervezőinek a rengeteg segítséget, amit nyújtottak számunkra
a nap folyamán!
Horváth Dóri

Perkátai Nyugdíjas
Klub hírei
Látogatás a Győrykastélyban
Felemelő érzés volt besétálni a felújított
Győry-kastélyba! Megcsodáltuk Vaskóné
Gálfi Erzsébet festményeit.
Az idősebbek lifteztek, az ifjabbak a lépcsőn felsétálva gyönyörködtek a szépen
felújított kastélyban.
A nyugdíjas klubbunk tagjai Lászlóné Szabó Edit meghívásának eleget téve, ellátogattak a Janikovszky Éva emlékkiállításra.
Edit jól felkészült előadásával könnyen
felelevenítettük az írónőről való ismereteinket. Frappáns idézetekkel nevettetett
meg bennünket, mintha tükröt tartott volna elénk. Maga a kiállítás is sokoldalúan
mutatta be az írónő munkásságát.
Nagyon jól éreztük magunkat.

Kirándult a
Nyílt nap a Népművészeti
Függetlenek
foglalkozásnál
Perkátáért Egyesület
2016. május 28-án nagyot kirándultak a
FÜPE tagjai. Megcsodáltuk immár nagyon
sokadszorra a Velencei-tó környékét, Kápolnásnyéket majd utunkat a Váli völgy

Vasárnap, május 22-án tartotta nyílt napját
a Népművészeti foglalkozás. A programra
többek között olyan gyermekek érkeztek, akik
még nem tagjai a foglalkozásnak, de érdeklődnek a néptánc és a hagyományőrzés iránt.

Kellemes volt elbeszélgetni, élvezni mindazt a kedvességet, amivel körül vettek
bennünket. Remélem, hogy hamarosan
hasonló élményben lesz részünk!
Addig is, a Perkátai Nyugdíjas Klub nevében köszönetünket és jó kívánságainkat
fejezzük ki a további sikeres és eredményes munkához!
Siba Árpádné
Perkátai Nyugdíjas Klub
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Közösségi hírek
Mészáros Zsuzsanna
elismerése

Ujfalusi Pál önkormányzati képviselő, a
Perkátai Régiséggyűjtő Egylet elnöke képviselte és köszöntötte Mészáros Zsuzsanna
Asszonyt a jeles esemény alkalmából.

Gratulálunk a kiváló pályamű elkészítéséhez és kutatómunkához!
Somogyi Balázs

Önkormányzatunk értesítést kapott a Magyar Néprajzi Társaság Gyűjtő Szakosztályának elnökétől, dr. Paál Zsuzsannától,
hogy a IV. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázaton Mészáros Zsuzsanna, településünk
kiváló polgára kiemelkedően jó minősítést
kapott az „Igaz mesék a gyermekkoromból” című egyéni pályamunkájára. A Néprajzi Múzeumban, május 21-én megrendezett konferencián és díjátadó ünnepségen
köszöntötték Őt.
Perkáta Nagyközség Önkormányzatát

Népdalkörök
Találkozója
Szabadegyházán
2016. május 21-én, a Perkátán is számos
alkalommal fellépő szabadegyházai Vadon
Nőtt Gyöngyvirág Dalkör hívta meg a környék hasonló érdeklődési körű csoportjait
egy találkozóra. Egriné Ambrus Andrea
polgármester köszöntötte beszéddel és
harmonikaszóval a meghívottakat.
A vendéglátó Vadon Nőtt Gyöngyvirág
Dalkör két műsorszámmal készült, ka-

Átadásra került
a felújított
iroda

2016. május 25-én adták át a
perkátai rendőröknek a frissen felújított irodájukat. Az
eseményen jelen volt Somogyi Balázs polgármester, Bogó
Anikó alpolgármester, Suszter
Tamás, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, Kiss

tagi Nőegylet Dalköre, a Pusztaszabolcsi
Harmónia Nyugdíjas Egyesület kórusa, a
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület Rozmaring Népdalköre, a számos
országos elismeréssel rendelkező Nagylóki
„Baka” Népdalkör és a seregélyesi Élő Ősz
Nyugdíjas Klub kórusa a Ködmön Citerazenekarral. A vendéglátók a fellépőket
ebédre is meghívták.
Önkormányzatunk nevében a helyszínen
köszöntöttem a Rozmaring Népdalkör vezetőjét, Czingerné Mosonyi Éva tanárnőt.
tonadalokkal nyitották meg a fellépők
sorát, majd népdalcsokrukkal zárták a
rendezvényt. Köztük fellépett a Kisapos-

Zoltán Edward, a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője, Dr. Mák Attila, az Adonyi
Rendőrőrs vezetője, valamint
Cséza László főtörzsőrmester,
helyi körzeti megbízott. A perkátai rendőrség irodája immár
évek óta a Győry-kastély „B”
szárnyában található. Az átadón Suszter Tamás elmondta,
hogy az iroda felújítása nagyon
fontos volt -munkavédelmi
szempontból-, s megköszönte Somogyi Balázsnak, hogy
azonnali segítséget nyújtott az
ügyben. Az iroda három hét
alatt egy komplett belső felújításon esett át Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
támogatása által; kicserélték
az áramvezetékeket, s régi-új
bútorok is kerültek az irodába. Külön örömére szolgált a
helyi körzeti megbízottaknak,
hogy a tatarozás ideje alatt
sem maradtak iroda nélkül – a

Somogyi Balázs

Emlékpark az
újszülöttek
tiszteletére
2016-ban

Perkátai Polgárőrség ugyanis
rendelkezésükre bocsátotta
saját, ugyanabban az épületben található irodáját. Suszter
Tamás az átadó zárásaként
elmondta, hogy szeretnék, ha
minden településen hasonló
körülményeket tudnának biztosítani a kihelyezett rendőr
kollégáknak.
Horváth Dóri

Május 28-án 9 órakor felavatták
a 2015-ben született gyermekek parkját a Peking utcában.
A szülők, hozzátartozók és
gyermekek együtt ültették el
a fákat idén is.
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Grund Vándorkupa
2016
2016. július 9-én, reggel 8 órakor – Perkátán, a Táncsics
Mihály utca melletti Grundon - kezdetét veszi a hagyományos
Grund Vándorkupa.
A mérkőzésekre várjuk az 5+1-es csapatok jelentkezését a nevezési
határidőig: 2016. július 7-én 12 óráig.
Jelentkezni Perkátán, a Táncsics Mihály utca 33. címen lehet. A nevezéseket
kérjük bedobni a postaládába!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Horváth István szervező

Kína kincsei 75. - Pavlicsek Zsolt rovata
A hagyományos
kínai orvoslás
/ HKO / 4.
A moxaterápia
A moxibúció a hővel történő
gyógykezelés, mellyel testünk
akupunktúrás pontjait ingerik. Van közvetlen és közvetett moxibúció. A közvetlen
moxibúciókor kevés, tölcsér
formájú moxát tesznek az
akupunktúrás pont tetejére és
azt közvetlenül a bőrön égetik el. Ez az ősi, hagyományos
forma, melyet manapság már
igen szűk körben alkalmaznak,
mert a kezelést követően sebek, forradások maradhatnak a
bőrön. Ma népszerűbb a közvetett moxibúció, mivel ez kisebb
valószínűséggel jár égéssel.
Ekkor az orvos egy meggyújtott végű moxa rúd (kb. szivar
méretű és formájú) parázsló

felét 1-2 ujjnyi távolságban az
akupunktúrás ponthoz tartja a
bőr enyhe pírjáig. A melegítési
távolságot a páciens állapota ,
komfortérzete, hőtűrése dönti
el. Többnyire együtt alkalmazták az akupunktúrával a különböző betegségek gyógyítása
során. A kínai nyelvben a moxa
és az akupunktúra annyira ös�szeforrt egymással, hogy a kínai nyelvben az akupunktúrára
használatos kifejezés (Zhen jiu)
tartalmazza a moxibúció kifejezést is . E gyógyító eljárás
Észak-Kínából származik ill.
a határos Mongóliából. E vidéken a tél hideg és csípős,
erősen szeles, sok problémát
és degeneratív betegséget
gyógyítottak moxibúcióval. A
terápia akupunktúrával párosítva igazán hatékony. Sokféle
betegség gyógyítására alkalmazzák: pl. hátfájás, izommerevség, fejfájás, migrén, izületi
problémák, emésztési rendel-

lenességek, stressz, idegesség,
nőgyógyászati problémák.
Személyes tapasztalatok:
Manapság a krónikus, sok fájdalommal küzdő állapotú betegek
keresik fel a kínai gyógyászokat, mely krónikus állapotokban
nagy arányban a beteg állapota
hideg természetű. Ezt az állapotot a kínai gyógyítási elmélet
szerint a szervezet túlhűtése
váltja ki. Ez modern korunk
nagy veszélye (hűtőgép, légkondi, a sok hűtött étel és jeges ital, fagylalt fogyasztása),
továbbá a fájdalomcsillapítók is
ismertek arról, hogy csökkentik
a test hőmérsékletét. A hideg
állapotok másik oka a gyümölcsök és nyers zöldségek nagy
mennyiségű fogyasztása,továbbá a folyamatos mentális vagy
érzelmi stressz, mely a vér és a
qi lassabb keringéséhez vezet.
Figyeljük meg a kínai embert: a
hőségben nem hűtött italt iszik,
hanem langyos vagy meleg
teát. Az idősebb kínaiak nem
jól viselik a légkondicionálókat,
rosszul tűrik a frissítő huzatot,
alig fogyasztanak hűtött ételeket és italokat, továbbá nagyon
odafigyelnek a a nyers zöldségek és gyümölcsök arányára
is, inkább párolva (azaz hőkezelve) szeretik fogyasztani. De
általában is kedvelik a kínaiak
a meleg ételeket.
A kínai gyógyászat kedvelt és
fontos eleme, mivel az akupunktúrás pontok fölött égetett moxa egyszerű, kényelmes
és hatásos módszer. Leggyakrabban a beszúrt tűk mellett
alkalmazzák Nálunk nincs

még bevett kultúrája, furcsa,
hogy melegítik bőrünket, ill.
az égéssel járó füst is zavarhatja az embert. Nem ajánlják
diabéteszes betegeknek, nem
javallott alacsony fájdalomküszöbűeknek ill. akik érzékenyek
vagy félnek az égéstől, a hőtől.
Saját „élményem”, hogy nem
szabad túl bátornak és „mindent kibírok” hozzáállásúnak
lenni, mert agyunk sokkal többet képes elviselni az égéskor
(erős önkontrollal bíró, fájdalomtűrésű egyén esetén), de
a bőr sérülékenyebb… Magam
szenvedtem már ilyen kezelés
során másodfokú égést –nyomát örökre viselem-- ,mert erős
voltam és nem szóltam a kezelő asszisztensnek, hogy éget
a moxarúd.
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Kína kincsei speciális kiadása

Irodalmi válogatás Kínai barátaink köszöntésére
Pavlicsek Zsolt
Hunok és Hanok barátsága
Virágok szele, csillaga
Perkáta-virág illata
Örökké élő remények.
Büszkén vállalt ős-testvérek
Híres Közép-Birodalom
Hirdet dicső irodalom !
Áll már évezredek óta
Számtalan tekercs szól róla
Nyugati rokonként népünk,
Hős magyar lovasként éltünk
Míg ránk nem tört sok gaz
elem,
Sodort onnét történelem.
Nem feledtük szép képeit
Testvérségünk emlékeit.
Lelki kapocs harcos-erős
Kapcsolatunk új utat tört

ó中國情

Mini Kína

沼上溜過
油光水滑
古月鏡像
吾默然落

Pekingben mindig
Otthon érzem magam
Távoli csodáit
Barátként köszöntöm.

永龍山上
追逐雲煙
傲老鷹目
有治下谷

Szívélyes testvérek
Asztalunknál jó barát
Finom kacsamáj
Diétázni volna kár…

其卫河岸
之磅礴鹤
清凌凌和
王地乿时

Október illata
Sűrű emberáradat
Sanghajnak kellemes
tengeri klímája.

暴風雷备
至活薄地
去乎野馬
至來貴客

Changchun télen
Jilin remek táj
Hidegétől arcunk fáj.
Északi varázs
Finom kulináris báj
Hasra nő a háj…

A kínai érzés című verset
kínaira fordította:
Pavlicsek Patrik
azaz 庞博 pang2 bo2

Évtizedekkel ezelőtt
Gondviselés jól belelőtt,
Bensőnkbe mélyen oltotta
lapjait bölcsen osztotta.

Pavlicsek Zsolt
Kínai érzés

Ledőlt évszázadok átka
ismét egymásra találtak
Közvetítőin keresztül
nem maradtak ők egyedül.

Tó vízén sikló
Lágyan megcsillanó
Ősi hold-tükörképben
Elmerülök csendben.

Han és hun hona ma távol
Szíve közel van egymáshoz.
Szomszédságunk nem közvetlen
De barátságunk töretlen !

Felhőket kergetek
Örök-sárkány hegyén
Hol büszke sasok uralják
Tekintetükkel a völgyet.
Őrzik a szelíd folyópart
Kecses daru madarait
Csobogó békességben
Uralnak teret és időt.

Jöhet szél, bármerről fújó
Szeretetünk el nem múló
Boldog, hűséges virága:
Huaxiang és Perkáta.

Zabolátlan vadlovakhoz
Sivár életpusztába
Tajtékzó fenségben
Készülnek vendégnek.

Henanba
Nem vándorként érkezek
Új életet keresek
Fölösséget feledek
Csendben kiüresedek…
Song-Shan
Ősi tanítást
hűen követek.
Tudásért jöttem
Hegyén megleltem.
Shao – Lin
Utam véget ért
Felhőként élek
Lét határait
Bölcsen feledem.
Tiszteletek Konfuciusznak
Tanítás
Nem az a lényeg
mitől szenvedünk,
fókusz a hogyan,
s miként éljük meg…

Kong Zi
Szerényre szabott élet
minden fontosat elér
szükséget sosem szenved
fölösleg nem boldogít…
Koldus
Magam vagyok én
este, reggel énekkel
áhítatom nem csitul
árnyát követem
Téltáj
Hóesés leszek
arcokba szálló
kínzott földeket
csendben állító…
Sóhaja mindenségnek,
halk vigasztaló ének
hókuckóban elbújva
létező vihart fújva.
Tao
A harcos bízik
saját igaz útjában
nem bizonygatja
mások rossz úton járnak…
ÚT
Igaz harcoson
félelem soha
nem uralkodik
csak szálló porszem…
Érettség
Mindig halasztott
termések szedése
bajok elfedése
rád omlik biztos
Szabadon
Ha nincs már semmid
nem veszítheted
sajnálni minek
a lényegtelent…

Egyházi írások
Egyház-hitélet
Dicsértessék az
Úr Jézus Krisztus!
A következő hetekben Ottó atya balesete és lábadozása miatt hétköznapokon
nincsen szentmise templomunkban, a va-

sárnapi szentmisék kezdési ideje mindig
délután 15 óra. A szentmiséken az esperesi
kerület plébánosai helyettesítenek. A Plébánia Hivatalban Ottó atya felépüléséig
nincsen hivatali félfogadás, kérjük, hogy
a kiírt telefonszámokon kérjék intézkedési
segítségünket!

Az Úr napját május 29-én körmenettel is
megünnepeltük. Június 19-én vasárnap
kivételesen 16 órakor kezdődött a szentmise, mivel tanévzáró hálaadó szentmisét
tartottunk, megjutalmaztuk a példaképül
állítható ministránsainkat és hittanosainkat. Felavattuk és előléptettük a kiemelkedő ministránsokat.
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A szentmisén a Székesfehérvári Egyházmegyei Kántorképző már végzett kántorai,
jelenlegi hallgatói és a megye meghívott
kántorai énekeltek Wasztl János karnagy
–igazgató úr vezényletével és orgonakíséretével. A szentmise után a templomkertben közös agapéval zárjuk a napot.
Köszönet minden segítőnek,aki hozzájárult
a délután sikeréhez: köszönjük a kétkezi
munkákat, az adományokat, süteményeket, a szervezőmunkát és koordinációkat.
Köszönet az ÁMK vendéglátását a Kastély-programokon, Perkáta Nagyközség
Önkormányzatának, Polgármester úrnak, a
Stüszi Vendéglőnek, egyházközségi énekkarunknak, a karitász munkatársainak, a
hittanos gyerekek szüleinek.

Az egyházi hozzájárulások összegei idén:
dolgozó felnőttnek 4700 Ft/év, nem aktív felnőttnek (nyugdíjas, munkanélküli)
3700 Ft/év. Önkéntesen akár magasabb
összegekkel is lehet támogatni helyi egyházunkat, mely adományokat hálásan
fogadunk. A tavasz folyamán eljuttattuk
minden háztartásba a befizetést segítő
sárga csekkeket, de lehet személyesen is
befizetni vagy közvetlenül számlára utalni.
Segítségüket előre is köszönjük!

Ma háború dúl az irgalom és az irgalmatlanság között: a szelíd, keresztény irgalom
és a könyörtelen, intoleráns agresszió között! A megátalkodott emberi kirekesztés
nem irgalmaz, ezért tekinthető a gonosz
kiterjedésének! Az Isteni Irgalmasság azonban képes átlépni a vallások határait és
összekapcsolni minden hitre nyitott lelket!
Nem fogadjuk el a rosszat sohasem, ne alkudjunk meg, szigorú szeretettel küzdjünk
a gonoszság emberrontó hatásai ellen!

Perkáta R.K. Egyházközség Képviselőtestülete legutóbbi ülésén elfogadta a Plébánia
2015. évi zárszámadását, elfogadta 2016.évi
költségvetését és programrendjét. Kiemelkedő feladatok idén: a templom ablakainak
felújítása és a plébániaépület részleges
felújítása, melyeket Egyházmegyei belső
pályázati segítséggel tudunk megvalósítani.

Nem az embert üldözzük, hanem a negatív
eszméket, melyeknek –megátalkodottságuk
miatt --- lehetetlen irgalmazni! Az irgalom
ugyanis a tévedő, de bűnbánó embernek
jár mindenkor !

Karitász raktárunk nyári nyitvatartási
rendje: június 27, július 11 és 25, augusztus 8
és 22 napjain, 13.30—15.00 között a Dózsa
György u. 15/B épületének, földszintjén.
Már hirdetjük, hogy templomunk búcsúját
-- Kisboldogasszony védőszentjének ünnepét -- idén szeptember 11-én vasárnap
tartjuk.
Egyházközségünk elérhető e-formában is:
a perkata1711@gmail.com címen.
Alapítványunk és plébániánk honlapcíme:
www.kisboldogasszonyalapitvany.hu
Pavlicsek Zsolt
egyházközségi elnök
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.” /Mt 5,7/ 4.
Decemberben Ferenc pápánk meghirdette
az Irgalmasság Szent Évét. Ehhez kapcsolódva idén igyekszem egy kis segítséget
adni a jobb megértéshez és megéléshez
minden cikkemben:

A tanév zárása után már meg is kezdődtek
közösségi programjaink hittanosainknak,
ministránsainknak, a bérmálkozásra készülő ifjaknak: napközis tábori napok sok
programmal, kirándulással, közösségépítő
foglalkozással, strandolással tervezve.

Az irgalmasság tényleges megvalósításának
alapja a krisztusi emberszeretet alapján embertársaink egyszerű elfogadása. Elsősorban
helyben,saját közvetlen környezetünkben –
akikkel rendszeresen, naponta találkozunk!
Másodsorban és ezek mellett lehet és kell
mindenki iránt! A világban élve,a világban
kell kifejtenünk munkálkodásunkat, pozitív
hatásainkat, befolyásainkat embertársaink
érdekében! Összefogva és szervezetten még
hatékonyabb az irgalmasság megvalósítása!

Egyházközségi
jutalmazások
2016 június 19én

ló Lilla, Viczkó Szabolcs, Vigházi Roland László, Szócska Márk,
Viczkó Henrietta, Szócska Benjámin, Csák Nikoletta

Kiemelkedő ministránsi tevékenységért jutalmazottak:

Majsai Kinga Eleonóra /1.a./,
Vigházi Amina /1.b/, Gelencsér Lilla /2.a./, Németh Dalma

Pavlicsek Jázmin Zsanna, Lász-
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Hittanórai, közösségi munkáért és a szentmiséken való
részvételért jutalmazottak:

Az Irgalmasság Évében még hangsúlyosabb
a személyes megújulás szükségessége, az
életszentségre való törekvésünk, amely
hiteles és örömteli lelki fejlődésünk eredményeként vezethet el bennünket Isten irgalmasságának elfogadásához. Imádkozzuk
családjainkban, közösségeinkben a Rózsafűzért naponta, zarándokoljunk el az Isteni
Irgalmasság kijelölt templomaiba, esdjük ki
a Szentév búcsúját minél többek számára!
Hirdessük és terjesszük a az irgalmasság
testi és lelki cselekedeteinek konkrét gyakorlását! Tetteinkkel legyünk élő tanúi az
irgalmas cselekedeteknek!
Jóságos és irgalmas a mi Istenünk! Ahol az
Úr ott van, ott irgalom van! Imádkozzunk
megvilágosító kegyelméért, hogy megérthessük irgalmasságát, melyet kiáraszt
mindannyiunkra! Úgy legyen!
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 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

/2.a./, Jákli Dávid /3.a./, Jankovics Mihály /3.a./, Rácz Noémi /3.a./, Gálosi Lara /3. b./,
Irimi Dzsenifer Pálma /3.b./,
László Orsolya/3.b./, Németh
Bence /3.b./, Vigházi Zétény
Marcell /3.b./, Csere Kinga Izméne /5.b./
Példamutató szentmise látogatásért: Balogh Patrik /7.a./

Kiváló hittanórai munkáért jutalmazottak: Kovács Roland
Aurél /1.a./, Gergely Dóra
/1.b./, Perei Hajnalka /1.b./,
Karbacz Áron / 2.b./Sipos
Kornél/ 2.b., Horváth Dorina
/5.a./, Tillinger Dorián/5. a./,
Csák Nikoletta /6.a./, László
Lilla /7.a./.
folytatás a 18. oldalon 
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 folytatás az 17. oldalról
Ministránsvezetővé avattuk Pavlicsek Jázmin Zsanna és László
Lilla főministránsainkat. Keresztvivő ministránssá avattuk: Szócska Benjámin és Vígházi Roland
ministránsainkat. Ministránsi feladataikban megerősítettük Viczkó Henrietta, Viczkó Szabolcs,

Szócska Márk, Csák Nikoletta,
Csere Kinga ministránsainkat.
Ministránssá avattuk: Németh
Bence, Jákli Dávid, Irimi Dzsenifer, Gálosi Lara, Rácz Noémi,
Vígházi Zétény jelölteket.
Perkátai Karitász csoportunk
minden évben dicséretben és
jutalomban részesíti azokat a

2016. június-július

szorgalmas gyermekeket, akik
szeptember óta a legtöbb kupakot gyűjtötték. Az első félévben gyűjtött nagy mennyiségű
kupakot iskolánk 2. a osztályos
tanulójának, Plézer Daniellának
a gyógykezelésére ajánlottuk
fel, a második félévi ugyancsak tetemes mennyiséget is
hasonló célra ajánljuk fel, ahol

szükség van rá. A legeredményesebb jutalmazottaink: Pavlicsek Jázmin Zsanna, Bernáth
Anna, Bernáth Gergő, Dankó
Korina, Koncz Ádám, Kusler
Nóra, Molnár Zsófia.
Pavlicsek Zsolt és Toldi Róza
Hajnal hitoktatók,
lelkipásztori munkatársak

Egyházi jeles napok Perkátán
Szent Péter és Pál
ünnepe
A római egyházat alapító két
apostol Szent Péter, és Szent Pál
közös ünnepe június 29-e. Szent
Péter halász családból származott, maga is halász volt. Később,
a tizenkét apostol egyike, Róma
első püspöke volt. Eredeti neve
Simon volt, Jézustól kapta a Péter nevet, amely a görög Petrosz
vagyis kőszikla szóból ered.
A hagyomány szerint Jézus
Krisztus neki adta a „mennyország kapuinak kulcsait”. Szent
Péter ott nyugszik Rómában a
Szent Péter bazilika kupolája
alatt.
Szent Pál, eredeti nevén Saul,
Saulus, a tizenharmadik apostol nagy szerepet játszott a kereszténység elterjesztésében
az európai kontinensen.

figyelések szerint ezen a napon
hasad meg a búza töve, jelezvén,
hogy aratható a búza, s kezdődhet
az aratás. E napot követően pedig
kezdetét veszi az igazi nyár.

Szent Veronika
ünnepe július 12-én
Tisztelete Nyugaton a IV. század
óta terjedt el. Veronika egyike
volt a Jézus keresztútja mentén
síró asszonyoknak, akik kendőjét adta Jézusnak, hogy arcát
törölje. A kendőn rajta maradt
a Megváltó arcának lenyomata.
A legenda szerint Veronika elvitte Krisztus arcmását a kendőn a haldokló Tiberius császárnak, aki aztán meggyógyult.

A perkátai katolikus templomban is megtalálható „Veronika
kendője”. Az üvegfestmény a
szentsír-oltár fölött található.
A katolikus naptár nem tartja
nyilván a Jézus arcát megtörlő
Veronika emléknapját.

Szent Anna ünnepe
július 26-án

A katolikus hívő asszonyok
Szent Annához könyörögtek
gyermekáldásért.
Őt emlegetik az archaikus népi
imádságok, a gyógyító ráolvasások; ezek következő változata Búcsúszentlászlóról való:

A magyar vallásos néprajzban

Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágját,
Virágja szülte szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,
Mária szülte Krisztus
Urunkat,
A világ megváltóját.”
(Erdélyi Zs. 1976:182.)
Perkátán a templomi bal oldalhajó mellékoltárán látható olajfestményen- XVIII. század- a kis Máriát Anna tanította meg olvasni.
A perkátai hívek nagy tiszte-

Szent Anna Szűz Mária anyja.
Anna Joáchim felesége volt.
Előrehaladott koráig gyermektelen maradt. A juhait őrző
Joáchimnak angyal adta hírül,
hogy Anna gyermeket vár.
Nyugaton a XII. században terjedt el a tisztelete.

A bibliai történet szerint Szent
Pálnak a „damaszkuszi úton”
csodás eseményben volt része,
amelynek hatására –Pál-fordulat - megtért és a kereszténység térítő apostolává lett.
Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. A népi meg-

a kendő és a név a kultuszban
teljesen eggyé fonódott.

„Ég szülte Földet,
Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,

letben tartották Szent Annát.
A Szent Vince Rend nővéreinek
példáját követve még ma is fejet hajtanak a hívő asszonyok e
kép előtt. Virágokat tesznek elé
az oltárra ezen emléknapon.
A szentmise után pedig Szent
Anna énekeket adnak elő.
Perkátán igen gyakori az Anna
név.
Lászlóné Szabó Edit

Közlemények, hirdetések
Szerkesztőségi
Közlemény
Tisztelt Olvasóink!
Elérkezett a várva várt vakáció.
Perkátán a programok, közösségi rendezvények mintha versengve követnék
egymást. Mint ahogyan egész tanévben,
a nyárra is kínálunk programokat  minden
korosztálynak. Júniusban nyári táborok

várják a kikapcsolódni váró gyerekeket.
Júliusban már készülhetünk a hagyományos motoros találkozóra, a lovasnapra,
a harangláb-litániára, nyomukban pedig
már ott vannak a hagyományos augusztusi ünnepek.

Várjuk tudósításaikat, beszámolóikat, hirdetéseiket a helyi, közérdekű rendezvényekről, összejövetelekről. Elérhetőségeink: ujperkataihirek@gmail.com, telefonon
és személyesen a Faluüzemeltetési iroda
és a Szerkesztőség tagjainál.

Kapcsolódjunk ki, vegyünk részt örömmel
e helyi rendezvényeken! Élvezzük a napsütést, és a pihenést! Vigyázzunk a nyári
szünetben is egymásra, de legfőképpen
a gyermekekre!

Következő lapzártánk időpontja: 2016.
augusztus 22.
Szerkesztőség
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Az Állampolgári Bizottság
Emberi Jogokért
Alapítványának felhívása
SÉRELMEK A
PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket

PSZICHIÁTRIAI
SZEREK
VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bi-

sérelem ért a pszichiátriai
kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 0670-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
zottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 0670-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Szakorvos: Dr. Beregszászy Anikó
Telefonszám: 06 (20) 3777842
Rendelő címe: 2431 Perkáta, Szabadság tér 9/B
Rendelési idő: Hétfő - Csütörtök: 16:30-17:30
Péntek: 10:30-11:30

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!
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