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Perkátai

Búcsú 2 0 1 6
és Szüreti Bál
szeptember 10-11.

 Megnyílt a kínai kultúrát és
a Perkáta-Huaxiang közti
kapcsolatot bemutató állandó
kiállítás
 Átadták a teljesen felújított
perkátai Győry-kastélyt
 12 éve tart Kisbács és Perkáta
barátsága
 Saint-Maximin-ban járt Perkáta
családi csoportja

A

2016

 Figueiró dos Vinhos –
Saint-Maximin – Perkáta
Portugáliában

já

n

ló

:

 Perkátai Turul Íjász
Szakosztály sikerei

szeptember 10.

— 2016. szeptember 10. —
10:00 	Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Díszgyűlése
	
Saint-Maximin és Perkáta közötti 25 éves hivatalos testvérvárosi
kapcsolat ünnepi rendezvénye a Győry-kastélyban

11:30	Gáspár Aladár festőművész kiállításának megnyitója
	
14 óráig a kastélyban ingyenesen megtekinthetők az állandó
kiállítások!

8:00	Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület Retro kiállítása
	az Általános Iskola tornatermében – Best of kommunist

13:00	Indul a zenés, lovaskocsis szüreti felvonulás a Sportháztól

szüreti bál
21:00	A jó Laci Betyár
22:30	Kaczor Feri

— 2016. szeptember 11. —
8 órától

Ünnepi szentmise

8:00-18.00	Régiség Gyűjtő Egyesület Retro kiállítása az Általános
Iskola tornatermében – Best of kommunist

10:00	Kirakodós, körhintás búcsú

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
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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.
június 28-i képviselő-testületi ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 28-i képviselő-testületi ülésén 6 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Szabó
Tamás, Kovács Ferenc) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a 2016. június 28-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét az
alábbiak szerint:
• „Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról” szóló 11/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
• Rövid lejáratú hitel igénybevételével kapcsolatos döntéshozatal. A hitel célja: NKA
3236/00160-as számú Győry-kastély állagmegóvási munkáival kapcsolatos pályázat támogatásának megelőlegezése

Beszámoló a 2016.
július 28-i képviselő-testületi ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. július 28-i képviselő-testületi ülésén 7 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé
Boda Ildikó, Szilasy László, Szabó Tamás,
Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a 2016. július 28-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét az
alábbiak szerint:
• „Az ebrendészeti hozzájárulásról és a
kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályairól” szóló rendelet
• „A házasságkötés és egyéb családi
események díjtételeiről” szóló 32/2015.
(XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
• „A temető használatának rendjéről”

• Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015.
évben végzett munkájáról
• A Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
A jelenlévő döntéshozók úgy határoztak, hogy a 74/2016. (V. 26.) számú
képviselő-testületi határozata mellékletét képező Perkátai Általános Művelődési Központ Módosító Okirata
helyébe jelen határozat mellékletét
képező Módosító Okirat lép. Okirat
száma: 88/2016. (VI. 28.)
• Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására irányuló kérelem
megtárgyalása
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Czeglédi Ferenc kérelmére – mint
Perkáta Nagyközség helyi közútjainak kezelője – „a közúti közlekedésről”
szóló 1988. évi I. törvény alapján – a
Perkáta, Szabadság tér 5. szám alatti
ingatlan előtt lévő 586 hrsz -ú közterületen a kérelemhez csatolt helyszínrajz
szerinti parkolóhelyek kialakításához,
és a megállni tilos jelző tábla eltávolításához a közútkezelői hozzájárulást
szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati
rendelet módosítása
• A Perkátai Általános Művelődési Központ 2015. június – 2016. június közötti
tevékenységéről szóló beszámoló
• A Dészolg Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft. tőkeemelésével kapcsolatos döntéshozatal, miszerint a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
társaság tőkeemelésében részt kíván
venni, így a törzsbetétei arányában az
elsőbbségi jogát gyakorolni kívánja.
• Zártkerti ingatlanok önkormányzati
tulajdonba vételével kapcsolatos döntéshozatal
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy Fehérvári Antal és Kusler István
tulajdonát képező perkátai 2295 hrsz-ú
zártkerti, 1273 m2 nagyságú ingatlant
ingyenesen tulajdonba veszi. A képviselő-testület az ingyenes tulajdonba
vétellel kapcsolatos szerződés előkészítésével dr. Lakos Lászlót bízza
meg. Az ingyenes tulajdonba vétellel
kapcsolatos költségeket Perkáta Nagyközség Önkormányzata viseli.

megadja az előírt feltételekkel.
A képviselő-testület tájékoztatja az
igénybe vevőt, hogy az előírásokat „a
közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I.
törvény 36. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – a vonatkozó hatályos jogszabályok és útügyi műszaki
utasításrendszer figyelembe vételével
– a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében
írta elő. A megállapított feltételekkel
szemben – a hivatkozott törvény 36. §
(2) bekezdése alapján – a Fejér Megyei
Kormányhivatal Útügyi osztály (8000
Székesfehérvár, Sárkeresztúri út. 12.)
mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt
feltételeket módosíthatja.
A hozzájárulás jogalapja „a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. tv. 36-39. §-a.
• Fogorvosi ügyelet térítési díjának emelésére vonatkozó kérelem megtárgyalása
Úgy határozott a képviselő-testület,
hogy páciensenként 8 000 Ft összegben állapítja meg a fogorvosi ügyelet
ellátás díját.

• Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete, mint az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató rendszer-V
(11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer ellátásért felelőse megtárgyalta
a 2017-2031. GFT-ről szóló napirendi
pontot, és határozatot hozott.
• Elfogadta a melléklet szerinti I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-00300-06) víziközmű rendszer 2017-2031.
évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és
pótlási tervét, valamint a beruházási
tervét.
A területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket
érintő részével összhangban van.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete nyilatkozott, hogy
a résztulajdonos Önkormányzatok, a
2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, a 2016-os
vállalásokon felül, a korábbi évek során
felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkeznek,
melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a
alapján elkülönített számlán kezelnek.
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• Az Önkormányzat tulajdonában lévő
1122/1. hrsz-ú ingatlanból két területrész
értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal
A képviselő-testület úgy határozott, miszerint az Önkormányzat tulajdonában
lévő 1122/4. hrsz-ú ingatlanból a Perkáta, Bocskai István utca 4. szám alatti
ingatlan mellett fekvő 5 méter széles
területsáv vevőjéül jelöli ki Pavlicsek
Zsolt és Pavlicsek Zsoltné 2431 Perkáta,
Jókai Mór utca 1. szám alatti lakosokat.
A képviselő-testület az ingatlan vételárát 4000 Ft+áfa/m2-ben határozza
meg, és a végleges tulajdonba adás
feltételeként kiköti, hogy a vevők a tulajdonukban lévő 1122/2. hrsz-ú ingatlanra

3 milliárdos fejlesztést
avattak a Hungranában
2016. július 6-án, mintegy 3 milliárd forintos fejlesztéssel - egy korszerű pellettáló üzemet avattak a Hungranában. Az
ünnepségre meghívást kaptam Perkáta
Nagyközség Önkormányzata nevében.
A céggel az önkormányzatunknak kiváló a kapcsolata, amit jelez, hogy 4 millió forinttal támogatta a cég a perkátai
Győry-kastély felújítási projektjét, illetve
szándéknyilatkozattal segítette a Perkátai
SE TAO-pályázatát.
Az átadáson avató beszédet mondott
dr. Seszták Miklós, fejlesztési miniszter,
a Hungrana tulajdonos vállalatainak, az

Házasságkötések a
felújított kastélyban

3 éven belül a meglévő mellé egy új lakóházat kötelesek építeni a Helyi Építési
Szabályzat előírásainak megfelelően.
Ellenkező esetben az Önkormányzat
visszavásárlási jogával élhet. Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell a
vevő hozzájárulását az elidegenítési
és terhelési tilalom bejegyzéséhez. Az
adásvétellel és bejegyzéssel kapcsolatos költségeket, valamint a kerítés
építésének költségeit a vevő viseli.
(A jegyzőkönyvek megtekintése: http://
perkata.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek)
Somogyi Balázs
polgármester

Agranának és az ADM-nek a vezetői, valamint a Hungrana képviseletében, Kelemen
Kálmán társügyvezető.
Az avatáson részt vett L. Simon László
államtitkár, Varga Gábor, a térség ország�gyűlési képviselője, illetve dr. Cser-Palkovics András, megyeszékhelyünk, Székesfehérvár polgármestere is.
Az új üzemegységnél történt szalagátvágást követően Reng Zoltán, a Hungrana –
az ünnepség előtt egy hónappal kinevezett
új társügyvezetője, illetve vezérigazgatója
tartott pohárköszöntőt.
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Gratulálunk a számos perkátai munkavállalót foglalkoztató vállalat új fejlesztéséhez!
Somogyi Balázs
polgármester
így legkésőbb 30 nappal az esemény előtt
egyeztetjük ezt a házasulandókkal.

IMPRESSZUM
PERKÁTA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
közéleti havi LAPJA

Nagy örömünkre, a felújított Győry-kastély
főépülete a számos kulturális és protokolláris program mellett, végre méltó helyszínt adhat a házasodni vágyó perkátai
polgároknak is.
Idén már kétszer módosítottuk az anyakönyvvezetéssel foglalkozó önkormányzati
rendeletünket, amelyek által lehetőség van
a Polgármesteri Hivatalon kívüli házasságkötésre külső helyszíneken is, szabadtéren (pl.
kastély előkertje, templomkert), vagy konkrétan a Győry- kastély főépületében. Idén eddig már két perkátai pár kötötte össze életét
a Győry-kastélyban, és ezen felül ebben az
évben még öt pár szervezi élete nagy eseményét a felújított műemlékbe. Önkormányzatunk és a kastélyt üzemeltető vállalkozásunk szándéka, hogy a külső helyszínként
a Győry-kastélyt választó párok számára,
a lehető legméltóbb körülményeket biztosítsuk, így lehetőség szerint a dísztermét
szeretnénk minden egyes házasságkötésre
felajánlani, de természetesen ezt a bérelt és
egyéb hivatali események befolyásolhatják,
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A rendelet a házasságkötéshez kapcsolódó
költségek szerint négy lehetőséget ad a
helyszíntől és az időponttól függően. Alapesetben az anyakönyvvezetői ügyfélfogadási
időben (azaz hivatali nyitva tartási időben) és
a Polgármesteri Hivatalban költségmentes a
házasságkötés, hétvégén és a Polgármesteri
Hivatalban 12 000 Ft (7.000 Ft rendezési díj
+ 5.000 Ft anyakönyvvezetői díj) az összes
díj. Külső helyszínen ügyfélfogadási időben
15 000 Ft (csak rendezési díj van), míg külső
helyszínen és ügyfélfogadási időn kívül (akár
a kastélyban) 25 000 Ft (15.000 Ft rendezési
díj + 10.000 Ft anyakönyvvezetői díj)
Somogyi Balázs
polgármester

2016. augusztus
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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

Július – augusztus
eseményei

Megszépültek
tantermeink

Június 30-dikával nem ért véget az iskolában a tennivalók sora. Nagy örömünkre
az iskolai Szülői Szervezet segítségével a
HANKOOK TIRE MAGYARORSZÁG KFT.
pályázati lehetőségével élve sikerült termeink egy részét, illetve a belső udvart
megszépítenünk. A pályázatról részletesebben az alábbi cikk számol be.
A nyár folyamán az önkormányzat segítségével sikerült átalakítanunk az igazgatóhelyettesi és a titkárság irodáit, mellyel
a gördülékenyebb ügyintézést céloztuk
meg. Szintén az önkormányzat segítségével kialakításra került két terem, melyeknek
belső hangszigetelésével a zeneoktatást
segítettük.

Tavasszal kereste meg az iskola vezetőségét a Szülői Munkaközösség, hogy a

Ki kell emelnem, hogy a nyár folyamán az
iskola környékét folyamatosan rendbe tartotta Erdős Károly irányításával a közmunkaprogramban résztvevők egy csapata.
Köszönöm valamennyiüknek, hogy nem
csak az iskolai szorgalmi időben, hanem
a nyári szünet alatt is odafigyeltek intézményünk környezetére, különös tekintettel
arra, hogy külföldi és belföldi delegációk
látogatták meg intézményünket!

Külön köszönöm az intézmény technikai
dolgozóinak, hogy munkájuk eredményeként a 2016/2017-es tanévet is méltó környezetben tudjuk elkezdeni!

HANKOOK TIRE MAGYARORSZÁG KFT
pályázati lehetőséget biztosít a környékbeli
települések iskoláinak, azoknak, melyekbe
a cégnél dolgozók gyermekei járnak. Olyan
alapanyagokra, eszközökre lehet pályázni,
melyekkel a szülők összefogással, munkájukkal segíthetik gyermekeik iskoláját, osztályközösségét. Végiggondoltuk a szülőkkel,
mi mindenben segítheti az iskolakezdést a
munkaközösség. Két apuka is nyert a pályázaton. Urbán Tamás és Fórizs Attila révén
az osztálytermek festéséhez eszközök, festékek, a belső udvarba padok, növények, a
füves foci pálya kikopó részeihez fűmag, a
mosdókba WC ülőkék érkeztek.

Július elején meghozták az alapanyagokat, és megérkezett a szülői segítség is.
Osztályonként összefogtak a szülőtársak,
hol többen, hol kevesebben. A munkafolyamatba sok esetben az osztályfőnökök
is beszálltak. A falak festésén túl, olyan
javítási, festési munkákat is elvégeztek,
melyek közvetlenül nem tartoztak a pályázatban előírt feltételekhez.

Nagyon jó volt azt tapasztalni, hogy vannak
szülők, akik számára fontos, hogy a perkátai
gyerekek az új tanévet szép, rendezett és
esztétikus környezetben kezdjék el.

Olyan szülő is volt, aki szabadságot vett
ki, hogy segíthessen, de volt, aki a hétvégéjét áldozta fel.
Nagyon köszönjük!
Horváthné Horgos Judit,
Hegedűs Gabriella
Igazgatóhelyettesek

Perkátai Általános Művelődési Központ
A Perkátai Általános Művelődési Központ,
mind önállóan, mind társszervezőként a
nyár folyamán több rendezvény megvalósításában részt vett. A programokon
segítségünkre voltak az intézménynél közösségi szolgálatot teljesítő diákok és a
kulturális közfoglalkoztatási program keretében dolgozó munkatársak. Két nyári per-

kátai programon is részt vettek, felléptek
a Népművészeti foglalkozás diákjai, akik
a próbák idején folyamatosan látogatták
intézményünket. Programokkal teli volt a
nyár számukra is, a fellépések sora várta
őket Perkáta határain kívül is.
2016. július 22-én aszfalt rajzversenyt tartottak a Perkátai Általános Művelődési

Központ dolgozói. A program során a
hétköznapi hősökről alkotott rajzokkal
dekorálták ki az általános iskolás gyerekek
a bitumenes sportpályát. A csapatokból
álló versenyzők szebbnél szebb rajzokkal
kápráztatták el a zsűrit: ki a rendőröket, ki
a mentősöket, vagy a tűzoltókat tartotta
a hétköznapok hőseinek.

PERKÁTAI HÍREK

KULTÚRA

2016. augusztus
A vidám, játékos délután során a következő
helyezések születtek: harmadik lett a Lepkék és a Cicák csapata. Második helyezést
értek el a Rajzoló Mókusok és a Színes
csapat, és első lett a Rajzimádók, valamint
a László klán csapata.

fellépők a miséről érkezőket. Elsőként a
Vox Caritatis Egyházi Kórus énekelt szép,
ünnephez méltó dalokat, majd azt követően a Népművészeti foglalkozás gyermekeinek hangulatos néptáncos produkcióját
tekinthették meg az érdeklődők.
A műsorok ideje alatt megszentelt kenyérrel kínálták meg a nézőket is a kenyérkínáló gyerekek, a kenyereket a perkátai
Gubicza Pékség készítette és ajánlotta
fel. Köszönet érte!
IFI FESZT a perkátai fiatalok kezdeményezésére, szervezésében és a Perkátai ÁMK
támogatásával valósult meg.

A 2016. augusztus 20-ai rendezvénysorozat Perkátán, a reggeli szentmisén vette
kezdetét, ahol Pámer Ottó atya megszentelte az új kenyeret. A szentelt kenyeret
Somogyi Balázs polgármester szegte meg,
s kínálta meg belőle a misén részt vevőket.
9 órakor a templom kertben egy Szent
István előtt tisztelgő műsorral várták helyi

2016. augusztus 20-án a Perkátai Általános
Művelődési Központ és a hozzá csatlakozott lelkes, önkéntes fiatalok Ifjúsági
Fesztivált szerveztek Perkátán. A 14 órakor kezdődő program során az érdeklődő
felnőttek és gyerekek részt vehettek foci
kupán, kipróbálhatták a kis füves foci pályán felállított élő csocsót, s ezek mellett
még biciklis akadályverseny, Futbowling,
pingpong is várt a sportolni vágyókra. A
rendezvény során egész napos íjászkodási
lehetőséget biztosított a Turul Íjász Szak-
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osztály, valamint 16 órakor az aerobik óra
mozgatta meg a kilátogatókat.
A délutánt még színesebbé tette az óriási
Perkáta felirat, amit a kastély mögött állítottak fel a szervezők, valamint a fesztivál
kapu, és a fák közé kifeszített üzenőfal,
ahova írni lehetett.
A sport programok zárására 18 órakor került sor, s ezt követően 21 órakor kezdődött
a batyus disco, melyen a talpalávalót Dj.
Dombóváry szolgáltatta. A buli során a
meglepetés a szervezők által kiszórt színes
por volt, mely által mindenki a szivárvány
színeiben pompázva tombolhatta ki magából a nap során felgyülemlett adrenalint.
A rendezvény megvalósulásához a fiatal
szervezők több segítséget, felajánlást kaptak a következő személyektől:
Erdős Károly és csapata, Fórizs Antal
és családja, Horváth István és családja,
Hunyadi Mátyás Általános Iskola Szülői
Szervezete, Kis József, Kovács Ferenc,
Kusler Dávid és a Hungipack Kft., Móker
Gáspár, Perkátai ÁMK dolgozói, Perkátai
Kínai Központ Nonprofit Kft. dolgozói,
Perkátai Polgárőrség, Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Romanoczki Boglárka, Szivárvány Óvoda dolgozói, Stüszi
Büfé valamint a szervezők és családjaik
A Perkátai Általános Művelődési Központ
egy szeptember 10-én nyíló kiállítást szervez, ahol Gáspár Aladár festőművész képei kerülnek kiállításra. A kiállítás október
közepéig lesz látogatható a Győry-kastélyban.
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató

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

Cimbora Tábor Perkátán

Kreatív, szép munkák születtek a gyerekek
kezei nyomán.

A nyári szünetben, június 27-től - július
1-ig Cimbora tábor várta az érdeklődő
gyerekeket. A délelőtti programokon 18
diák vett részt.

A „Lélekfirkák” című, grafikákból és festett
kavicsokból álló tárlat két héten át volt
megtekinthető az érdeklődők számára a
Győry-kastélyban.

technikával készültek a szebbnél-szebb
munkák, mint pl. pókháló, pom-pom, kis
szőnyeg és a karkötő. Még a fiúk munkáját
is dicséret illette.

Az első napon kastély-látogatásra hívtuk a
cimborákat. A séta során megtekintették
a szabadegyházai Borkáné Borsos Anikó
„Életképek” című kiállítását. A délelőtt
folyamán könyveket ajánlottunk a gyerekeknek. „Kíváncsiak klubja” címmel tartottunk előadást érdekességekről, változatos
témákban.
A második napon meghívtuk Magura Zsuzsanna Kalemandrát. A Fehérvárról érkezett alkotó munkáiból kiállítást rendeztünk.
Kalemandra, a megnyitó után, Lélekfirka
Műhelybe invitálta a gyerekeket, ahol elsajátíthatták a kavicsfestés technikáját.

A harmadik napon a meghívott vendégünk
volt Siba Árpádné, a Perkátai Szövőkör
vezetője. Ilike motiválásával, különböző

A negyedik nap útra kelt a cimbora csapat,
hogy megtekintse Rajcsányi László perkátai magángyűjteményét. Nem mindennapi
látvány fogadta az odaérkező gyerekeket!
folytatás a 6. oldalon 
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 folytatás az 5. oldalról
A kerékpár, kismotor, rádiótechnikai, technikatörténeti, valamint a helytörténeti
gyűjtemény segítségével megelevenedik
a látogató előtt a múlt. Áttekinthetően,
tematikusan mutatja a hétköznapi élet
hasznos tárgyait és munkaeszközeit. A
megtekintés után a gyerekek finom palacsintával és házi szörppel lettek megvendégelve, amit köszönünk szépen!

2016. augusztus
A gyerekek érdeklődve hallgatták a hasznos útmutatókat. A közös beszélgetéssel
aktívan bekapcsolódtak a bűn és balesetmegelőzési programba. Az előadás végén
meglepetés várt a gyerekre, felpróbálhatták a pajzsot, sisakot, golyóálló mellényt,
és a gázálarcot.

A tábor nem kis meglepetéssel zárult. A
Cimbora Klub születésnapja alkalmából
Farkas-Tóth Ágnes meglepte a gyerekeket egy különleges, könyvet megformázó
szép tortával. A finom tortát mindenki
nagy meglepetéssel fogadta, és jóízűen
fogyasztották el a gyerekek. Köszönjük!

Az utolsó napon kerékpártúrán vettek
részt a cimborák. A helyi nevezetességeknél álltunk meg, ahol érdességeket
hallottak és jegyeztek meg a gyerekek.
Kellemes elfáradva tértünk vissza a bázisunkra, ahol kis vetélkedő formájában
elevenítettük fel a kerekezés közben látottakat. Figyelmességükért cserébe, kis
ajándékokat kaptak jutalmul.

A sikert bizonyítja, hogy a gyerekek szerettek volna még tovább járni a táborba.
A programunk sok élményt, és kikapcsolódást nyújtott számukra.

Az ötödik napon a „Vakáció! De legyünk
óvatosak” címmel tartott előadást Szentes
Marianna rendőr alezredes. A megelőzési
program célja volt a nyár, a vakáció veszélyeire való felhívás.

Lászlóné Szabó Edit

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)

Elmúlt a nyár – új tanév
kezdődik az óvodában
A forró nyári napok gyorsan elrepültek.
A természet változásán is tapasztalható,
hogy közeleg az ősz, kezdődik az új tanév.
A falu ismét gyerekzsivajtól lesz hangos.
A nyáron összevont csoportokban működött az intézmény, a gyerekek nagyon jól
érzeték magukat. Színes programok várták a piciket minden nap. Sok kirándulást
tettek a településünkön, olyan helyekkel
is megismerkedtek, amire eddig még nem
volt lehetőségük, büszkén számoltak be
szüleiknek a felfedezésekről, sétákról.
Felejthetetlen élmény volt számukra a
dunaújvárosi kirándulás is.
Az újonnan óvodába kerülő gyerekeknek
lehetőségük volt egy kis óvodalátogatásra,
ismerkedésre, mellyel éltek is a szülők,
megkönnyítve a gyermeküknek a családi
háztól való elszakadást.
A Győry-kastély átadó ünnepség részeként ellátogatott intézményünkbe a kínai
magas rangú delegáció. Nagyon örültünk
a megtiszteltetésnek, hogy a tartalmas
program ellenére időt szakítottak és ér-

deklődtek a 3-7 éves gyermekek óvodai
élete iránt.
A megnyert pályázatok megvalósítása a
nyár folyamán is zajlottak.
3 óvodapedagógusunk vett részt az eTwinning e3 projekt keretében két továbbképzésen.
Sor került a Kincses Kultúróvoda 2016
és az NTP-KKI-B-16 Nemzeti Tehetség
Program pályázat szerződéskötéseire is.

Az Erasmus+ pályázat nyelvi kurzusa
és 1 job-shadowing tevékenysége valósult meg. Romániába, Kézdivásárhelyre
a Bod Péter Tanítóképző- Vackor Napköziotthonos Óvodába látogattunk el. A
vendéglátók nagyon kedvesen, barátságosan fogadtak bennünket. A szakmai
megbeszélések eredményesek, hatékonyak voltak. Betekintést nyertünk Románia
oktatási rendszerébe és a Vackor Óvoda
mindennapjaiba. A látott tevékenysége-

ket közösen értékeltük, összehasonlítottuk, megbeszéltük az azonosságokat és
különbözőségeket a két intézmény között. Az erdélyi intézményben nagyon
erősen él a hagyományőrzés, melyből
sokat profitáltunk. Nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra, táplálkozásra, mozgásra, szabad levegőn való
tartózkodásra. Megbeszéltük a jövőbeni
együttműködés lehetőségét is. Többek
között együtt fogunk megvalósítani egy
projektet. Szabadidőnkben ellátogattunk
a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárba, Incze László Céhtörténeti Múzeumba,
megnéztük Kézdivásárhely nevezetességeit, gyönyörködtünk Erdély természeti
szépségeiben és kincseiben.
Sikeres iskolakezdést kívánunk a szeptember 1-én tanulmányaikat megkezdő
volt nagycsoportosainknak, leendő első
osztályosoknak.
Nagyon sok szeretettel várjuk a Perkátai
Szivárvány Óvodába látogató valamennyi
kisóvodást.
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
A Győry -kastélyban a nyár folyamán megnyílt mindkét állandó kiállításunk.
Július 8-án 17 órakor a Győry-kastélyban
a Győry család emlékei címmel megnyílt
egy kiállítás. A település számára kiemelt
jelentőséggel bír ezen anyag, hiszen a kastélyból származó néhány bútor és porcelán
került kiállításra.
A II. világháborút követő időszak a perkátai Győry-kastélyt sem kímélte. Hunyady
Imre gróf elhagyta a kastélyt, és az épület
kegyúr nélkül maradt. A bútorok, és eszközök, valamint a grófi család személyes
tárgyai, az éppen arra járók fosztogatásainak estek áldozatul. Nagyon kevés maradt
meg belőlük az utókor számára. 1949-ben
az Iparművészeti Múzeumba szállították
a megmaradt bútorokat és tárgyakat. A
Fügedy Erik miniszteri biztos által készített átvételi elismervények szerint, ezen
bútorok egy részét láthatjuk most újra itt a
Győry-kastélyban. Ezen felül még néhány,
a Győry család tulajdonát képező könyv
is megtalálható a dunaújvárosi Intercisa
Múzeumban, melyet a jövőben szándékunkban áll kiállítani.
Jelen kiállítás a Szent István Király Múzeumban és az Iparművészeti Múzeumban
otthonra lelő bútorokat és porcelánokat
mutatja be. Ezen kiállítás csak részben
tudja szemléltetni azt a miliőt, amely egykoron itt, a perkátai kastélyban volt.

A megnyitón köszönthettük Szabó Lajost és Nagy Józsefet, akiknek a perkátai
anyagok gyűjtésében nagyon sokat köszönhetünk, akik a múlt feltárása és dokumentálása ügyében rengeteget tettek,
melyet ezúton is köszönök nekik!

látható falfestményekre, azok restaurálásról ejtett néhány szót.

Civil szervezetek képviselői, egykori és
jelenlegi pedagógusok, helyi vállalkozók, a
helytörténet iránt érdeklődők közül sokan
ellátogattak a kiállítás megnyitóra.

A kiállítás a Győry-kastélyból származó
bútorokon és porcelánokon túl, tablókon
keresztül mutatja be a család történetét
és a kastély történetét.
Ezúton is szeretném köszönetemet, hálámat kifejezni mindazoknak, akik a kiállítás
létrehozásában segítségünkre voltak!
A megnyitó utáni beszélgetések alkalmával két új kiállítás szervezésébe kezdtünk
bele, illetve a jelenlegi bútorok, porcelánok
tárát is egy kisebb kutatómunkát követően
módunkban állhat bővíteni, helyben található anyagokkal.

2016. augusztus 8-án sor került a Győry-kastély protokolláris avató ünnepségére, melyen részt vett a Huaxiangból
érkezett kínai delegáció, valamint a kastély
felújításában és a kiállítások berendezésében érintett személyek.
Somogyi Balázs köszöntőbeszédében köszöntötte a meghívott vendégeket, Chen
Zhiliu urat, a Kínai Népköztársaság 1992-96
közötti budapesti nagykövetét, Kína legelismertebb magyar szakértőjét, Perkáta
díszpolgárát és kedves feleségét, Wang
Jinfeng asszonyt.
Köszöntötte Guo Xiaoguang urat, a Kínai
Népköztársaság budapesti nagykövetségének kulturális tanácsosát és Szőcs Géza
kormánybiztos, miniszterelnöki főtanácsadó urat, aki az Európa Kapuja Magyar-kínai Egyesület tiszteletbeli elnöke is.

A kiállítás megnyitóján Somogyi Balázs
polgármester úr köszöntötte a vendégeket, köszönetét fejezte ki a kiállítás
szervezésében résztvevőknek, illetve a
mindazoknak, akik a múltban is a helyi
értékmentésben részt vettek. A megnyitón
két csodálatos népdalt énekelt Horváth
Fanni és Horváth Dóri.
A kiállítás megnyitóra szép számmal érkeztek érdeklődők, körünkben üdvözölhettük
a Szent István Király Múzeum igazgatóját
Kulcsár Mihályt, Dr. Varró Ágnes néprajzkutatót, illetve a környékbeli kulturális intézmények képviselőit.

Gärtner Petra művészettörténész, a Szent
István Király Múzeum munkatársa nyitóbeszédében a régi tárgyakról, a múlthoz
való kapcsolódás jelentőségéről beszélt,
valamint a megmaradt képeslapokon látható falfestésekről, bútorokról. Felhívta a
figyelmet a perkátai Győry-kastélyban is

Külön köszöntötte dr. Galambos Dénest, a
Fejér megyei 4-es számú választókerület, –
közte Perkáta – országgyűlési képviselőjét,
dr. Molnár Krisztiánt, a Fejér Megyei Önkormányzat elnökét, dr. Petrin Lászlót, a Fejér
Megyei Kormányhivatal Főigazgatóját, Reng
Zoltánt, a Hungrana Kft. vezérigazgatóját.
A megnyitón köszönthette a Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnökhelyettesét Ritoók Pál
urat, az Iparművészeti Múzeum, a Dunaújvárosi Intercisa Múzeum képviselőit, térségünk
legfontosabb felsőoktatási intézményének
képviseletében Dr. Szabó Csillát, a Dunaújvárosi Egyetem Tanárképző Központjának
főigazgatóját és a Székesfehérvári Járási
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala főosztályvezetőjét.
folytatás a 8. oldalon 
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 folytatás a 7. oldalról
Köszöntötte a Magyar-kínai Társadalmi
Kapcsolatok Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumiának képviselőit és az Európa
Kapuja Magyar-kínai Egyesület vezetőit,
tagjait.
Továbbá köszöntötte a tényleges kivitelezésben részt vevő vendégeket is, a Fodor Kft. jelenlevő munkatársait, a tervező
Szakra Stúdió Kft. mérnökeit, a kerttervező
Artborétum Kft., a restaurátor Mentartis
Kft., a közbeszerző Duoviri Kft., a műszaki
ellenőri munkákat végző TSPC Kft., a menedzsment munkákat végző Bon Control
és Vizi Consulting Kft-k vezetőit. Végezetül
köszöntötte a helyi intézmények vezetőit.

egy kiállítás szervezéséről, mely az ő hazájukban, Huaxiangban valósulna meg és
a perkátai, magyar kultúrát mutatná be.
Guo Xiaoguang, a Kínai Népköztársaság
budapesti nagykövetségének kulturális
tanácsosa avatóbeszédében a két nemzet
közti barátságról, kulturális lehetőségekről
beszélt.

PERKÁTAI HÍREK
2016. augusztus
újított épületet és a két állandó kiállítást.
A kiemelt programjainkon az idei évben
még néhány alkalommal tartunk nyílt napot, ahol az érdeklődők ingyenesen megtekinthetik az állandó kiállításokat.

A rendezvényen fellépett Kormos Balázs, a
százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes
Kisforrás csoportjának táncosa. A perkátai fiatalember eddigi pályája során Janikovszky Éva Gyermek Művészeti Díjat,
Forrás Tálentum Díjat, Jászberényi kiemelt
nívó díjat is elnyert a Mezőföld Virága díj
mellett. Leghitelesebb mezőföldi előadó
díját nyerte el a perkátai verbunkkal, melyet előadott az ünnepségen a györgyfalvi
legényes mellett.
Zhang Yu művésznő, operaénekes is
emelte az ünnepségünk színvonalát. A
Magyar-Kínai Kulturális Központ zenei tagozatának vezetője, 2004-től a legtöbb
Magyarországon megtartott kínai kultúrával kapcsolatos eseményen részt vesz.
Művésztársaival kínai, valamint magyar
népdalokat, dalokat dolgoz fel és hangszerel át tradicionális kínai, illetve modern
nyugati hangszerekre. Az ünnepségen magyar népdalt is hallhattak tőle a vendégek.
Wang Shiyi úr, Peking Önkormányzat
Fengtai kerület Huaxiang városrész polgármestere és Somogyi Balázs, Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának polgármestere aláírták a 2016-tól 2020-ig tartó
együttműködési szándéknyilatkozatot.
Somogyi Balázs polgármester Perkáta
Nagyközség Önkormányzata nevében emlékérmeket adott át, és egyben köszönetét fejezte ki azon meghívott vendégeink
számára, akik a ”Kínai-magyar Kulturális
és Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry kastélyban” című pályázatban
részt vettek, valamint az állandó kiállítások
létrehozásában közreműködtek.

Somogyi Balázs polgármester a Perkáta
és Huaxiang közti kapcsolat kialakulásáról,
meghatározó momentumairól is beszélt
köszöntőjében.
Az ünnepségen Dr. Galambos Dénes, a
térség országgyűlési képviselője, Perkáta kiemelt lehetőségeiről beszélt: mind
kulturális, mind turisztikai tekintetben új
kapuk nyíltak meg.
Wang Shiyi, Peking Fengtai körzet Huaxiang városrész polgármestere mondott
avatóbeszédet, ahol a jelen kiállítás létrejötte mellett jövőbeni tervekről is beszélt:

A két állandó kiállítás megnyitása mellett,
az elmúlt időszakban több konferencia,
tárgyalás is megrendezésre került a kastély
falain belül.
A felújított épület, a letisztult park, nem
csak a házasodni vágyókat csábította a
kastélyba, hanem egyre többen jelentkeznek be családi fotók, portfóliók készítése
céljából is.
Az ősz folyamán egy újabb kiállítást szervezünk, mely egy bizonyos része az épületben állandó emlékként is helyet kap
majd. A Győry-család téglái mellett egy
időszakos kiállítás is megtekinthető lesz.
Programjainkról a www.perkata.hu weboldalon és a Perkátai Hírekben olvashat.
Intézményünk hétfőn és kedden 8-16 óráig
szerdán, csütörtökön és pénteken 8-18
óráig tart nyitva, hétvégén pedig előzetes egyeztetés alapján tudjuk fogadni a
nagyobb létszámú csoportokat.

A Győry-kastély iránt egyre többen érdeklődnek, ezt a látogatók száma jól tükrözi.
Augusztus 20-án egy nyílt nap alkalmával
több, mint háromszáz személy látogatott
el a Központba, és tekintette meg a fel-

Nyitva tartásunk 2016. december 31-ig
érvényes!
További információk:
Tel.: +36 25/ 889-102; +36 20 381-5526
E-mail: kinaikozpont@perkata.hu
Bogó Anikó
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.
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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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Berzai Józsefnének, az általa adományozott dvd
filmekért és zenei cd-kért!
Barna Tímea
Perkátai Szociális Központ
Intézményvezető

Egészségügy
Közérdekű, emlékeztető,
egészségügyi információk
Háziorvosi rendelés Perkátán
(Változás: 2016.02.01-től)

Az I. és II. számú körzet háziorvosa:
Dr. Kormos Zoltán
Rendelő címe:
2431 Perkáta, Dózsa György u. 10-12.

Elérhető:
hétköznap
16.00-08.00 óra között,
illetve hétvégén és ünnepnap non stop
Sürgős szükség, életveszély, baleset esetén
hívható MENTŐ a 104-es telefonszámon.

Védőnői Szolgálat Perkátán
Cím: 2431. Perkáta, Dózsa György u. 10-12.
Telefon: (06) 25-451-427
Fogadó óra:
hétfőtől péntekig 8.00-9.00 óra között

I. számú háziorvosi rendelés;
Telefon: 06 (25) 450 211

Várandós tanácsadás:
kedden
14.00-16.00 óra között

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Iskola-egészségügyi tevékenység:
szerdán
8.00-12.00 óra között

8:00-12:00
8:00-12:00
12:00-16:00
8:00-12:00
8:00-12:00

I. Körzet védőnője: Illés Eszter
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:

II. számú háziorvosi rendelés;
Telefon: 06 (25) 450 212
(Dr. Szűcs Mihály helyettesítő rendelése)
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:00-12:00
14:00-16:00
12:00-16:00
14:00-16:00
8:00-12:00

szerdán
és csütörtökön

12.00-14.00 óra között,
9.00-11.00 óra között

II. Körzet védőnője: Bogóné Plasek Krisztina
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
kedden
9.00-11.00 óra között
és szerdán
12.00-14.00 óra között

Fogászati rendelés Perkátán
Fogszakorvos: Dr. Török Katalin Eszter

Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:
Telefonszáma: 06 (25) 506 201
Címe: Nagyvenyim, Fő u. 45.

Rendelő címe:
2431 Perkáta, Dózsa György u. 41.
Telefonszám: 06 (20) 281 2850

Rendelés ideje:
Hétfő:
12.00-18.00 óra
Kedd:
8.00-14.00 óra
Szerda:
12.00-18.00 óra
Csütörtök: Iskolafogászat
Péntek:
8.00-14.00 óra
A fogorvosi ügyelet rendjének kiírása megtalálható a fogászati rendelő címén, illetve
a (www.dunaujvaros.hu/fogorvosi_ugyelet)
ajánlásával

Mérleg Patika Gyógyszertár
Gyógyszerészek:
Dr. Tóth Ferenc és Dr. Békefi Géza
Gyógyszertár címe:
2431 Perkáta, Dózsa György u. 12.
Telefonszáma: 06 (25) 451 419
Nyitva tartás:
Hétfőtől - Péntekig:

08.00-16.00 óra

Ügyeletes gyógyszertárak:
ajánlott oldal:
ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Szakorvos: Dr. Beregszászy Anikó
Telefonszám: 06 (20) 3777 842
Rendelő címe:
2431 Perkáta, Szabadság tér 9/B
Rendelési idő:
Hétfő - Csütörtök:
Péntek:

16:30-17:30
10:30-11:30

Védőnői szolgálat hírei
2016. június-júliusi 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.
Mosonyi Zselyke Anna
Vaskó Ádám
Zarándok Brájen
Farkas Milán Dávid

2016.06.13.
2016.06.25.
2016.06.29.
2016.07.20.

Szülők: Mosonyi Dénes és Bógó Nikolett
Szülők: Vaskó Zoltán és Csobánczi Alíz
Szülők: Zarándok István és Horváth Cintia
Szülők: Farkas István és Vajk Dorina Zsuzsanna

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!
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Civil szervezetek hírei
Nyugdíjasok Baráti
Köre Egyesület
Ki, Mit Tud a Barátság napján
A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre a Perkátai Szociális Központ udvarában senior
Ki, Mit Tudot rendezett, meghívta a besnyői és pentelei barátait is.
A rendezvényt a „Barátság Himnusza”
című verssel nyitotta meg az egyesület
elnöke, Dr. Nagy Andrásné. Bogó Anikó,
a Perkátai Általános Művelődési Központ
igazgatója köszöntötte a megjelenteket
és jó szórakozást kívánt.
A Rozmaring Énekkar vidám, vicces dalokkal kezdett a Ki, Mit Tudon, ezt követte
Fülöp Irén tanárnő szavalata, majd a „Kertészeti áruda” című darabot adta elő Zám
Jánosné és Lőrincz Józsefné. Country táncot táncoltak a klub táncoslábú lányai: Dr.
Nagy Andrásné, Lukács Lászlóné, Viczkó
Ferencné, Zám Jánosné, Zsákovics Mihályné, gitáron kísérte őket Oláh Lászlóné.
A klub legidősebb szavalója, Kőszegi Györgyné a tőle megszokott előadással szavalta
a Fülemilét. László Imréné és Lőrincz Józsefné előadásában a „Tombor Böske” című
bohózaton szórakozott a vidám közösség.
Záró műsorszám a görög tánc volt, Dr. Nagy
Andrásné, Fülöp Irén, László Imréné, Szabó
Lászlóné és Zám Jánosné előadásában.
A műsor után közös ebédre került sor, amit
Bogó Zoltán főzött. Köszönik szépen a részt
vevők a támogatást, Horváth Árpádnak, Horváth Istvánnak, Siba Ignácnak, a dekorációt
készítő Foltán Viktóriának, Lukács Annának
és Móker Marcellnek, a helyszínt adó Barna
Tímeának és Lelkes Petrának az egész napos

rendezvényhez nyújtott segítséget!
Reméljük jövőre ez a nap bekerül a rendezvény naptárba, és a községből is többen
közreműködnek majd!

lalkozás fiataljait, akik táncukkal, majd
táncházukkal vonták be az időseket a
moldvai táncukba. Köszönjük Horváth
Dórának a felkészítést, fellépést!

Perkátai Szociális Központ munkatársa

Margaréta Találkozó
A Nyugdíjasok Baráti Köre harmadik alkalommal rendezte meg a Faluházban
„Margaréta találkozóját”, amire társklubjait
hívta meg, így Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Ercsi, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza, Dunapentele képviseltette magát.
Az est jelszava a Szeretet, Barátság volt,
amit Dr. Nagy Andráné üdvözlő beszédében hangsúlyozott.

A kellemes estén Bogó Anikó alpolgármester,
a Perkátai Általános Művelődési Központ
igazgatója üdvözölte a megjelenteket, és
meghívta őket a következő alkalommal a
gyönyörűen felújított kastély megtekintésére.
Kedves színfoltja volt a rendezvénynek,
hogy egy besnyői nyugdíjas barátunk itt
kérte meg a barátnője kezét.
Örömmel fogadtuk a Népművészeti fog-

Az est hangulatát Pletser Zoltán zenész
fokozta.
A rendezvény sikeréhez sokan hozzájárultak, akiknek ezúton is hálás köszönetet
mondunk: Somogyi Balázs polgármesternek, Bogó Anikónak, a Perkátai ÁMK
igazgatójának, Barna Tímeának, a Perkátai
Szociális Központ vezetőjének, Faluüzemeltetésnek, Lelkes Petrának a Perkátai Szociális Központ dolgozójának, Czeglédi Ferencnek és az Iparcikk boltnak, Horváth Dórának,
Kovács Eszternek és a REÁL Élelmiszer
Boltnak, Kusler Dávidnak és a Hungipack
Kft-nek, Pénzügyőr Vadásztársaságnak,
Siba Ignác vállalkozónak, a Sivák Kft-nek,
Széchenyi Pékségnek, Ujfalusi Pálnénak.
Fiataljainknak – családtagjainknak: Csonka
Ferencnek, Fábián Lászlónak, Faragó Jánosnénak, Gecseg Istvánnak, Kapócs Kingának,
Viczkó Júliának és Tigerné Teréziának!
Köszönjük a tagjaink munkáját, a kreatív
csoport dekorációját!
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre

Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület hírei
IV. Kastélykerti
Motoros
Találkozó

Ujfalusi Pál az egyesület elnöke szólt a rendezvény részt vevőihez. Megköszönte a
tagok áldozatos munkáját, s felkérte ifjabb
Piros Lászlót, hogy a Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület tiszteletbeli tagja legyen. A
fiatalember az elmúlt időszakban nyújtott
aktív segítségéért érdemelte ki a címet.

2016. július 2-án volt a Perkátai Régiség
Gyűjtő Egyesület hagyományos motoros
találkozója.
A rendezvény helyszíne az általános iskola
melletti elkerített terület (régi gyakorló
kert), melyen az egyesület által épített
falukemence is található.
A gyülekező után fél tizenegykor a motorosok egy rövid kört tettek Perkáta utcáin,
mellyel bemelegítettek a több települést
érintő felvonulásra, majd visszatértek a
találkozó helyszínére.

A beszédek után az összegyűlt motorosok
felsorakoztak, s elindultak a túrára, amely
során a környező településekre látogattak el.
Tizenegy órakor a programot Somogyi Balázs polgármester nyitotta meg beszédével,
amelyben köszöntötte a jelenlévőket, s gratulált a Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület
tagjainak az eddig elért eredményeihez. Őt
Pámer Ottó plébános követte, aki megáldotta az összegyűlt motorosokat. Végül

A délután folyamán számos egyéb programra is várták az érdeklődőket a Perkátai
Régiség Gyűjtő Egyesület tagjai; többek
között a Jump Rock Band együttes koncertjére, majd egy pörgős retro discora.
Horváth Dóri
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Főzőverseny a Perkátai
Régiség Gyűjtő Egyesületnél
2016. augusztus 20-án a Perkátai Régiség
Gyűjtő Egyesület által szervezett főzőverseny már a hajnali órákban kezdetét vette
egy izgalmas kakaskergetéssel, melyet a
megfogás után az egyesületi tagok konyhakésszé varázsoltak. Eközben megérkeztek a csapatok is, akiknek az elkészült
ételeit egy négy tagból álló zsűri bírálta.
A csapatokat a Hantosi „díszpintyek” szórakoztatták a verseny ideje alatt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy egy 1962ben végzett osztály ezen az eseményen
tartotta osztálytalálkozóját, és volt egy

Best of
kommunist
1957-1989
Indul az 5 éves terv! címmel kiállítás nyílik a perkátai iskola tornatermében 2016.
szeptember 10-én.
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születésnapos is, akit a rendezvényen köszöntött fel a családja.
Később érkezett Pámer Ottó atya, aki felszentelte a falukemencében sült kenyeret, utána Somogyi Balázs polgármester
mondott köszöntő beszédet, s végül az
egyesület elnöke, Ujfalusi Pál felszeletelte
a kenyeret, ami kiosztásra került. Mindenki
elfogyasztotta a főzött ételeket.
A főzőverseny ideje alatt a gyerekeknek is
volt szórakoztató program: egy GAZ-69es szovjet terepjáró hozta-vitte a kicsiket.

Köszönjük a megjelentek részvételét, várunk mindenkit szeretettel szeptember
10-11-ei kiállításunkra!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Perkáta Nagyközség Önkormányzata részére az önzetlen támogatásáért!

Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület
Fotók: PERGE archívuma

Programjaink:

 Veterán busszal utazás a faluban

 Pusztaszabolcsi Alapítvány bemutatja:
„Az úttörő életet”

 Kastélykerti pöfögés kistraktorral

 Varsói Szerződés, Katonai Hagyományőrző, Baráti Kör: Korhű ruhák bemutatása
 Kínai Barátság T.SZ. elmúlt 35 éve

 Utazás egy GAZ-69-es Csapatszállítóval
 Az egyesület által felújított gyakorló
kertben főzés
Mindenkit érdeklődőt szeretettel vár a
Régiség Gyűjtő Egyesület!

Perkáta Sportegyesület lovas hírei
A nyár folyamán az ifj. Horváth Árpád – Horváth Milán testvérpáros tovább folytatta remek szereplését. A májusi négy érem mellé,
további ötöt szereztek. Ahhoz, hogy ezt az
eredményt elérhessék, mint minden sportágban, itt is nagyon sok áldozatra, kitartásra
van szükség. Árpi a munka után még nem
teheti meg, hogy pihen, mert a lovakat folyamatosan mozgatni kell, gyakorol velük mind
a három versenyszámra. Nagyon fontos a
napias, lovakkal való foglalkozás, amihez kell
egy megfelelő háttér is, amit Árpi a családjától maximálisan megkap, így a siker máris
csapatmunkává válik. Ismét csak gratulálni
tudok a Horváth teamnek! Köszönjük, hogy
a Perkáta SE nevét ismét bearanyozták!

Július 1-2-3 – Zomba: Országos
A2 kategóriás fogathajtó verseny

maraton 102.14 hibapont, 5. hely; akadályhajtás 43.65 hibapont, 8. hely. A három
nap összesített eredménye alapján 198.9
hibaponttal a 7. helyen végeztek. (Az 1-2.
nap után még a 3. helyen álltak.) Ezzel 72
minősítő pontot, és 2 OB pontot szereztek.

Ifj. Horváth Árpád-Horváth Milán – Maestoso Nápoly-Vezér-Pluto Pandúr (8
induló): díjhajtás 53.11 hibapont, 2. hely;

Augusztus 12-13-14. – Balatonlelle:
Országos A2 kategóriás fogathajtó verseny

Ifj. Horváth Árpád-Horváth Milán – Szikra-Vezér (7 induló): díjhajtás 56.36 hibapont, 2. hely; maraton 59.74 hibapont, 1.
hely; akadályhajtás 3 hibapont, 1. hely. A
három nap összesített eredménye alapján
119.1 hibaponttal az 1. helyen végeztek. Ezzel 190 minősítő pontot, és 10 OB pontot
szereztek.
Orbán Brigitta

Perkátai Turul Íjász Szakosztály hírei
Az elmúlt időszakban az Íjász Szakosztály
tagjai számos rendezvényen, versenyen
vettek részt, ahol kiváló eredményeket
értek el. Az első versenyen, amin részt vettünk, a régi hagyományok megőrzése volt
a cél. A 7 feladatból álló megmérettetésen lándzsahajítás, rovásírás, karikadobás,
rönkhajítás, késdobálás, ostor pattogtatás,
és íjjal való célba lövés volt a feladat.

Kiváló eredményeket értünk el:
Botond Napi Hétpróba, Székesfehérvár
2016.05.22
Gyermek kategória, lány:
László Emma I. helyezés
Gyermek kategória, fiú:
László Lőrinc I. helyezés
Felnőtt kategória:
Kundakker Béla III. helyezés

folytatás a 12. oldalon 
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 folytatás a 11. oldalról
A továbbiakban tradícionális íjászversenyeken szerepeltünk, ahol sok élménnyel,
új ismeretségekkel és nem utolsósorban
eredményekkel gazdagodtunk:
Tüzes Íjász Verseny, Visegrád 2016.07.02
Gyermek kategória, fiú:
László Lőrinc IV. hely
Senior férfi kategória:
Kundakker Béla II. helyezés
V. Kun László Kupa, Hódmezővásárhely
2016.07.23
Gyermek kategória, fiú:
László Lőrinc II. helyezés
Senior kategória:
Kundakker Béla III. helyezés

Gratulálunk minden versenyen résztvevőnek!
A versenyek mellett a helyi rendezvényeken is képviseltettük magunkat (Lovas
nap, Augusztus.20.-i főzőverseny), ahol
amellett, hogy az íjászat iránt érdeklődők
kipróbálhatták magukat ebben a sportban,
mi magunk is nagyon jól éreztük magunkat. Sok érdeklődő volt ezen eseményeken
minden korosztályból.

Az Íjász Szakosztály továbbra is sok szeretettel vár minden érdeklődőt vasárnaponként a Sportpályán tartott „edzésre”,
gyakorlásra!

Történelmi öröm íjászverseny, Süttő
2016.08.13
Senior férfi kategória:
Kundakker Béla III. helyezés

Kundakkerné Paksi Csilla

Perkáta - Kisbács Baráti Egyesület
12 éve tart Kisbács és
Perkáta barátsága

Perkáta- Kisbács Baráti
Egyesület erdélyi útjáról

2016. augusztus 4-én, közel 30 fővel utazott Kisbácsba Perkáta családi csoportja
a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület szervezésével, a tagok és az önkormányzat
támogatásával. A csütörtöki érkezéskor
jómagam is jelen voltam, amikor is a csoportot a júniusi önkormányzati választáson
a tisztségében megerősített Florin Muresan
polgármester úr és Kisbács új alpolgármestere, Balázs János fogadta a Városházán,
Szabó István szervezővel, önkormányzati
képviselővel együtt. Az elmúlt évben a családi csoporton felül a képviselő-testületek is
meglátogatták egymást. 2015 februárjában
járt nálunk Kisbács testülete, míg májusban
a perkátaiak utaztak. A további kapcsolatra mind a polgármester úr támogatása,
és mind az új önkormányzati választáson
mandátumot nyert, 7 magyar képviselő is
garancia.

Augusztus 4.-és 8. között a már szokásos
testvér települési találkozón vettek rész
a perkátai családok /egyesületünk tagjai/. A meleg fogadtatást, a melyen mind
két polgármester beszédet mondott és
méltatta a bensőséges kapcsolatot, csak
fokozta a kisbácsiak szeretete, a sok ölelés,
összemosolygás!

A csoport pénteken és szombaton kétnapos kiránduláson vett részt Kisbács önkormányzata és a fogadó családok jóvoltából Algyógyon, Déván és Vajdahunyadon,
majd vasárnap Kisbácsban Néptánctalálkozón vesznek részt. A csoport augusztus
8-án érkezett haza Perkátára.
Somogyi Balázs
polgármester

Másnap felejthetetlen szép kirándulásra
indultunk Botáné Babika és Szabó István
vezetésével! Nem találok szavakat, amivel
kellőképpen méltatni tudnám figyelmességüket, felkészültségüket!
Algyógyon, Déván, és Vajdahunyadon is
jártunk.
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István sokoldalú tájékoztatóval lepett
meg bennünket, történelmi tényekkel,
legendákkal, viccekkel! Sokat nevettünk,
örültünk egymásnak, előkerültek a kedves
nótáink! A vasárnap esti közös vacsora a
sok finomság mellett a hasonló zenei érdeklődésünkre is jó példa volt, hatalmasat
mulattunk! Hazafele bizony fájt a szívünk,
de a következő vidám találkozások reményével búcsúztunk! Köszönet mindenkinek
a remek, jó hangulatú kirándulásért az
együttműködésért, a támogatásért!
Siba Árpádné PEKIBE

Francia testvértelepülési hírek
Saint-Maximin-ban járt
Perkáta családi csoportja
Testvértelepülési kapcsolatunk legfontosabb és legrégibb kapcsolódási pontja a
családi csoportok évenkénti látogatása.
Idén partnerünk, Saint-Maximin meghívására június 19-24. között 37 perkátai
polgár utazott el Franciaországba. A csoport nagy része repülővel kelt útra, míg a
csomagokat a Perkátáért Közalapítvány
által kölcsönadott kisbusszal, önkormányzatunk, és a februárban alapított Perkáta
– Saint-Maximin Baráti Egyesület finanszírozásában, 4 utazó szállította.
A csoport az érkezés napján az egyik
legjelentősebb Saint-Maximin-i települési ünnepségen, a Kő-napján is részt vett,
majd hétfőn az egyik legfontosabb franciaországi turisztikai desztinációt, a La
Manche csatornában levő, Mont-Saint-Michel apátságát látogatta meg. Kedden és
csütörtökön helyi programokon vett részt
a csoport, közte pedig szerdán Párizsban
és a Versailles-i kastélyban jártak.
23-án a búcsúvacsorára csoportunk tagjai
főzték a vacsorát, egy magyaros marhapörköltet, köszönet az elkészítőknek,
illetve az előkészítésért Ébl Istvánnak, az
újonnan alakult egyesületünk elnökének,
Saint-Maximin díszpolgárának. A búcsúvacsora keretében nyújtotta át csoportunk az

ajándékokat vendéglátóinknak, Vátkainé
Boda Ildikó önkormányzati képviselő az
ajándékkosarat, illetve az idén 25 éves hivatalos testvérvárosi kapcsolatra emlékező
25-ös számmal ellátott magyar labdarúgó
válogatott EB-mezét, amelyet Serge Macudzinski polgármester úr azonnal fel is
vett. A civil szervezetünk, a Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület nevében Ébl
István elnök köszöntötte a testvértelepülés
testvérvárosi irodáját.
A Saint-Maximin-ához kapcsolódó program keretében július 4-10-e között 8 perkátai fiatal látogatott el Saint-Maximin

portugál testvérvárosába, Figueiró dos
Vinhos-ba, a közös portugál-francia-magyar ifjúsági táborba. Július 8-29. között
két perkátai fiatal lány vett részt Saint-Maximin-ban, a Concordia nemzetközi ifjúsági
önkéntes táborban. Az ősz elején, búcsúkor pedig Perkátán ünnepeljük a hivatalos
testvérvárosi szerződés aláírásának 25.
évfordulóját szeptember 9-11-e között,
amikor várhatóan 19 Saint-Maximin-i polgár érkezik Perkátára, akik alapították,
építették, fenntartották a legendás testvértelepülési kapcsolatot.
Somogyi Balázs
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Közösségi hírek
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület hírei
Győry Terézia Emlékműsor

üdvözölte a programra kilátogató érdeklődőket, és a műsor során fellépő előadókat.

2016. július 17-én 17 órakor tartották a selymespusztai harangtoronynál a hagyományos Győry Terézia Emlékműsort. A Pámer
Ottó által celebrált litániát követően a rendezvényt Somogyi Balázs polgármester nyitotta meg a köszöntő beszédével, melyben

Ezt követően elsőként a Vox Caritatis
Egyházi Kórus, majd a Rozmaring Énekkar énekelt a megjelenteknek. Utánuk a
Népművészeti foglalkozás Kankalin csoportja mutatott be egy néptánc előadást.
A gyerekek műsorát követően a Hantosi

III. Perkátai Lovas
Találkozó

se” Héber Dóra lett, míg külön oklevelet
kapott Vigházi Roland, az egész éves segítségéért.

2016. július 9-én 8 órakor kezdetét vette immár 3. alkalommal a Perkátai Lovas
Találkozó. A színvonalas rendezvényt Somogyi Balázs polgármester nyitotta meg,
majd átadta a szót Oláh Istvánnak, a program szervezőjének. Szintén a színpadon
köszöntötte a vendégeket Horváth István a
Grund Vándorkupa szervezője és Pavlicsek
Nándor, a Turul Íjász Szakosztály vezetője.
A regisztrációt követően ifjabb Horváth
Árpád konferálásával kezdetét vette a délelőtti hátas ügyességi verseny, melynek
helyezettjei a következő személyek lettek:
első helyezést ért el Vörös József, második
lett Csanádi Gergő és a harmadiknak járó
díjat Szajvolt Mihály vihette haza.
Az ebédidő alatti szünetben Buch Viktor
hagyományőrző csikós bemutatóját tekinthette meg a közönség. A látványos programot a perkátai Népművészeti foglalkozás két csoportjának néptánc előadása
követte, mely során az „Év táncosa”-inak
járó cím is kihirdetésre került. A 2015/2016os tanévben Bernhardt Boglárka, Nyári
Hanna, Tamás Viktória és Tamás Dávid
érdemelte ki ezt a címet. Az „Év éneke-

Grund
Vándorkupa
Tisztelt Perkátai olvasók engedjék, meg hogy beszámoljak
önöknek a grund vándorkupáról. Mint tudják 2016.07.09.-én
megrendezésre került a küzdelem. A játékra 8 csapat adott
le nevezést, de csak 7 csapat
jelent meg teljes létszámban.
A 8. csapat nem teljes létszámban való megérkezése s

A délután során a fogatos ügyességi versenyre került sor. Az izgalmas akadálypályát nagy kihívás volt teljesíteni, s így
a következő eredmények születtek: első
helyezett Millei Ferenc, második helyezett
Makai Gábor és harmadik helyezett Ravasz
Zoltán lett.
Szintén a naphoz tartozó program volt a
Grund Vándorkupa, melyen hét csapat versenyzett egymással. A mérkőzések során
összesen harminc gól esett, s a labdarúgó
torna története során először kellett a
kupa sorsát hét méteresekkel eldönteni.
A sok küzdelem után a Grund Vándorkupa
győztese a felnőtt kategóriában a Holler

a játékszabályok értelmében
nem indulhatott el. 2 korcsoportba voltak sorolva, az egyik
14 év alatti volt, itt 2 csapat
adott le nevezést ők voltak
a Szökik a málna és a Zombáde. A hosszas játék után a
Szökik a málna csapat nyert.
A nagy korcsoportba 5 csapat
között körmérkőzésekkel dőlt
el, hogy ki a legjobb. Az egész
tornán 30 gól esett. Az immár
9 éve megrendezésre kerülő
rendezvényen először fordult

Népdalkör, majd a Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör hangzatos előadása zárta a
programot.
A műsor végén Ujfalusi Pál megköszönte
minden fellépőnek a munkáját, s meghívta
a részt vevőket egy kis frissítőre.
Horváth Dóri

lett, a második helyezést a Szelence érte
el, a harmadiknak járó díjat a Peru vihette
el. Negyedik helyezést ért el a Mentős, és
ötödik lett az a Söröm nevű csapat. Az ifi
kategóriában első lett a Málna FC, második
pedig a Zombáde nevű csapat.

A Turul Íjász Szakosztály is aktívan részt
vett a programokban: egész napos íjászkodási lehetőséget biztosítottak az érdeklődők számára. Felnőttek és gyerekek
egyaránt kipróbálták magukat az íjász
pályán.
A nap során még számos egyéb érdekesség várta a kilátogatókat: kirakodó vásárosok, arcfestés, ugrálóvár, póni lovaglás
este, pedig egy retro discoval várták a
szórakozni vágyókat a szervezők.

elő, hogy 7 méteres rúgásokkal
kellett eldönteni a vándorkupa
sorsát. Első lett a Holler FC,
második a Szelence, harmadik
a Peru, negyedik a Mentősök,
ötödik a Söröm csapata lett.
Végül, de nem utolsó sorban
köszönetet szeretnék mondani a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának, hogy megvendégelték az itt játszott
focistákat egy tányér meleg
étellel és egy általuk választott

Horváth Dóri
innivalóval. Külön köszönet a
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
munkatársainak a focipálya, s
annak környezetének rendbe
tételéért.
Reméljük élményekben gazdagabban tértek haza a versenyzők és jövőre is várjuk a
sportolni vágyó embereket!
Köszönettel: Horváth István
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Figueiró dos
Vinhos – SaintMaximin – Perkáta
Portugáliában
2016. július 6-tól 10-ig nyolc diákkal Portugáliában képviseltük Perkátát. Polányi
Nóra, Héber Fanni, Mészáros Nóra, Kovács
Gréta, Dócs Bence, Kormos Balázs, Tillinger Patrik, Bokros Olivér, valamint kísérőként Vátkainé Boda Ildikó pedagógus és
jómagam, Szilasy László.

Saját költségen velünk utazott Vizi Melinda, aki a kommunikációban volt segítségünkre, mint tolmács.
A program az Európai Unió ERASMUS
projektjének keretében került megrendezésre, melyet Saint-Maximin, francia testvértelepülésünk és Figueiró dos Vinhos,
Saint-Maximin portugál testvértelepülésének együttműködése révén jöhetett létre.

Portugáliában
voltunk!
Portugália csodálatos hely volt mindan�nyiunk számára. Nagyszerű, életre szóló
élményeket szereztünk. Mindennap más
programokon vettünk részt. Figueiró dos
Vinhosban nagyon kedvesen fogadtak
minket, az első napon itt vezettek körbe.

Megnéztük a Belém-tornyot és két emlékművet is, amit a régi portugál utazásoknak
állítottak, délután, pedig elmentünk Lis�szabon ócenáriumába.

Láttunk egy gyönyörű folyót ahol lehűthettük magunkat és kipihenhettük az előző
esti utazást, utána egy ottani festő házába vittek minket el, valamint egy sakk
múzeumba. Megnéztük a város kertjét is,
délután pedig újra strandolhattunk, amit
mindenki nagyon élvezett.
Másnap Coimbrába látogattunk. Megnéztük az egyetem kertjét, ami egyszerűen
gyönyörű volt a sok pálmafájával és eukaliptuszfájával együtt. Aznap nem csak a
kertet láttuk, hanem körbevezettek minket
az egyetemen is, sőt még vásárlásra is
kaptunk időt, aminek mindenki örült.

Megérkezésünktől a hazautazásig nagy
szeretet vett körül bennünket. Csodálatos programokkal tették emlékezetessé
vendéglátóink az ott tartózkodásunkat.
Ezúton is tisztelettel köszönöm Marianak,
Fernadanak, Anának, Antóniónak és Figueiró dos Vinhos önkormányzatának, iskolájának a vendéglátást! Külön köszönöm
a portugál és a francia diákoknak, hogy
barátságukkal tiszteltek meg bennünket!
Örömmel írhatom le, hogy a perkátai fiatalok méltóképpen képviselték Perkátát,
Magyarországot, ezzel megalapozták egy
jó kapcsolat kialakulását Figueiró dos Vinhos és Perkáta között. Utolsó este meglepetéssel szolgáltunk francia és portugál barátinknak. Mészáros Nóra francia
nyelven olvasott fel Magyarországról egy
általa megírt ismertetőt, ezt követően Kormos Balázs néptánc, illetve Tillinger Patrik
zsonglőr mutatvánnyal kápráztatta el a
közönséget, melyek nagy sikert arattak.

Nagyon szép volt, az összes élőlényével
együtt. Ezen a napon nem utaztunk vis�sza Figueiró dos Vinhosba, hanem egy
nagyon barátságos helyen szálltunk meg
Sao Martinho do Portoba. A kilátás a tájra
gyönyörű volt, a következő napon pedig az
Atlanti-óceánhoz utaztunk. Két strandot is
meglátogattunk: az egyik Sao Martinho do
Port-ban volt, a másik pedig Nazaréban.

Ez a hely volt a hetünk csúcspontja, a csoportból még senki sem járt óceán parton,
így hatalmas élmény volt mindenki számára. Vasárnap sajnos elérkezett a hazautazás
napja. Szerencsére a gépünk csak este
indult, így volt bőven időnk elbúcsúzni
azoktól a portugál diákoktól, akiket nagyon
megkedveltünk a hét folyamán és csak
remélni tudjuk, hogy két év múlva ők jönnek hozzánk, és újra találkozhatunk velük.

Csütörtökön sportnapunk volt, kenuzni
vittek minket és paintballozni, ami annyira jó volt, hogy a csoportunkból több diáknak is a kedvenc programja lett a héten.

Az est zárásaként valamennyi résztvevőnek egy kis ajándékkal köszöntük meg,
hogy részt vehettünk a programban.
Szilasy László
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Másnap újabb utazás várt ránk, mert Lis�szabonba mentünk.

Ezúton szeretnék az egész csoport nevében köszönetet mondani mindazoknak,
akik lehetővé tették számunkra ezt a felejthetetlen utazást!
Mészáros Nóra
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A 90 éves Keresztesi
Józsefné köszöntése
2016. július 27-én ünnepelte 90. születésnapját Keresztesi Józsefné, Margit néni,
akit Perkáta Nagyközség Önkormányzata
nevében László Klaudia aljegyzővel köszöntöttünk. Margit néni 1993-ben férjével,
és a fia családjával költözött Perkátára,
azóta a településünk megbecsült polgára.
Margit néni mesélt a II. világháború alatti

nyáron tartott esküvőjét. Beszámolt arról
Margit néni, hogy legfőbb szórakozásai az
olvasás és a sportok. Megtudtuk tőle, hogy
nagyon várta a riói olimpiát is, mert mind
a négy unokája birkózott, közülük Nándor
junior világbajnok és olimpikon is volt.
Napjaink sportjáról is határozott véleménye van, Messit karakánnak, jó focistának
tartja, míg Cristiano Ronaldót ficsúrnak.
kitelepítéséről, és a bombázások Budapesten történő megéléséről. Majd két fiáról, 4
fiú unokájáról és 5 dédunokájáról számolt
be nekünk, kiemelve egyik unokája ezen a

Jó egészséget kívánva Isten éltesse Margit
nénit 90. születésnapja alkalmából!
Somogyi Balázs

Egyházi írások
Egyház-hitélet
Dicsértessék az
Úr Jézus Krisztus!
Ottó atya felgyógyulása után a vasárnapi
szentmisék rendje már visszatért eredeti
időpontjára, azaz a reggel 8 órai kezdési
időpontokra.
Szeptember közepétől a megújult Plébánia
Hivatal is várja a hivatali félfogadási időkben az ügyintézésre érkezőket.
A nyári időszak legjelentősebb közösségi
eseményei egyházközségünkben a hittanosoknak, ministránsoknak tartott nyári programjaink: táborozási és zarándokkirándulás
nagyon jól sikerült élményei voltak, melyeket
az Egyházmegye támogatása, a megyei karitász segítsége és helyi adományozók által
tudtunk megvalósítani saját forrásaink mellett. Legjelentősebb beruházásaink is nyáron
kezdődtek: a Plébánia épületének részleges felújítása és a templom nyílászáróinak
restauráló megújítása, melyek szintén egyházmegyei pályázati forrásokból sikerültek.
Köszönet mindenkinek, aki közösségi programjainkhoz vagy felújításainkhoz bármilyen
módon hozzájárult, segített személyes vagy
intézményes formában /részletes köszönetnyilvánításunk külön írásban olvasható/.
Köszönjük a már befizetett egyházi hozzájárulásokat (a dolgozó felnőttnek 4700
Ft/év, nem aktív felnőttnek (nyugdíjas,
munkanélküli) 3700 Ft/év), az adományokat is hálásan fogadjuk.
A tanév kezdetével indulnak a hittan órák
is az iskolában, melyet az iskolai órarendbe
beépítve tartanak hitoktatóink: Toldi Róza
Hajnal és Pavlicsek Zsolt.
Szeptember 4-én vasárnap a reggel 8 órai
szentmisén kezdjük a tanévet Veni Sancte
szentmisével, szeretettel várunk minden
gyermeket, szülőt, pedagógust, hogy
tanév elején közös fohászokkal kérjük a
Mindenség Urát a bölcsesség, szorgalom,

türelem, kitartás adományaihoz.
Templomunk búcsúja -- Kisboldogasszony
védőszentjének ünnepe -- idén szeptember 11-én vasárnap lesz, reggel 8 órai ünnepi szentmisével.
Október 2-án vasárnap lesz templomunkban bérmálás, melyet az egyházmegyét
vezető Spányi Antal püspökünk fog kiszolgáltatni. Az ünnepi szentmise vasárnap
délután 16 órakor kezdődik, e napon nem
lesz reggeli szentmise templomunkban.
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/ 5.
Decemberben Ferenc pápánk meghirdette
az Irgalmasság Szent Évét. Ehhez kapcsolódva idén igyekszem egy kis segítséget
adni a jobb megértéshez és megéléshez
minden cikkemben:
Pál Feri atya gondolataiból 1.
„Az irgalmasság egy másik oldala, amikor
mi magunk szorulunk rá arra, hogy a másik irgalmazzon, de azzal szembesülünk,
hogy a másik nem képes velünk szemben
irgalmasan viselkedni --ilyenkor mit tudunk tenni, ezen túllendülni?”
„Az irgalmasságnak a létjogosultsága, értékessége olyan nyilvánvaló, hogy mi magunk
is átéljük a tökéletlenségünket és azt, hogy
néha kiszolgáltatottá válunk a kapcsolatainkban vagy a családban, és hogy nem tud
továbbmenni az élet, a kapcsolat, nem tudunk
megint bizalmat szavazni egymásnak, csak
akkor, ha készek vagyunk irgalmat gyakorolni: megbocsátani vagy a jogos bosszúnkról
lemondani, miközben nem tagadjuk az igaz-

ságot. Vagyis képes vagyok arra a nagyvonalúságra, hogy ne csak saját magam felől, főleg
pedig csak a saját sértett önmagam felől nézzek és éljek meg egy helyzetet. Minden olyan
helyzet, amelyben megéltem, hogy irgalomra
szorulok, márpedig ilyen helyzet nap mint
nap létrejön, segíthet engem abban, hogy
nagyvonalú legyek akkor, ha azt tapasztalom,
hogy ez a másik félnek nehéz, hogy elismerjem a jogát a másiknak arra, hogy ne legyen
irgalmas. Ezzel teremtjük meg annak a szabadságnak a terét, amiben méltányoljuk és
nagyra tartjuk azt az emberi gesztust, hogy
megbocsátott, irgalmas volt. Ha a kereszténységre hivatkozva azt mondjuk, hogy meg
kell bocsátani és elfogadhatatlan, ha a másik
nem gyakorol irgalmat, akkor nem becsüljük
eléggé az irgalmat. Nem méltányoljuk a másik
személyt, aki dönthetett volna úgy, hogy nem
lesz irgalmas, de úgy döntött, hogy irgalmaz,
nagylelkű lesz, valamitől eltekint, valamilyen
jogát nem akarja érvényre juttatni vagy nem
akar minden helyzetből győztesen kikerülni.
Éppen ezáltal tudjuk nagyra értékelni, hogy
elfogadjuk, hogy másképp is lehetne.”
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
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Köszönet

bó Lajosné hagyatékából adományozott
bútorokért, ruhákért és mindenért!

zott bútorokért, ruhákért és mindenféle
finomságokért!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
segítették az egyházi közösségi programjainkat, illetve azoknak, akik a felújításokhoz bármilyen módon hozzájárultak!

Ujfalusi Pál vállalkozónak, képviselő testületi tagnak , aki helyben segítette, fuvarozta az adományozott dolgokat!

Köszönet az alábbi adományozóknak:

Hellas Express Dunaújváros, aki a műanyag
kupakokat elszállította Dunaújvárosba,
Moutsogiannis Panagiotis és Moutsogiannis Alexandros ügyvezetőknek az elszállításért! Dunaújvárosba egy beteg kislány
műtétjéhez vittük.

Bogó Ancsa Anikónak az adományozott
bútorokért és mindenért!

Horváth Árpádnak és családjának az adott
adományt!

Csobánczi Győzőnek és fiának, a Plébánián végzett villanyszerelési munkálatokért!

Jankovics Mihálynak és családjának az
adott adományt!

Erdős Károlynak és a közmunkásoknak, a
templomnál és a temetőnél végzett munkájukért!

Karanyicz Ritának a szép virágokért, ami
az irgalmas nővérek sírjára ültettünk!

Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet Perkáta elnök asszonyának köszönjük az
adományt!

Somogyi Balázsnak, Polgármester Úrnak, aki mindenben segítette emberileg
és tisztségénél fogva a munkánkat!

Győrik Józsefnek és családjának, a Dr Sza-

Tigerné Viczkó Valériának és családjának
az édesanyja hagyatékából adományo-

Elbúcsúztak a
püspök atyától

A csoport eljutását a temetésre a Perkátáért Közalapítvány biztosította a kis
buszával.

2016. július 27-én helyezték örök nyugalomra Takács Nándor nyugalmazott
püspök atyát Székesfehérváron. Az eseményen Perkáta Nagyközség Önkormányzatát, a perkátai egyházközséget, valamint
a Kisboldogasszony Alapítványt, egy –
az alapítvány kuratóriumi elnöke, Virág
Györgyné által vezetett – hét fős csoport
képviselte. A csoport a sírra csokrot helyezett, ezzel is kifejezve a püspök atya
iránti tiszteletet.

Horváth Dóri

Megszépültek az
Irgalmas nővérek
sírjai
Virág Györgynének, a Kisboldogasszony
Alapítvány kuratóriumi elnökének kezdeményezésére a közel múltban megszépültek az Irgalmas nővérek sírjai. Az

Köszönet mindazoknak, akik segítették
a munkánkat! Elnézést kérünk, ha a név
szerinti felsorolásból valaki kimaradt!
Az adományokkal több rászorulón tudtunk
segíteni az Ő segítségükkel!
Virág Györgyné
Katolikus egyház képviselő testületi tag
Karitász tag
Kisboldogasszony Alapítvány
Kuratóriumi Elnök
Toldi Hajnal Karitász vezető
és Katolikus egyház képviselő testületi tag

akcióhoz csatlakozott Perkáta Nagyközség
Önkormányzata: Erdős Károly vezetésével
a közmunkások is hozzájárultak a sírok
környezetének rendbetételéhez. További segítség érkezett magánszemélyektől
is: Karanyicz Rita szép, fehér virágokat
adományozott az alapítványnak, s ezzel
hozzájárult a sírok még szebbé varázsolásához.
„A mai napot szebbé tették, ha összefogunk minden megoldható!” írta Virág
Györgyné, aki ezúton szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját, aki részt
vett a kezdeményezésben!
Horváth Dóri

Egyházi jeles napok Perkátán
100 évvel ezelőtt történt
A perkátai harangok történetébe bepillantást nyerhetünk írásos emlékek révén.
Az I. világháborúban (1916. augusztus 29.)
elvitték a nagyharangot, hogy az újraolvasztott ércből fegyverek készüljenek. Az
1885-ben készült úgynevezett középső
harangot pedig 1917. decemberben leszerelték.
Mielőtt ledobták a harangot, előtte megzúgatták utoljára. A hívők megsiratták. Az
esés helyére homokot szórtak, hogy kicsit
védje az ütéstől. A templom előtti járda
a leesett harangtól 30 cm-re behorpadt.
Győry Teréz grófnő 1923. augusztus 19-én
töltötte be a nyolcvanadik életévét, ennek
emlékére a Walser céggel elkészíttette a
nagyharangot.

1916. augusztus 29.
A harang ledobása a toronyból

1916. augusztus 29. délután 6 óra.
A képen látható Kéri Ferenc plébános is
(Egyházi szolgálata Perkátán: 1902-1936. okt. 13.)
folytatás a 18. oldalon 
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A képek- melyek egyikén a grófnő is látható- megörökítették a harangszentelést.

A nagyharang reggel, délben és este szólal
meg. A kisharang pedig a lélekharang,
amely az elhunytakért szól. A lélekharangot különböző módon húzták meg férfiaknál, nőknél és gyermeknél is.

Egy 1991-ben készült leltár az alábbiakat
jegyezte le a harangokról:

A képen látható tölgyfa még ma is áll.
Korát meghazudtoló frissességével, méltóságteljes tartásával nagyon sokat tudna
mesélni nekünk.

2016. augusztus
A harangok villamosítása 1984-ben valósult meg.

 folytatás a 11. oldalról

Emlékképet őrzünk arról az eseményről
is, amikor Győry Teréz grófnő a 70. születésnapját ünnepelte.

PERKÁTAI HÍREK

Nagyharang, 252 kg. Felirata: „Öntötte
1923. évben Walser Ferenc, Budapest.”
Kisharang, 57 kg. Felirata: „Boldog Szűz
és szent királyunk legyetek pártfogóink.”
„Öntötte: 1907. évben Walser Ferenc, Budapest”

A lélekharang meghaltakért való megszólalása nálunk a XVII. Században honosult
meg a jezsuiták buzgólkodására. A néphumor szerint a szegényt így kíséri utolsó
útjára: „Nem volt itt kilincs, csak fakilincs!”
A gazdagot, a drágán megfizetett öreg
harang ellenben így búcsúztatja: „Sok volt,
sok volt, csak volt!”
Lászlóné Szabó Edit

Közlemények, hirdetések
Július 1-jétől
gyepmester működik
Perkátán
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
gyepmesteri tevékenységet kötött a Fejér megyében is ismert Alpha Vet Kft-vel,
amely július 1-jétől látja el a feladatot.
Rendszeres ellenőrzést és kérésünkre al-

Szerkesztőségi
Közlemény
Tisztelt Olvasóink!
„Itt van az ősz, itt van újra” legalábbis a
naptár szerint, mert az időjárás alapján
bármi várhat ránk szinte naponkénti változásokkal…

kalmi vizsgálatot is lát el a vállalkozás,
amely feladatra elsősorban a kóborló kutyák miatt van szükség. Ezért is kérjük
fokozottan az ebtulajdonosokat – ami
egyébként a mindenkori ebtartással foglalkozó rendeletben kötelezettségükként
szerepel is -, hogy ne hagyják kutyáik
felügyelet nélküli közterületre jutását és
kóborlását.
Somogyi Balázs

Ami biztosan vár ránk azok a következő
napok, hetek helyi programjai: kiemelten
a hagyományos perkátai búcsú és kísérő
rendezvényei, továbbá a biztosan elkezdődő tanév. Sok program, érdekes helyi
esemény beszámolója olvasható jelen lapszámunkban is, reményeink szerint egyre
többek találnak számukra is kedvelhető
témát, kedvenc cikket.

sabbá lapunkat tudósításaikkal, beszámolóikkal a helyi, közérdekű rendezvényekről,
összejövetelekről.

Bíztatunk mindenkit, tegye még aktuáli-

a Szerkesztőség

Elérhetőségeink: ujperkataihirek@gmail.
com, telefonon és személyesen a Szerkesztőség és a Faluüzemeltetési Iroda.
Következő lapzártánk időpontja:
2016. szeptember 26.
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IFA billencs
tehergépkocsival
✔ sóder
✔ termény
✔ tüzépes
✔ egyéb anyagok

FUVAROZÁSÁT vállalom!
Szarka Péter
Tel.: 30/267-39-67
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FIGYELEM!

AUTÓVEZETŐ TANFOLYAM
UNO-DUNAÚJVÁROS

Személygépkocsi vezető
és motoros tanfolyam
indul Perkátán,
2016. szeptemberben, a Művelődési házban.
Érdeklődni és jelentkezni lehet
az alábbi telefonszámokon:
Gépjármű oktatónál: 0620-914-0749
Könyvtárban: 0625-522-321

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!

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
25 éve a lakosság szolgálatában
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Éjjel-nappali ügyelet:
25-271-080,
Temetés
25-450-157,
(koporsós és urnás)
25-507-720,
Koszorúrendelés
06-30-6071-310,
Sírkőbontás és visszaállítás
06-30-9621-764
Új sírkőkészítés
Cím: Perkáta, Dózsa Gy. u. 14., Varga László
Kriptaépítés

Átadták a teljesen felújított perkátai Győry-kastélyt

