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Emlékezzünk az '56-os
forradalom 60. évfordulójára

ló

:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Polgári Összefogás Perkátáért civil szervezet,
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidézve „Büszkeségpontot” hoz létre a 60.
évfordulón, 2016. október 23-án, Perkátán, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola parkjában
Pongrátz Gergely szobra és a perkátai származású, 1956-os roma mártír emléktáblája
felavatásával.
A szoboravató időpontja: 2016. október 23-a 10 óra
A szobrot készítette: Pavlicsek Attila
Avatóbeszédet mond:
Dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja
Szilasy György történész, az abai Attila Király Gimnázium igazgatója, az első szabadon
választott Magyar Országgyűlés térségi országgyűlési képviselője
A szoboravatót követően a perkátai Győry-kastélyban a 42. Állomás Kulturális Egyesület
és a Perkátai ÁMK szervezésében Életképek címmel kiállítás nyílik, mely a városi és a
vidéki élet pillanatait mutatja be 1956-ból.
A kiállítás megtekinthető 2016. november 14-ig.
Szeretettel várunk mindenkit!
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.
augusztus 12-i
képviselő-testületi
ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. augusztus 12-én
ülést tartott, melyen jelen volt Somogyi
Balázs polgármester, valamint Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc,
Szilasy László és Ujfalusi Pál képviselők.
• A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot, mely a
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő 0328. hrsz-ú
ingatlan egy részének az eladásával
kapcsolatos előszerződés elfogadása
volt.
• A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az adásvételi előszerződést,
mely alapján a Pannon VetPharma Kft.
megvásárolni kíván háromhektárnyi önkormányzati tulajdonban álló területet.
A területen gyógyszergyártó üzemet
szeretnének létrehozni. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az
előszerződés aláírására és a tárgyalások
lefolytatására.

Beszámoló a 2016.
szeptember 6-i
képviselő-testületi
ülésről

támogatási igényt nyújt be 418 erdei
m3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához, továbbá kötelezettséget vállalt
A Képviselő-testület kötelezettséget
vállalt arra, hogy a 418 erdei m3 men�nyiségű tűzifa vásárlásához bruttó 530
860 Ft saját forrást biztosít, valamint
a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete szintén elfogadta, hogy a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt „Büszkeségpontok” pályázaton indulni kíván 5 000
000 forint erejéig új emlékmű állítása
kategóriában.
• A képviselőt-testület úgy határozott,
hogy az önkormányzati fenntartású
intézményben vagy az önkormányzatnál dolgozó szülők gyermekei számára
fejenként 10 000 forint természetbeni
iskolakezdési támogatást biztosít.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Perkáta külterület 0329 helyrajzi számú földút
kiszélesítésével kapcsolatban a 0328
helyrajzi számú ingatlan egy részének a mezőgazdasági művelés alól
történő kivonásával összefüggésben
felmerülő díjat Perkáta Nagyközség
Önkormányzata a 2016. évi költségvetés K337 Díjak, egyéb kifizetések
előirányzat terhére biztosítja.

A 2016. szeptember 6-ai képviselő-testületi ülésen Somogyi Balázs polgármester,
Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács
Ferenc, Szabó Tamás és Szilasy László
képviselők voltak jelen. A jelenlévők
egyhangúlag elfogadták a polgármester
beszámolóját az aktuális eseményekről,
majd hasonlóképpen döntöttek „a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról” szóló
rendeletről.

• Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete teljes egyetértésben hozzájárult a Perkáta Nagyközség
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Perkáta belterület 1849
helyrajzi számú ingatlan két egyenlő
részre történő megosztásához, az út
és a szántó alrészletek beépítetlen
földrészlet megnevezésre történő
változtatásához. A képviselő-testület
felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert a megosztással kialakított két
önálló ingatlanra vonatkozó adásvételi
előszerződés aláírására.

• Ezt követően a képviselő-testület 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
0 tartózkodással úgy határozott, hogy
a rászoruló családok szociális tűzifával történő támogatása érdekében

•  Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályá-

zat 2017. évi fordulójához, s ennek a
felhasználható keretösszegét 500 000
forintban határozta meg, melyet a 2017.
évi költségvetésben biztosít.
• A gyűlés során a megjelent képviselők
felhatalmazták a polgármester, hogy a
perkátai Győry-kastély pincéje vizesedésének megszüntetésére vállalkozói
árajánlatokat kérjen be, illetve a kivitelezői szerződést írja alá nettó 600
000 Ft + áfa keretösszegig.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata
a képviselők döntése alapján lemond
a tulajdonában lévő 1158 helyrajzi szám
alatt felvett, természetben a 2431 Perkáta, Deák Ferenc utca 16. szám alatt
található ingatlanon álló 1158/C helyrajzi számú, 85 m2 alapterületű lakóház értékesítéséről és az elővásárlási
jogáról.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata
a képviselők döntése alapján lemond
a tulajdonában lévő 1158 helyrajzi szám
alatt felvett, természetben a 2431 Perkáta, Deák Ferenc utca 16. szám alatt
található ingatlanon álló 1158/C helyrajzi számú, 85 m2 alapterületű lakóház értékesítéséről és az elővásárlási
jogáról.
• A képviselő-testület továbbá úgy határozott, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a Perkáta 1382/1 helyrajzi szám
alatt felvett, természetben a 2431 Perkáta, Széchenyi István utca 45. szám
alatt található ingatlant meg kívánja
vásárolni 300 000 Ft vételáron. A képviselő-testület felhatalmazta Somogyi
Balázs polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.

Saint-Maximin + Perkáta
= 25 év barátság
Serge Macudzinski, Saint-Maximin polgármestere és Perkáta első díszpolgára
vezetésével 20 fős delegáció érkezett
Perkátára, hogy 2016. szeptember 9-e és
11-e között megünnepelje a hivatalos testvértelepülési kapcsolat 25 éves fennállását.
Az ünnepség Perkátán való megrendezésében már 2011 novemberében megállapodtunk, amikor Saint-Maximinban ünnepeltük meg a 20. évfordulót. A mostani
rendezvényt a legperkátaibb ünnephez, a
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búcsúhoz kapcsoltuk. A francia barátaink
mellett ellátogatott Perkátára Saint-Maximin portugál testvérvárosának, Figueiró
dos Vinhos 4 fős delegációja is.
Saint-Maximin delegációját szeptember
9-én délután fogadtuk a Győry-kastélyban,
majd ezt követően emléktáblát helyeztek
el Ébl Istvánné Ilona sírjára, aki 2011-ben
elsők között vehette át a Saint-Maximin
díszpolgára címet kapcsolatalapítóként.

gyűlést követően Perkáta Nagyközség
Önkormányzatának ajándékát adtuk át
Saint-Maximinnak: Gáspár Aladár képzőművész, volt perkátai tanár 40 évvel
ezelőtt készített és most is a kastély
előkertjében található szobrának erre
az alkalomra, süttői mészkőből készült

Szeptember 10-én 10 órától Perkáta Nagyközség Önkormányzata díszközgyűlése az
elismerések mellett a 25 éves kapcsolatról

szólt. Elsőként Somogyi Balázs polgármester mondott beszédet, majd Ébl Andrea,
aki 1981-ben elsőként járt Saint-Maximinban,
- amely egy általános iskolai jutalomútként
történt, - és elmesélte a 35 évvel ezelőtti
kapcsolatfelvételt. Serge Macudzinski polgármester és Ébl István, a bejegyzés alatt
álló Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület elnöke az első lépésekről és a 80-as
évekbeli programokról számolt be, illetve
az 1991-es testvérvárosi szerződéskötésről.

Éric Fournier, a Francia Köztársaság magyarországi nagykövete is megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt, és felszólalásában méltatta a partnerkapcsolatunkat,
majd további sikeres évtizedeket kívánt.
A programon Kovács Roland előadásában egy verset hallhattak a megjelentek,
majd Varga Elemér cimbalomművész is el
kápráztatta a vendégeket előadásával, s
később a Perkátai Női Kórus csodálatos
hangja töltötte be az épületet. A díszköz-

másolatát. Az ajándékozás után Gáspár
Aladár életmű-kiállításának megnyitóján is
részt vett a csoport. 13 órakor Serge Macudzinski indította el a szüreti felvonulást,
ezt követően a vendégek megtekintették
a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület tornateremben berendezett időszaki kiállítását,
majd az egyesület ebéddel is vendégül
látta őket. Ebéd után Ébl István pincéjébe,
a Szőlőhegyre látogattak ki, majd fél 5-től
a 25 éves kapcsolatot bemutató Saint-Maximin-i és perkátai filmet vetítették le a
kastélyban. Este 6 órától Pavlicsek Csaba,
olimpiai érmes ételszobrász, junior Európa-bajnok mesterszakács, pálinkamérnök,
az idei év országos magán pálinkafőzője pálinka kóstolót és előadást tartott a
francia és a portugál vendégeknek. A 8
pálinkából álló bemutató közben a pálinkafőzés folyamatát, a kóstolás módszerét
ismertette a csoporttal, beszámolt franciaországi tanulmányairól, illetve méltatta a francia gasztronómiát. A kóstolót
követően a francia partnerek ajándékot
adtak át, s később állófogadással zártult
a program. A csoport tagjai fogadócsaládjaikkal kilátogattak a szüreti bálba és
az országos hírű fellépők koncertjét is
megtekintették.
Vasárnap, 11-én a delegáció ellátogatott a
kápolnásnyéki Halász Gedeon Központba,
ahol a „65 éves MKB bank gyűjteménye a
200 éves kastélyban” című magyar festőművészet elmúlt 150 évét bemutató
kiállítását tekintették meg, majd Budapest
látványosságait sétahajóról és élőben is
bemutatták nekik. A delegáció több részben utazott haza: a csoport nagyrésze
vasárnap este repülővel, a többiek pedig
kisbusszal, illetve néhányan egy nappal
később indultak haza személyautóval.
Köszönjük a delegációnak, hogy ellátogattak hozzánk és együtt ünnepeltük a
35 éve kezdődő és 25 éve már hivatalos
testvérvárosi kapcsolatot!
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Díszközgyűlés –
Elismerések és
díszpolgári cím
átadása

sen nem tudtak részt venni.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016.
szeptember 10-én először adott át perkátai lakos részére életében díszpolgári
elismerést, s nem postumus díjat

Guy Denoyelle, jelenleg Saint-Maximin
önkormányzati képviselője, nyugdíjas.
Közel 20 évig vezette Saint-Maximinban
a Testvérvárosi Irodát, és közel évtizeden
keresztül látogatott el Perkátára, mint Saint-Maximin-i Mikulás, így jó néhány generációnyi perkátai gyermeknek jelentette
az ünnepet. Saint-Maximinból ő járt legtöbbször, közel 100 alkalommal Perkátán
és évtizedeken keresztül szabadsága nagy
részét is itt töltötte. Arra is volt alkalom,
hogy Saint-Maximinba költöző perkátai
fiatalnak ő biztosított szállást. A magyar
gasztronómiát számos rendezvényen, közte a Karácsonyi Vásáron megismertette a
francia közönséggel.

A díszközgyűlésen Somogyi Balázs polgármester elismerő okleveleket adott át azon
személyek részére, akik az előző évben,
években kiemelkedő teljesítményükkel,
öregbítették Perkáta nevét, önzetlen módon segítették elő a település fejlődését.
Somogyi Balázs polgármester elismerő
oklevelet és emlékérmet adott át Fórizs
Attilának és Urbán Tamásnak, Perkátáért
végzett tevékenységükért.
Elismerő oklevelet és emlékérmet adott
át Fehér Mihálynak, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség „Év Polgárőre” címének
elnyeréséért, valamint Kovács Rolandnak, a
2016-os Országos Prózamondó Versenyen
elért második helyezéséért.
Elismerő oklevélben és emlékéremben
részesült Pavlicsek Csaba, az „Év magán
pálinkafőzője” cím elnyeréséért, továbbá
elismerő oklevelet és emlékérmet adott át
Fülöp Fanninak, a Dunaújvárosi Főiskola
Diák Sportegyesület, Olimpiai Reménységek Verseny 2016-os bajnok női vízipóló
csapat tagjának, a kiemelkedő sporttevékenységéért.
Somogyi Balázs polgármester elismerését
fejezte ki Mészáros Zsuzsannának, a IV.
Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázaton elért
eredményéért, Horváth Árpádnak és Horváth Milánnak, a 2015-ös „B” kategóriás
Utánpótlás-bajnokság során elért országos
második helyezéséért, akik a díszközgyűlé-

Figueiró dos Vinhos
delegációja Perkátán
A 25 éves testvérvárosi ünnepségen 4 fős
Figueiró dos Vinhos-i delegáció is részt
vett. Saint-Maximinnak 2008 óta testvérvárosa Perkáta mellett a portugál Figueiró
dos Vinhos. A 1960-70-es években közel
200 portugál vendégmunkás telepedett
le Saint-Maximinban és ez adta a mostani
kapcsolat alapját. Perkáta már több alkalommal kapcsolatba került a portugál várossal,
elsősorban a nyári ifjúsági táborokon. Tavaly
a francia fiatalok mellett a portugálok is
ellátogattak hozzánk, idén pedig első alkalommal perkátai fiatalok is élvezhették a
pazar programokat és a portugál vendégszeretetet Figueiró dos Vinhos-ban.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata döntése alapján Somogyi Balázs polgármester Perkátáért kitüntetést adott át Guy
Denoyelle részére a Perkáta Saint-Maximin kapcsolatért végzett munkájáért.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata döntése alapján Somogyi Balázs polgármester Perkáta díszpolgára címet adott át
Rajcsányi Lászlónak.
Rajcsányi László, 1947-ben Perkátán született, édesapa, férj, vállalkozó, nyugdíjas.
1990-ben az első szabad önkormányzati
választáson a konzervatív oldal perkátai
képviselő- és polgármesterjelöltje. 1998ban többed magával megalapítja a Polgári
Összefogás Perkátáért Egyesületet, amely
számos szellemi és földrajzi területet rendez vagy alakít ki Perkátán, többek között
a templomkertet, a kastélykerti játszóteret és újra indítja a báli közéletet. 2000ben, a milleniumi ünnepségekre társaival
létrehozza a templomkertben az Életfát
környező parkot. A 2000-es évek második felében éveken keresztül szervezi és
megvalósítja a temetői Galgóczy-kápolna
felújítását és részt vett a selymespusztai harangláb felújításában is. 2007-től

A 4 főből álló, Marta Bras alelnök/alpolgármester által vezetett delegáció szeptember 8-án érkezett Magyarországra és
12-én indultak haza. A portugál csoport a
25. évfordulós rendezvényeken a francia
delegációval együtt részt vett, a fennmaradó
időben pedig Szilasy László, önkormányzati
képviselő mutatta be nekik Fejér megye
értékeit, majd pedig Perkáta intézményeit. Szeptember 12-én hivatalos tárgyalást
is folytattunk a delegációval, amelyben a
gyermekekhez és a fiatalokhoz kapcsolódó
programokról, illetve kulturális projektekről
történt megegyezés. Jeleztük Figueiró dos
Vinhos-nak, hogy szeretnék a Győry-kastélyban bemutatni időszaki kiállítás keretében
településüket, illetve híres szülöttjüket, a
portugál festőt, José Malhoát.
Somogyi Balázs

2014-ig önkormányzati képviselőként is
dolgozott Perkátáért, 3 éven keresztül a
Pénzügyi Bizottság elnökeként. Nevéhez
fűződik a Faluüzemeltetési Munkacsoport
kialakítása. Alapító tagja volt a Perkátai
Régiséggyűjtő Egyesületnek. Az elmúlt
években létrehozta a Perkátai Magánygyűjtemények elnevezésű technikatörténeti kiállítást, amelynek számos látogatója
és adományozója van országhatáron belülről és túlról.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata döntése alapján Somogyi Balázs polgármester Perkáta díszpolgára címet adott át Dr.
Szűcs Mihálynak.
Dr. Szűcs Mihály 1981-ben érkezett a nagyközségbe, 35 éve él Perkátán. Perkátai
pályafutását a népszerű Bányai doktor
mellett kezdte. 31 év praktizálás után 2012ban nyugdíjba vonult, majd nem sokkal
később ismét elfoglalta az orvosi széket,
hogy segítse a településünk orvosi ellátását, egészen 2016 januárjáig. Nem csupán az egészségügy terén volt aktív, több
cikluson keresztül önkormányzati képviselőként is jelen volt Perkáta életében.
Egy különleges hobbival is rendelkezik:
szereti a hajókat és szívesen barkácsol.
2006-ban a Perkátáért kitüntetést adott át
neki a nagyközség önkormányzata, majd
2011-ben a Fejér Megyei Közgyűlés a Dr.
Berzsenyi Zoltán-díjat adományozta neki
a több évtizedes gyógyítói munkájáért.
Betegeit kedvesen, barátságosan fogadta,
tanácsot adott, gyógyított, s nem csak a
rendelőben, hanem a rendelőn kívül is számítani lehetett a segítségére. A perkátai
emberek őszinte szeretettel, tisztelettel
és bizalommal fordultak Dr. Szűcs Mihály
felé évtizedeken keresztül, s ez a szeretet
és tisztelet mind a mai napig körül veszi
a doktor urat.
Ezúton is gratulálunk számukra!
Bogó Anikó
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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

Szeptember –
Tanévkezdés
Szeptember
Szeptember legfontosabb eseménye, hogy
újra elkezdődik egy tanév. A 2016/2017-es
tanévet szeptember 1-én az elő órában,
ünnepélyes keretek között elkezdtük. Az
ünnepségen hagyományainkhoz híven a
legifjabb tanulóink mondtak verset. Az
1.a osztályból Petrovics Gergő, Oláh-Rác
Rebeka és Mészáros Gyula, Mentovics Éva:
Iskolás leszek;

az 1.b osztályból Németh Attila Márk, Balázs Bernadett és Bogó Bence, Kovács Barbara: Fontos dolgok című versét adta elő.

Köszönöm a felkészítő tanítóknak, Gergelyné Németh Tímea, Gyöngyösi Edit és
László Andrea segítségét!
A tanévkezdésre valamennyi gyermek
megkapta a tankönyveket, azok kiosztása problémamentesen megtörtént. A
tankönyvek valamennyi elsős, második,
harmadik és negyedik osztályos tanuló
számára ingyenes volt.
Új pedagógusok léptek munkába: Dobos
László, testnevelő tanár, valamint Varga
Tímea, aki a fejlesztő csoportot vállalta.
Az új kollégának, kolleginának eredményes
munkát kívánok! Az idei évre kívánom,
hogy gyermek, pedagógus, szülő egyaránt eredményes tanévet zárhasson 2017.
június 15-én.
Szilasy László
Intézményvezető

Bogyó és Babóca, Alvin
és a mókusok
Fontos dolgok, iskolás
leszek- avagy -kezdődik
az iskola
Oszlassuk el a tévhitet, miszerint az iskola
szeptemberben kezdődik – hiszen a leendő elsőseink már április-május hónapban
beültek az iskolapadba. Ha csak néhány
órára is, de belekóstoltak, hogy milyen lesz
az iskolai élet. Öt alkalommal jött mind a
két osztály 19-19 tanulója, hogy ismerkedjenek egymással, tanítónénikkel, érdekes
és játékos feladatokat oldjanak meg. Elmondhatjuk, hogy senki sem csalódott:
mindig örömmel és kíváncsian érkeztek,
alig várták a következő alkalmat.
Az 1. b osztály tanulói lettek a Bogyó és
Babócák, hűen tükrözi ezt az osztályterem
is, ahova belépnek, hiszen barátságos,
mesés dekorációk születtek a falakra, amit
ámulva nézegetnek a mai napig. Igazi kis
második otthonra leltek e falak között.
Az 1.a osztály Alvin és mókusai szintén,
mintha a meséből kapnának egy részletet, csodás és színes terem várta őket,
mosolygós tanító nénivel. Itt aztán lehet
mindenféle tudományt elsajátítani!
A nyári szünet, mintha egy pillanat alatt
elröppent volna, máris ott álltak előttünk,
ünneplő öltözetükben az évnyitón. Az 1.b
osztályból három tanuló: Balázs Bernadett,
Németh Attila Márk, Kollár Bence magabiztos kiállással és bátran adta elő- Kovács
Barbara: Fontos dolgok című versét.
Az 1. a osztály Mentovics Éva: Iskolás leszek című művével készült, köszönhetően
a három diáknak, előadták: Oláh-Rác Rebeka, Petrovics Gergő, Mészáros Gyula.

Most már „igazából” iskolások lettek!
Végérvényesen és visszavonhatatlanul…
de  és most hozzátok szólunk gyerekek,
anyukák,apukák, nagyszülők, testvérek!
Nem kell félnetek, hiszen ez egy olyan
utazás lesz, amire szeretnénk, ha mindig örömmel emlékeznétek vissza. Nem

mondhatjuk, hogy minden könnyű lesz,
és nem lesz nehéz egy-egy új betű vagy
szám írása, hogy nem lesz olyan, amikor
majd keserves órák után, amit a pad fölött
vagy íróasztal fölött töltünk és töltetek,
még mindig ugyanolyan őszinte mosollyal
álltok fel… ezt nem ígérhetjük. Csak azt
tudjuk, és majd ti is látni fogjátok, hogy
– a gyermeketek, testvéretek, unokátok
–  mindig többet tud és többet akar tudni, mint előző nap. Azt látjuk majd, hogy
egyre szebben ír, rajzol, eggyel több kört
tud futni, és már a folyosón sem rohangál,
köszön a felnőtteknek… sorolhatnám.

Arra kérünk Benneteket, hogy támogassátok őket ebben, biztassátok, érdeklődjetek minden napjaik felől, mert az közös
munkánk, hogy önálló, okos felnőtt váljék
belőlük!
Jó utazást kívánunk mindenkinek!
Üdvözlettel:
Gergelyné Németh Tímea, az 1.a
osztályfőnöke
Gyöngyösi Edit és László Andrea, az 1.b
osztályfőnökei

Országos mesemondó
verseny Érden
Az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola, a Cimbora Klub és az Érdi Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola Katyika
meg Matyika Országos Mesemondó és Meseillusztráló két különálló versenyt hirdetett a Magyar Népmese Napja alkalmából,
„Mátyás mesék” címmel az alábbi kategóriákban
I.
6-10 éves gyermekek
II.
11-14 éves gyermekek
III.
15-18 középiskolások
IV.
felnőttek számára.
A versenybe az intézmények korcsoportonként 2 főt nevezhettek be. Feltétel, hogy a versenyzők előzőleg egy
helyi szervezésű mesemondó versenyen első és másod ik helyezést értek el.                                                                                                                                              
   A verseny fővédnöke: Kóka Rozália mesemondó volt.

folytatás a 6. oldalon 
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 folytatás az 5. oldalról
Október elsején 11 órakor kezdődött a verseny
és a 21 induló közül Kovács Roland 2.a osztályos tanuló a két órás mesemondás vége
felé adhatta elő ,,A nagyurak és a nádas”
című Mátyás mesét. A remek előadásmód
meghozta a várt sikert és korcsoportjában
első helyezést nyert Roland. Gratulálunk, és
további sok sikert kívánunk neki!

megtekintésére. Nagy örömmel fogadtuk
el jegyeket, és izgatottan készültünk a tárlatvezetésre.

PERKÁTAI HÍREK
2016. október
A Győri család életét és használati tárgyait
bemutató tárlaton régi eszközökkel, bútorokkal ismerkedtünk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, és a kastély dolgozóinak, hogy
falunkkal kapcsolatos élményekkel gazdagodhattunk!

Vátkainé Boda Ildikó
Tanítónő

Kiállításokon járt a
4.b osztály
2016. szeptember elején nagy megtiszteltetés érte a 4.b osztályos tanulókat. Dankó Lajos és Patai Sándor urak felkerestek
minket az iskolában, és a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat nevében felajánlottak 25 darab belépőt a gyerekeknek a Győry-kastély állandó kiállításainak

Szeptember 18-án mosolygósan fogadtak
minket a kastély dolgozói, Horváth Dóri
pedig örömmel vállalta, hogy bemutatja
nekünk a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ két állandó kiállítását. A kínai
kiállításon kipróbálhattuk, hogy milyen is
igazi tintával kínai betűket festeni, megcsodálhattuk az ázsiai testvértelepülésünk
múltját, jelenét. Sok ismerős arc mosolygott vissza ránk a hatalmas fotókról.

Kovács Tina Erika, Horváthné Fischer
Katalin és a 4.b osztály
Szilasy László
Intézményvezető

Perkátai Általános Művelődési Központ
Perkátai Általános Művelődési Központ hírei
A Perkátai Általános Művelődési Központ
szeptemberben több programmal is várta
az érdeklődőket. 2016. szeptember 10-én
szervezte meg az intézmény a már hagyományos Perkátai Szüreti Felvonulást. A
menet a víztorony elől indult, több mint
100 fő részvételével. A szervezők örömmel
fogadták, hogy Mezőfalváról, Nagyvenyimről, Pusztaszabolcsról és Szabadegyházáról is érkeztek lovasok, lovaskocsisok, táncosok, hogy együtt mulassanak
a perkátaiakkal. A rendezvényt Horváth
István kisbíró nyitotta meg a felvonulást
bemutató szövegével, s ezt követően a
Népművészeti foglalkozás diákjai táncoltak, bevonva a Perkátán vendégeskedő
francia és portugál delegációk tagjait is a
mulatásba.  A menetet Rác Roland, a falu

betyárja vezette, őt követték a csikósok,
valamint Győri István bíró és Horváth
Fanni bíróné hintója. A lovaskocsikon a
vidáman integető szüreti nép haladt, akik
a megállókban táncra is perdültek hagyományőrző viseleteikben.  A polgármesteri

hivatal előtt ebéddel várták a felvonulókat
az ott dolgozók, majd 18 órakor, miután a
menet visszatért a kastélykertbe, közös
vacsorával vendégelték meg a résztvevőket
a szervezők. A szüreti bált 20 órakor a bíró

és a bíróné tánca nyitotta meg, majd 21
órától a jó Laci betyár, 22.30-tól Kaczor
Feri állt a színpadon. A bál jó hangulatáról
a Patai és Szabó Band gondoskodott.

Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi perkátai és szomszédos településről
érkező résztvevőnek azt, hogy a 2016-os
Perkátai Szüreti Felvonuláson részt vettek, jelenlétükkel a rendezvény sikeréhez
hozzájárultak!
Szintén szeptember 10-én nyílt meg a
Győry-kastélyban Gáspár Aladár festőművész kiállítása, mely egyben egy mini
életmű-kiállítás is volt. A tanár úr több
korszakából tekinthettek meg alkotásokat
a látogatók.  A kiállítás megnyitóján Gáspár
Aladár, a perkátán töltött éveiről, itteni
tanítványairól is beszélt. A kiállítást Kovács

PERKÁTAI HÍREK

kultúra

2016. október
Lajos író, szerkesztő nyitotta meg, aki az
alkotói korszakok bemutatásán túl Gáspár
Aladár: Úton című könyvét is röviden bemutatta. A kiállítás 2016. október 24-ig
lesz ingyenesen megtekinthető, a Győrykastélyban, hétköznapokon 8-18 óráig.
Szeptember 21-én tanévnyitó információs
gyűlést tartottak a felújított kastélyban a
környező települések óvodai szakértői,
vezetői és helyetteseik. A program során
Kundakker Ferencné, a KÖSZOE Fejér
megyei elnöke tartott előadást a megjelenteknek, majd a két előadás közti
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A Perkátai Általános Művelődési Központ
továbbra is várja az 50 órás közösségi
szolgálatra a középiskolai tanulókat. Intézményünk lehetőséget teremt számukra
a hasznos, tanulságos jó hangulatú szolgálatra.
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató
szünetben az érdeklődők megtekinthették a kastélyt és az ott lévő két állandó
kiállítást is.

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

Őszi könyvtári
programok
Szeptember végén - Benedek Elek
születésnapjára emlékezve,- a Magyar
Népmese Napját ünnepeltük. Ezen
alkalomból, 2016. szeptember 29-én
mesedélutánra hívtuk a gyermekeket
a Győry-kastélyba, ahol Cseréné
Marczal Zsuzsanna, Siba Árpádné
óvónők, Denke Antalné, Fülöp Irén,
Jákliné Rajcsányi Rozália pedagógusok, valamint Bogó Brigitta fiatal
anyuka készültek fel a szép, változatos
mesék előadására. Öröm volt látni a
sok érdeklődő kisgyermeket! Kívánjuk nekik, hogy ne csak Benedek Elek
születésnapján, hanem az év minden
napjára jusson nekik egy-egy mese!
Szeptember 30-án az általános iskola napközis nebulóit hívtuk mesevetélkedőre. A mesék meghallgatása
után rajzos, játékos rejtvényeket fejtettek meg nagyon ügyesen.
A találkozó részeként könyvbemutatóval

is készültünk, hogy kedvet ébresszünk az
olvasáshoz, és a mesekönyvek kölcsönzéséhez.

Október 3-9-e között zajlottak az
Országos Könyvtári Napok, amelynek
a könyvtárunk is részese volt.
Október 4-én vendégünk volt Pável István Zsolt meseterapeuta, mesemondó,
aki a  felnőtteknek tartott előadást „A
mesében rejlő kódok üzenete a Nőknek
és a Férfiaknak” témában.
„120 éves az újkori olimpia” című képes
ismeretterjesztő kiállítással, és könyvajánlókkal is készültünk. A sport iránt érdeklődők
sok érdekességet megtudhattak az olimpia

történetéből!
Továbbra is szeretettel várjuk a régi és új olvasóinkat! A könyvtári beiratkozás ingyenes!
Amnesztiát hirdettünk! A régen lejárt
határidejű könyveket októberben késedelmi díj nélkül vissza lehet hozni a
könyvtárba.
Újabb könyvekkel bővült a községi könyvtár állománya. A kiadványok
között vannak mesekönyvek, ifjúsági
regények, sikerkönyvek és szakkönyvek
is.
Kérem, tekintsék meg a Perkátai ÁMK
József Attila Könyvtár honlapját, amelyen tájékozódhatnak az aktuális hírekről,
és a könyvajánlókról. A nap 24 órájában
elérhető az online katalógus: www.
konyvtar.perkata.hu ; Követhetnek minket a könyvtárunk Facebook oldalán is!
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)

Szeptemberi kezdés
az óvodában
Már egy hónap el is múlt a tanévből.
Programokban nem volt hiány.
A hónap legnagyobb eseménye mégis
az újonnan beíratott gyerekek befogadá-

sa, és a már óvodai életet ismerő ovisok
visszaszoktatása volt az óvodai élethez.
A nyáron sokat nőttek, erősödtek, fejlődtek. Boldogan jöttek az új ruhákban az oviba, mert a régieket már mind
kinőtték. Örömmel fordultak társaikhoz,
felnőttekhez egyaránt. Felszabadultan
mesélték nyári élményeiket.

A legkisebbek sírásától volt hangos az
intézmény, de nem csak a kicsik sírtak,
hanem a szülők is. Ez azonban csak az
első héten mindig is volt így…
Tudom, én könnyen mondom már, de ez az
első alkalom, amikor el kell engedni apa,
anya kezét, önállónak kell lenni 3 évesen
egy idegen helyen, idegen közösségben.
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A biztonságot nyújtó családot egy ismeretlen világ váltotta fel, amihez az
apróságok hamar alkalmazkodnak,
ha a családtól is megkapják a kellő
támogatást.
Nagyon fontos, hogy már jóval a beszoktatási idő előtt pozitívan beszéljünk a gyermekünknek az új helyről, ahol a napjait el
fogja tölteni, ne ijesztgessük, félemlítsük
meg az óvodával.  Lényeges dolog, hogy
a szülők ne éreztessék a gyermekükkel a
saját félelmeiket, akkor így talán könnyebb
lesz az elválás.
A 25 éves Saint-Maximin és Perkáta népe
közötti testvértelepülési ünnepségre
4 fős Figueiró dos Vinhos-i delegáció
érkezett falunkba, akik szeptember 9-én
intézményünkbe is ellátogattak. A rövid
itt tartózkodásuk alatt bemutattam az
intézményt, a vendégek néhány gondolatban vázolták a portugál óvodák helyzetét. Örömmel, érdeklődve szemlélték a
csoportokat, a gyermekek munkáit.
Szeptember 14-én mindkét épületben
összevont szülői értekezletre került sor,
ahol ismertettük a szülőkkel az általános
tudnivalókat, célokat, feladatokat, ami
minden perkátai óvodásra vonatkozik.
Köszönjük a védő néniknek, hogy elfogadták meghívásunkat és tájékoztatták a
szülőket a betegségmegelőzésről és az
egészséges életmódról. Ezután a csoportokban folyt tovább a szülői értekezlet. Az
óvodapedagógusok minden csoportban az
őket érintő aktuális célokról, feladatokról
beszéltek.
Megválasztásra került a Szülői Szervezet új
vezetője, Farkas-Tóth Ágnes személyében,
és megerősítésre kerültek a régi tagok.
Lelkes munkájukra továbbra is számítunk.
Szeptember 21-én vezető óvónői értekezletet tartottunk a Győry-kastélyban a
kistérség és a környező települések óvodavezetői részére. Témája a 2016/2017-es
tanév feladatai a megváltozott törvények,
jogszabályok tükrében volt. 9 településről 16 fő vett részt a programon. Köszönjük Kundakker Ferencné közoktatási
szakértőnek, szaktanácsadónak, hogy
elfogadta a felkérést, segített eligazodni

Az óvodákban is
megkezdődött a tanév
Belső igényként és szükségletként fogalmazódott meg az óvodavezetőkben, hogy a
2016-17-es tanév feladatait közösen beszéljék meg, vitassák meg. Többen megkeresték
telefonon ez ügyben Kovács Tibornét, ezért
döntöttek úgy, hogy 2016. szeptember 21-én
a perkátai Győry-kastélyban a kistérség és
a környező települések óvodavezetőinek és
helyetteseinek egy vezetői értekezletet tartanak. Kundakker Ferencnét, a Fejér megyei
KÖSZOE elnökét, közoktatási szakértőt,
szaktanácsadót kérték fel, hogy segítsen
az aktuális, megváltozott törvények közötti

2016. október
a törvények, jogszabályok között!
A Cicás csoport szeptember 22-én kirándulni volt Dunaújvárosban. Az apróságok
kipirult arccal vették birtokukba a szép őszi
napsütéses délelőttön a játszóteret. Komolyan, de érdeklődve szemlélték az Intercisa
Múzeum kiállítását. A múzeumban aktívan
vettek részt a játszóházi foglalkozáson,
ahol szép karkötőket készítettek. Délután
büszkén mutatták meg szüleiknek, testvéreiknek.
Szeptember 23-án óvoda szintű sportnapot
szerveztünk a gyerekek nagy örömére.
Nagyon szeretik a csapatversenyeket, sorversenyeket. A feladatokat pontosan betartották, buzdították egymást és izgultak,
hogy az ő csapatuk legyen az első. Természetesen minden csapat győztes volt.
Jó étvággyal fogyasztották el az ebédet,
majd pillanatok alatt elaludtak, elpihentek.

Szeptember 27-én a Sünis csoportba járó
gyerekek kirándultak Székesfehérvárra.
Ellátogattak a Bory-várba és a Kalandorland játszóházba. A gyerekek elfáradva,
de élményekben gazdagon tértek vissza
az óvodába. Másnap is gazdag program
várta ezeket a gyerekeket, mert lovas kocsis kirándulásban volt részük. A gyönyörű,
őszi napsütéses délelőttön gyerekzsivajtól
és énekszótól lettek hangosak azok az
utcák, ahol a kocsi elhaladt. Az óvodások
nagyon szeretik ezeket a kirándulásokat,
boldogan mutatják a felnőtteknek és társaiknak, hogy ők ebben az utcában laknak,
vagy ismerősük, vagy rokonuk lakik itt.
Már a reggeli gyülekező alatt tervezgették, hogy melyik háznál álljanak meg egy
kicsit. Az emberek örömmel integettek
a kicsiknek. Köszönjük Vaskó Csabának,
hogy maradandó élményben részesítette
a gyerekeket!
eligazodásban, azok helyes alkalmazásában.
9 településről 16 fő vett részt az értekezleten.
A délelőtt aktív párbeszédes formában
zajlott le. Mindenki elmondhatta a saját
tapasztalatát, problémáját egy-egy téma
kapcsán. Sok hasznos információt osztott
meg az előadó. Az értekezlethez kapcsolódó anyagokat mindenkinek e-mailben
az est folyamán még a rendelkezésére lett
bocsátva.
Köszönjük Kundakker Ferencnének,
hogy elfogadta a felkérést és segítette a
munkánkat!
Kovács Tiborné a Perkátai ÁMK Szivárvány
Óvoda vezetője volt a vendéglátó. Beszélt
a pályázati lehetőségek kihasználásának

Szeptember utolsó hetében a Népmese
napjára készültünk. A népmese napját első
ízben 2005. szeptember 30-án rendezték
meg. A nap célja, hogy a pedagógusok és a
mesével foglalkozó szakemberek, valamint
a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen
a napon megkülönböztetett tisztelettel
forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Ezen a napon ünnepeljük
Benedek Elek születésnapját, ő volt a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője.
Az óvodapedagógusok kiemelten
foglalkoztak a magyar népmesékkel. Ezekkel ismertették meg a gyerekeket az aktualitásnak és az életkori sajátosságaiknak
megfelelően.

Szeptember 30-án Rosta Géza zenés
interaktív előadása repítette a mesék
birodalmába az óvodásainkat. Tetszésüket
az óvodás korú gyermekek tapssal fejezték ki. Az egész délelőtt jó hangulatban,
kellemesen telt el.
Intézményünkben egész évben folyamatosan történik az új óvodában a szelektív kukákba a PET palackok gyűjtése.  
Köszönjük azoknak a szülőknek és azoknak a családoknak, akiknek ugyan nincs
óvodás korú gyermeke, de mégis figyelmet
fordítanak erre a felhívásra, támogatják ezt
a fontos kezdeményezést!
A következő hónapok is eseményekben
gazdagon fognak terveink szerint megvalósulni. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az intézményünkbe járó
gyerekek jól érezzék magukat, változatos
programokban részesüljenek.
Kovács Tiborné
óvodavezető

fontosságáról, kiemelve az Erasmus+ pályázatot, annak a jelentőségét, fontosságát a
mai világban. Elmondta az eddig meglátogatott külföldi országok óvodáiban szerzett tapasztalatait, benyomásait. Kiemelte
terveiket, elképzeléseiket a közeljövőben.
A résztvevő vezetők továbbra is szoros
szakmai kapcsolatot ápolnak egymással,
azért, hogy az általuk vezetett intézmény
még hatékonyabban működjön a megváltozott törvények betartásának tükrében.
Cseréné Marczal Zsuzsanna
Óvodavezető helyettes
Bogó Anikó
Perkátai 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

Kínai-Magyar Kulturális
Turisztikai Központ hírei
Az elmúlt időszakban több kínai delegációt,
környező településekről és az ország más
tájairól érkezett vendégeket köszönthettünk
a kastély falai között. Számos érdeklődő vett
részt programjainkon, s a nyílt napok során
az intézmény lehetőséget teremtett a kastély
és a kiállítások ingyenes megtekintésére.
Több helyi civil egyesület is élt a lehetőséggel
és a számukra fenn tartott Civil Teremben
szervezték meg havi találkozójukat.
A Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai
Központ továbbra is várja az érdeklődőket.

A kastélyban található két kiállítás, a „Győry
család emlékei”, valamint a kínai kultúrát bemutató tárlat megtekinthető hétköznapokon
8 órától 18 óráig.
A felújított kastély igényesen berendezett,
tágas, szép termeit esküvői fotózásra, esküvői szertartásokra, konferenciák, időszakos
kiállítások, gyűlések, kis és közepes létszámú
rendezvények, programok megtartására (pl.:
osztálytalálkozó) lehet igénybe venni.
Rendezvényeinkről Perkáta hivatalos honlapján olvashatnak. A központ programjainak
fotódokumentációját Papp Péter illetve a
központ dolgozói készítik, melyet ezúton is
köszönünk nekik!

Nyitva tartás:
Hétfő: 8:00 – 18:00
Kedd: 8:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 18:00
Elérhetőségek:
Tel.:
0625/889-102; 0620/381-5526
E-mail:
kinaikozpont@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.

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
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Hajzer Pálnak, a felajánlott könyvekért és ruhákért!
Perkátai Szociális Központ

A Perkátai Szociális
Központ munkatársai
az Idősek Világnapja
alkalmából szeretettel
köszöntik a perkátai
szépkorúakat!
Óbecsey István: Szeressétek az öregeket
Időskori szeretet
Óbecsey István:
Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.

Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ne tegyétek Őket szűk odúkba
Ne rakjátok Őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ők is sokat küzdöttek értetek ,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

„CSAKIS A JÓTÓL VÁLIK JOBBÁ A VILÁG’’

A PERKÁTAI SZOCIÁLIS KÖZPONT
ADOMÁNYGYŰJTÉST SZERVEZ
2016. OKTÓBER 3-TÓL FOLYAMATOSAN
VÁRJUK AZ ADOMÁNYOKAT
A gyűjtés helye: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2.

Elsősorban jó állapotú ruhákra (gyermek,
felnőtt), cipőkre, játékokra, iskolaszerekre
lenne szükségünk.
De bármilyen más adományt is szívesen
fogadunk. Kérjük Önöket, hogy támogassák
adományaikkal programunkat, hogy segíteni
tudjunk a rászoruló családoknak.
SZOCIÁLIS KÖZPONT (SZABÓ JUDIT-CSALÁDSEGÍTŐ): 06-25/450-609
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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

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

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

I. Körzet védőnője: Illés Eszter
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
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
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
Szeptemberben újra indult a Baba-Mama Klub
Örömmel vették birtokba a kisdedek újra a Perkátai Szociális Központ termét és a
játékokat. A szülőkkel ötleteltünk, milyen programok legyenek év közben. Színes
terveink vannak, melyeket igyekszünk megvalósítani! Így a következő héten már
látogatóba mentünk Kis Józsefékhez, ahol Rami és Dorottya fogadott bennünket és
megismerkedhettünk az állataikkal. No meg, az udvari játékokat is kipróbálhattuk.
Köszönjük a lehetőséget!   
Védőnők
2016. augusztus-szeptember gólyahír Perkátán
Az élet egyik legszebb ajándéka egy új élet, a gyermek megszületése!
Ennek az örömteli, boldog eseménynek részesei azok a családok, akiknek a nevét a
Perkátai Hírekben közzétesszük.
Landzmann Olivér
2016.08.10. Szülők: Landzmann László és Balázs Éva
Varga Sándor István 2016.08.15. Nevelő szülő: Kovács Andrea
Király Nimród
2016.08.28. Szülők: Király Szilárd és Hajba Zsuzsanna
Szarka Nóra
2016.08.29. Szülők: Szarka Péter és Áldott Katalin
Babrányi Norina
2016.08.30. Szülők: Babrányi József és Horváth Gyöngyi
Kovács László János 2016.08.30. Szülők: Kovács László Balázs és Jákli Dóra
Reng Alexa Kíra
2016.09.08. Szülők: Reng Ferenc és Jankovics Alexandra
Viczkó Dániel Kristóf 2016.09.12. Szülők: Viczkó Tamás és Csóti Henrietta Julianna
Csányi Dominik
2016.09.13. Szülők: Csányi János és Szabó Nikolett
Barkóczi Valentin
2016.09.13. Szülők: Barkóczi Adrián és Galkó Anita
Horváth Klarissza
2016.09.29. Szülők: Horváth Tamás és Umführer Hajnalka

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!
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Civil szervezetek hírei
Perkáta Sportegyesület lovas hírei
Az idei évben a Perkáta Sportegyesületet fogathajtásban, ifj. Horváth
Árpád-Horváth Milán testvérpáros képviselték. Első „A” kategóriás versenyszezonukon vannak túl, nem is akármilyen eredményekkel. Már olvashattak az
eddigi versenyek fantasztikus teljesítményeiről. A továbbiakban is csak jót,
és szépet tudok leírni a Horváth-teamről.
Szeptemberben részt vettek még egy, és
egyben utolsó kvalifikáló versenyükön,
ahol a sok-sok tapasztalat mellett két
éremmel lettek gazdagabbak. Ezután
következett az eddigi eredmények
összesítése, ugyanis a “Magyarország
fogathajtó bajnoka” címért a döntőn
azok a versenyzők indulhattak, akik a
kvalifikáló versenyeken a legtöbb pontot
gyűjtötték. Kettesfogatban az első 20
hajtó. Árpinak ez sikerült! Az év folyamán mindössze 34 fő tudott minősítő
pontot szerezni, amiből Árpi a 15. helyen
jutott be az Országos Döntőbe. Csakhogy a laikus is érezze e nemes sporteredmény súlyát, összehasonlítanám a
legismertebb sporttal, a labdarúgással.

Ez a fogathajtó döntő olyan, mintha a
labdarúgásban az NB I. első osztály legjobb csapatai mérkőznének. A döntő, a
testvérpáros életének legnagyobb megmérettetése volt, akiknek már az nagy
örömnek számított, hogy ott lehettek
az év legrangosabb versenyén, és álmodhattak valami szépet.   Nekik ez az
álom az volt, hogy az első tizenötben
végezzenek, és ezzel öregbíthessék

Perkáta jó hírnevét. Aztán eljött a nagy
pillanat, amiről megkértem Árpit, hogy
írjon pár szót. Most őt idézném: „Az
év legnagyobb, legrangosabb versenye
volt ez az izsáki verseny. Számunkra
már az nagy eredmény volt, hogy bekerültünk az ország 20 legjobbja közé. A
díjhajtás és az akadályhajtás egy kicsit
gyengébbre sikerült, mint vártuk, viszont
a maratonhajtás az egy valóságos álom,
amiért, nagyon megdolgoztunk egy igazán nehéz maratonpályán. Szerintem
a szombati napon több ezer emberrel
sikerült megismertetni Perkáta nevét.
Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el,
hogy egy ilyen csapat áll mögöttem,
és így nem véletlenül mondhatjuk el
magunkról, hogy az ország 10. legjobb versenyzői valamint a 3. legjobb
maratonistái lettünk.” A rövid összefoglalóból is kiderül, kitartó munkával,
alázattal sok mindent el lehet érni.
Nagy–nagy gratuláció a versenyzőknek,
és az őket támogató teamnek! Mielőtt
az eredményeket leírnám, még annyi
kiegészítést tennék, hogy a döntőn többen is starthoz állhattak (28 fő), de a
bajnoki címért, csak 20 fő versenyezhetett. Ez azért volt megengedett, mert
a versenyszezon elején meghatározott
feltételeknek megfelelően, azon kettesfogathajtó versenyzők vehetnek részt a
jövő évi Lipicán megrendezésre kerülő
Kettesfogathajtó Világbajnokságra való
2017-es kvalifikáló rendszerben, akik
kettesfogat kategóriában elindulnak
a 2016. szeptember 30. – október 02.
között Izsákon megrendezésre kerülő
nyílt OB döntőn. Lehetőségképpen
ugyanazokkal a lovakkal, melyekkel a
világbajnokságon kívánnak indulni.
Szeptember 9-10-11. – Gerjen: Országos
A kategóriás kvalifikáló fogathajtó
verseny
ifj. Horváth Árpád-Horváth Milán –
Maestoso Nápoly-Pluto Pandúr-Vezér
(6 induló): díjhajtás 62.06 hibapont, 4.

hely;  maraton 86.14 hibapont, 1. hely;
akadályhajtás 23.38 hibapont, 5. hely.
A három nap összesített eredménye
alapján 171.58 hibaponttal a 2. helyen
végeztek.

Szeptember 30.-Október 1-2. – Izsák:
Országos A kategóriás OB Döntő
fogathajtó verseny
ifj. Horváth Árpád-Horváth Milán – Maestoso Nápoly-Pluto Pandúr-Vezér (28
induló): díjhajtás 64.72 hibapont, 17.
hely;  maraton 100.04 hibapont, 3. hely;
akadályhajtás 19.66 hibapont, 21. hely.
A három nap összesített eredménye
alapján 175.18 hibaponttal a 11. helyen
végeztek. Ezzel a „Magyarország fogathajtó bajnoka” címért kiírt versenyben a
10. helyet foglalhatták el.

Orbán Brigitta
Képek forrása: www.fogathirek.hu

Perkátai Turul Íjász Szakosztály hírei
VAJK 3D Sziget-Kupa Rácalmás,
2016.09.24

Serdülő lány kategória:
László Lilla 4. hely

IV. Kalocsai 3D íjászverseny, Kalocsa
2016.09.10

Ezen a versenyen a szakosztály számos
tagja indult, s minden versenyzőnk kiváló
eredményt ért el. Eredmények:

Felnőtt férfi kategória:
László Tibor 5. hely

Senior kategória:
Kundakker Béla II. helyezés

Gyerek, fiú kategória:
László Lőrinc 10. hely

Az előző hírek óta eltelt időszakban a Turul
Íjász Szakosztály tagjai újabb versenyeken
értek el kiváló eredményeket:

Senior férfi kategória:
Kundakker Béla 8. hely
folytatás a 12. oldalon 
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 folytatás a 11. oldalról
Kadet kategória, férfi:
Jóföldi László 1. hely

2016. október

Külön kiemelném azon versenyzőinket,
akiknek ez volt az első versenyük: László
Lilla és Jóföldi László. Mindketten remek
eredményt értek el, gratulálunk nekik!

A Turul Íjász Szakosztály továbbra is sok
szeretettel vár minden érdeklődőt a Sportpályán tartott nyílt „edzésekre”, gyakorlásra, melyek időpontjáról a közösségi
csatornákon adunk tájékoztatást.
Turul Íjász Szakosztály

Vátkai Zsombor sikere
A 2016-os évben a 12 éves Vátkai Zsombor újabb stunt riding sikereket tudhat magáénak. 2016 márciusában a budapesti Hungexpón
megrendezett versenyről ötödik, a májusi kunmadarasi versenyről
hetedik helyezettként tért haza, Perkátára.
A 2016. augusztus 12-14-ig tartó, Extrém Fesztivál elnevezésű autós
és motoros sportverseny keretein belül, junior stunt riding kategóriában ötödik helyezést sikerült elérnie, melynek nagyon örül.
Szintén nagy sikerként könyvelhető el, hogy májustól állandó résztvevője volt a Moped 91 – mely szponzora is Zsombornak – által
szervezett Robogó Road Show-nak, ahol különböző településeken,
városokban mutathatta be motoros akrobatikai tudását. A turné
egyik kedvenc pillanata a kiskőrösi pályán való gyakorlatozás volt,
ahol a pályát jobban ismerő fiataloktól csupán egy másodperccel
maradt le.

A Labdarúgó
Szakosztály új vezetője
2016 szeptemberétől új szakosztályvezetője van a Perkátai Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztályának Erdős Károly
személyében.
Erdős Károly egészen kisgyermek kora óta
szereti a focit. Kamaszként, majd később
felnőttként is játszott Perkáta színeiben,
többen is elismerték tehetségét. Károly saját elmondása szerint, a mai napig
nagyon a szívén viseli a perkátai futball
sorsát, ezért is vállalta el a szakosztályvezető szerepét.

Vátkai Zoltán, Zsombor edzője és édesapja szerint sokat
fejlődött az ifjú stunt
rider. Ez látszik a
gyakorlatainak technikai kivitelezéséből,
a pontszámok növekedéséből és a gyakorlatok hosszából
is, melyek most már
bőven meghaladják
az előírt négy percet.
A jövőbeli tervek közt pedig szerepel egy motor váltás, valamint a
dobogót is szeretné megcélozni nemsokára a 12 éves fiatalember.

Tervei között szerepel elsősorban a csapatépítés: szeretné összefogni a perkátai
focistákat, s ezzel is jobb eredmények
elérésére kívánja sarkallni őket. Nagy vágya, hogy a helyi fiatalságot be tudja vonni ebbe a sportágba, megtanítani nekik a
sportszerű, szabályos és élvezhető játékot,
szakemberek segítségével. Nagyon számít
az edző, Reith János munkájára, szeretne
vele továbbra is együtt dolgozni, együtt
küzdeni a feljebb jutásért.
Az új szakosztályvezető már megválasztása előtt kijárt az edzésekre és a meccsekre, hogy ott is buzdítsa lelkesítse a
perkátai csapatot.
- Szeretném felébreszteni bennük a tüzet,

Horváth Dóri

hogy harcoljanak a jobb eredményekért
és azért, hogy újra legyenek, akik szurkolnak a csapatért a meccseken – mondta
Károly. A szakosztály mellé már most többen odaálltak, hogy támogassák az ott
folyó munkát. A Labdarúgó Szakosztály
nevében ezúton szeretné megköszönni
vezetőjük Gubicza Tamás, Horváth Árpád,
Kusler Dávid, Makai Gábor, Sarok Mihály,
Siba Ignác és Szántó Zsolt segítségét,
amit számukra nyújtottak.
Gólokban és eredményekben gazdag
munkát kívánunk Erdős Károlynak!
Perkátai Sportegyesület

Perkátai Polgárőrség
Perkátai Polgárőrség
hírei
2016. szeptember 1-én a Perkátai Polgárőrség három tagja – Gelencsér Zoltán
vezetőségi tag, Horváth István elnök és
Kovács Krisztián, az egyesület ellenőrző
bizottságának tagja – a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség által szervezett csoport-

tal útnak indult Mórahalom felé, hogy
mélységi ellenőrző feladatokat lássanak el
a magyar-szerb határnál. Perkáta mellett
még Dég, Kőszárhegy, Mezőszentgyörgy
és Székesfehérvár polgárőr egyesületei
is képviseltetik magukat a tizenhárom
főből álló küldöttségben, melynek vezetője Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke volt. A csoport a feladat
ellátást követően 2016. szeptember 4-én
indult vissza, Fejér megyébe.
A Perkátai Polgárőrség is lehetőséget
teremt az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére a középiskolás diákok számára.
Szeptemberben négy fiatal jelezte az
egyesület felé, hogy náluk kívánják

eltölteni ezt az időt, s a polgárőrség örömmel fogadta őket. Szeptember 30-án
megtörtént az első megbeszélés is, melyen László Norbert, az egyesület alelnöke
ismertette a diákokkal a feladataikat.

Perkátai Polgárőrség
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Beszélgetés
Ujfalusi Ivett
zenepedagógussal
A Perkátai Hírekben többször megjelentek
interjúk fiatalokról, akik valamiben tehetségesek, s ami közös bennük, hogy
itt Perkátán, a Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában tanulnak, illetve tanultak. Jelen
hírekben szeretnék bemutatni egy fiatal
hölgyet, akinek tanulmányait, tevékenységeit figyelemmel kísérve, elmondhatjuk, hogy példaértékű.
                         
Ujfalusi Ivett Perkátán végezte el az
általános iskolai tanulmányait.
A Pécsi Művészeti Szakközépiskolában
érettségizett. Diplomáját 2014-ben szerezte meg a bécsi Vienna Konservatorium budapesti tagozatán. Jelenleg
a Bocskai István Református Oktatási
Központ Egressy Béni Alap- és Középfokú
Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének-Zene Gimnáziumában
tanít alapfokon. A tanítás mellett folyamatosan képezi magát, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának hallgatója, fagott szakon.

ismerkedtem meg jobban ezzel a hangszerrel. Középiskolai éveim alatt nagyon
megszerettem, így biztos voltam benne,
hogy jó pályát választottam.
A genetikusok szerint a zenei tehetség
öröklődik a családban. Ez az állítás megállja a helyét a ti családotokban is?
Részben igen, részben nem. Mindkét
szülőm családjában voltak „zenész emberek”, ki citerázott, ki harmonikázott.
Az általános iskola elvégzése után a Pécsi
Művészeti Szakközépiskolában folytattad
a tanulmányaidat. Ekkor már felvetődött
benned a zenepedagógusi pálya?
Nem készültem tanári pályára. Mindig
is előretekintő vágyam volt, hogy egy
nívós, nagyobb zenekarnak tagja lehessek. Később, a főiskola utolsó éves hallgatójaként megkeresett az Egressy Béni
Zeneiskola igazgatója, s felkért, hogy helyettesítsem az egyik kollégájukat, amiből
a későbbiekben főállás lett. Nos, ennek a
váratlan fordulatnak köszönhetem, hogy
megváltozott a véleményem a tanításról.
Nagyon jól éreztem és érzem is ott magam
mind a mai napig.
Bármilyen
hangszer
magas
fokon
művelése kitartást és elhivatottságot igényel. A zenei tehetségeknek vállalnia
kell a rendszeres és intenzív gyakorlást.
A középiskolában, szinte gyerekként, a
családodtól távol, hogyan élted ezt meg?
Szerencsésnek
mondhatom
magam,
hiszen nagyszerű tanári kar vett körül minket, gyerekeket. Különösen felnéztem Dr.
Herpay Ágnes tanárnőmre. Összetartó, jó
iskolai, illetve kollégiumi közösségben tanulhattam, így könnyű volt a beilleszkedés.
A napi 3-4 óra kitartó gyakorlás nem
okozott megterhelést, hiszen a zenélés
kikapcsolódást is jelentett számomra.

Már az általános iskolában megmutatkozott a tehetséged. Az alaphangszeren, a
furulyán való játékod emlékezetes marad,
nagyon szépen játszottál. Az elismerések
mellett mi ösztönözte még a további zenei
tanulmányaidat? Hogyan találtál rá a mélyhangszerek királynőjére, a fagottra?
A zene örömöt jelentett számomra kis koromtól kezdve, a zenében találtam meg
önmagamat. Az általános iskolában Szabó
Edina és Székely Zoltán zenepedagógusok
indítottak el a pályámon, az irányadásukkal
ismerkedtem meg a fagottal is. Felső tagozatos diákként kezdtem el a zeneiskolát
furulya szakon. Hatodik osztályos voltam,
amikor a zongora is megtetszett, így a két
hangszert már párhuzamosan műveltem.
Az ezt követő évben kezdtem meg fagott tanulmányaimat a Sándor Frigyes
Zeneiskola központjában (Dunaújváros), itt

Az érettségiig bizonyára szép sikereket
értél el, ami motiválhatott, hogy tovább
haladj a zenei pályádon. Melyik volt a
legelső, nagyobb siker?
2009-ben, 11. évfolyamos voltam, amikor a
zeneművészeti szakközépiskolák számára
megrendezett Országos Zenei Versenyen  
III. helyezést értem el. A korcsoportomban
nem osztottak ki I. díjat.
2010-ben Ivett felvételt nyert a bécsi Vienna Konservatorium budapesti kihelyezett tagozatára, pontosan akkor, amikor
Bécs nagy múltú zeneoktatási intézménye
először kapcsolódott Budapest zeneoktatási és kulturális életéhez. Kérlek, mesélj
az itt szerzett zenei élményeidről!
Fővárosi életem új kapukat nyitott meg
előttem, 2011-óta mondhatni tagja vagyok
a közel 50 fős Monarchia Szimfonikus
Zenekarnak. Gyakran fellépünk évközi koncerteken, leginkább Budapesten.
Turnék során számos országban is bemu-
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tatkoztunk, így Svájcban, Németországban és Franciaországban is felléptünk már,
leginkább az újévi koncertek alkalmával.
Olvastam, hogy felhangzott a te fagott
játékod is azon a 2012. évi emlékversenyen,
amelyet Szabó Csaba zeneszerző emlékére rendeztek első alkalommal a fiatal
művészek számára. Később részt vettél az
előadásoddal az Artisjus-hangversenyen
is, a zenei tábor tanárainak körében,
valamint tagja lettél a Zenetanárok Társaságának is.
Folyamatosan, minden év kínált számomra
újabb lehetőségeket.
2014-ben zenetanár lettem fagott és furulya szakirányon abban az iskolában, ahová
korábban helyettesítésre kértek fel. Jelenleg 14 növendékem van.
Tanárként az első legnagyobb sikert
számomra az jelentette, hogy az idei
év májusában, Fertődön, az Esterházy-kastélyban rendezték meg a VII.
Regionális Furulyaversenyt, amelyre két
növendékemet is felkészítettem. Mind a
ketten nagyon ügyesek voltak, az I. korcsoportban arany helyezést, az V. korcsoportban pedig oklevelet vehetettek át.
Van e olyan zenemű, amely különösen
kedves számodra?
A szimfonikus zenekari műveket szívesen
hallgatom, régebben sokat hallgattam Csajkovszkij V. szimfóniáját. Számomra minden zeneműben van valami felhasználható
érték, ezért nem szeretek kiemelni egyet
sem, különösebben nincs kedvencem.
Milyen művek képezik
előadás repertoárját?

leginkább

az

Leginkább barokk és klasszikus darabok
íródtak fagottra, kiemelt helyen szerepel
Antonio Vivaldi, mindemellett Johann Sebastian Bach műveit szívesen hallgatom.
A zenekarokban   klasszikus és romantikus zeneműveket is hallhatunk. Itt kiemelném például Wolfgang Amadeus Mozart
klasszikus zeneszerző nevét, amiben biztos
vagyok, hogy már mindenki hallott róla.
Mit szeretsz csinálni a szabadidődben?
Van e hobbid?
Szeretek kirándulni és kerékpározni. Vonz a
sportszerű biciklizés.
Milyen további terveid vannak?
Jelenleg készülök az angol nyelvvizsgámra.
További tervem, hogy elvégezzem a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti
Karán a furulya, azaz a blockflöte szakot,
azzal a céllal, hogy látóköröm szélesítsem,
és magasabb szinten tudjam művelni ezt a
hangszert is.
Ivettnek köszönöm az interjút! További sok
sikert kívánok e szép hivatásához!
Lászlóné Szabó Edit
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Perkátai származású
vízipólós a magyar
válogatottban
A 2016-os évben július elején rendezték meg
Prágában az Olimpiai Reménységek Versenyét, mely során a 2001-es születésű lányoknál a magyar válogatott csapata hozhatta
el a bajnoknak járó címet. A válogatottban
játszott a perkátai Fülöp Fanni is, aki a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesületének
a játékosa.

zolja fel egy napját a fiatal lány. Emellett még
iskolába jár, jelenleg a Rudas Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium tanulója. Ezen
téren is a lehető legjobban kell teljesítenie:
az átlaga nem eset 4,2 alá, az immár két éve
korosztályos válogatott diáklánynak.
Fanni sokat köszönhet a családjának is, akik
mindenben támogatják és segítik, amikor
csak tehetik a mérkőzéseken is ott vannak,
hogy buzdítsák az ifjú vízilabdázót.

A tizenhat éves fiatal lány három éves korában kezdett el úszni, majd miután néhány
vízilabda edzést megtekintett úgy döntött,
hogy inkább ebben a sportágban próbál meg
érvényesülni. Idestova négy éve aktív részese
a dunaújvárosi csapatnak, melynek edzője
Brávik Fruzsina és Mihók Attila, akiknek saját
elmondása szerint sokat köszönhet.
Nem könnyű a vízilabdázók felkészülése
egy versenyre. Rengeteg edzésen kell részt
venniük; a vízen kívül rendszeresen járnak
konditerembe, futnak és fejlesztik az erőnlétüket.
- Hétfőn reggelként elmegyünk egy órát
futni, utána egy és fél órát úszni, aztán egy
óra kondi, utána pihi van fél négyig. Fél négy
után még van kettő-három óra edzés, olyankor passzolásos, labdás edzésünk van – vá-

csökkentet keretbe. A kemény edzések és a
kitartás aztán meghozta a várt eredményt:
a 2016-os évben is elhozták a bajnoki címet
a csapattal.
A sok munka mellett azért akad némi szabadideje is Fanninak: szívesen olvas vagy megy
erdőt járni, esetleg vadászni a családjával.
Szereti, amikor a csapatával elmennek valahova, közösen csinálnak programot.
- A csapatom az nagyon jó. Nálunk a legjobb a hangulat, mi csináljuk a legnagyobb
bulikat meccs előtt az összehangolódáskor.
Csapat összetartás szokott lenni. Az is segíti
ezt, hogy egy koleszben vagyunk, jobban
megismerjük egymást, segítünk egymásnak
– mesél kicsit bővebben a sokszoros torna
győztes dunaújvárosi vízilabda csapatról.
S bár a csapattal számos szép eredményt
mutathat fel, Fanni az egyéni sikereire sem
panaszkodhat: 2014-ben és 2015-ben gól
királynő lett, valamint 2012 óta minden évben
elnyeri a legjobb játékosnak járó kitüntetést.

Prágába is elkísérték, az Olimpiai Reménységek Versenyre, ahova tizenhat fő jutott ki
a válogatottal. A 16 főt alapos megfigyelés
után választották ki. Statisztikát vezettek a
jelöltek góljairól, megnézték a meccseken
őket, s előbb harminc, később húsz főt válogattak be, a végül tizenhatos létszámra

A Hargitán jártak
2016. szeptember 1-én, az esti órákban indult útnak három perkátai lány, név szerint
Krizsány Zsuzsanna, Preizler Nikolett és Szabó Bernadett, a Kós Károly Szülőföld és Honismereti Táborba, mely Erdélyben, Hargita
megyében került megrendezésre. A táborban
való részvételre a Nemzetstratégiai Kutatóintézet nyár elején meghirdetett pályázata
során lehetett benyújtani a jelentkezést, s
ezáltal ötven magyar származású fiatal tudott
részt venni a programban. A táborban különböző előadásokat hallgathattak meg a részt

Ezek mellett az eredmények mellett nem is
csoda, hogy a jövőbeli tervei is meghatározóak: nincs megállás az olimpiáig! Reményei szerint a 2020-as tokiói olimpián már
ott szerepelhet a neve a magyar válogatott
névsorában, amihez sok kitartást és sikert
kívánunk neki!

vevők a magyarság elvándorlási szokásairól,
valamint magáról a magyar népről. Ezenkívül
még számos színes, kulturális program várt
rájuk: megtekinthették a környék nevezetességeit, estéként táncházban vehettek részt,  
valamint új, hasonló érdeklődési körű fiatalokkal ismerkedhettek meg a tábor során.
A lányok a saját elmondásuk alapján remekül
érezték magukat a táborban, sok érdekes
tapasztalattal gazdagodtak, s jobban megismerhették a magyarságot, annak múltját
és jelenét.
Horváth Dóri
Aranylakodalomra

Örök köszöntő /részlet /
„Köszönet a Mindenható bő kegyelmeiért,
számtalan nekik juttatott jótéteményeiért !
Áldd Őket bőségesen, érezhessék szereteted”

50. házassági évfordulójuk alkalmából
nagy szeretettel köszöntjük

Pavlicsek Imrét és Pavlicsek Imrénét szül. Timár Máriát !
Sok boldogságot és számtalan
jó egészségben eltöltött évet kíván:

Fiatok: Zsolti, lányotok: Márti,
menyetek: Helga, vejetek: Zsolti,
unokáitok: Valentin, Patrik , Dániel Zsolt
és Jázmin Zsanna.

Horváth Dóri
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Kína kincsei 76. - Pavlicsek Zsolt rovata
A hagyományos kínai orvoslás /HKO/ 5.

A köpölyözés
Ősi kínai gyógyászati eljárás, mely során
egy vákumos poharat tesznek a bőrfelszínre, ami magához szívja a bőrt és a felszíni
izmok aktuális részeit. A köpöly-pohárban
a vákumot melegítéssel idézik elő. Mivel
régen állati szarvat használtak, a köpölyözés kínai neve jiaofa, -- szarv technika - volt
Alkalmazható az akupunktúrás pontoknál
és mélyebb rétegű fájdalmak oldására.
Hasonló speciális népi gyógyászati módszer, amikor közvetlenül kapargatják egy
tárggyal a bőrfelszínt, így oldják a belső
energia-pangást. Ez a guasha-technika.
A hagyományos köpölyözés leggyakrabban fix pozíciójú, de ismert és használt az
ún. sikló-köpölyözés, amikor mozgatják a
köpöly-poharat, ezáltal nagyobb felületekre terjeszthető ki a kezelés. Alapvető

hatásai: segíti a vérkeringést, feloldja a
stagnálást és megszünteti a fájdalmakat,
duzzanatokat.

tásával és pohárba dobásával, vagy pici
alkoholt tesznek a pohárba és meggyújtják. Mai, új vákumosító módszer, amikor a
pohár tetején egy szelepet és mellé egy
kis kézi működtetésű pumpát helyeznek,
amellyel az orvos tűz nélkül is kiszívathatja
a levegőt és szabályozhatja a vákumerőt.
Személyes tapasztalatok

Sokáig agyag és bambuszpoharakat használtak. Az üvegpoharak megjelenésétől
ilyeneket használnak, de készítenek speciális, vastag falú üvegköpölyöket is.  
A köpöly-poharakat a felhelyezés előtti
pillanatban tűz segítségével vákumosítják,
vagy egy alkoholos pamutdarab meggyúj-

Aki nem fél a hő hatásától vagy bőrfelszíne nem „hiperérzékeny”, annak kisebb
kellemetlen érzést kell csupán leküzdenie,
azaz nem fájdalmas eljárás. Hatékonyságát leginkább a fájdalomcsillapításban
tapasztaltam ill. főként köhögési és asztmatikus betegségeknél. A legalkalmasabb
testfelületek azok, ahol több hús található.
Leginkább a hát felületén alkalmazzák, az
akupunktúrás terápia kiegészítéseként.
Mozgatásos használatkor a csontos felületeket elkerülik.

Egyházi írások
Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr
Jézus Krisztus!
Nyárvégi egyházközségi programjaink,
ünnepeink – az augusztus végi zarándoklatunk Máriagyűdre, Látónap Székesfehérváron, tanévkezdés és templomunk
búcsúja - után az ősz legfontosabb,
legkiemelkedőbb eseménye az október
2-án templomunkban megtartott ünnepélyes bérmálási szentmise volt. Spányi
Antal megyéspüspökünk a keresztény
nagykorúság szentségében részesített 8
felkészült perkátai fiatalt: Pavlicsek Jázmin Zsannát, Viczkó Szabolcsot, László
Lillát, Csák Nikolettát, Balogh Patrikot,
Szócska Márkot, Szócska Benjamint és
Vigházi Rolandot. Felkészítő hitoktatójuk Pavlicsek Zsolt volt. Püspök atyánk
ünnepi áldást adott az 50. házassági évfordulóját ünneplő Pavlicsek Imre és Pav-

licsek Imréné testvéreinknek, vizitációt
tartott a plébánia életéről, találkozott
az egyházközség vezetőivel és csoportjaival, megtekintette és megáldotta a
felújított templomablakokat és ajtókatm
megtekintette a plébánia-épület felújításának állását. Vendégünk volt püspök
atya kísérőjeként Dózsa István atya, c.
kanonok egyházmegyei vagyonkezelő,
esperes, (aki jelenleg az egyetlen perkátai
születésű aktív katolikus pap) és Boga
András szabadegyházai kántor, lelkipásztori munkatárs. Köszönetünk Sipos Ferenc és kedves felesége részére a püspöki
vacsora helyszín-biztosításához, a Stüszi
vendéglőnek a finom vacsora felajánlásához, a süteményeket adományozó és
bármi másban segítő testvéreinknek.
Az előttünk álló hetek kiemelt ünneprendje:
Október 23-án a reggel 8 órai szentmisét
nemzetünkért, hazánk hőseiért ajánljuk fel.
Mindenszentek ünnepét október 31-én
tartjuk a 16 órakor kezdődő szentmisében.
Halottak napi szentmiséink rendje: november 1-én 15 órai kezdettel a temetőkápolnában, november 2-án 16 órai kezdettel a
templomban lesznek a szentmisék.
November 20-án Krisztus király ünnepe, az
egyházi év utolsó vasárnapja lesz, majd november 27-én már advent első vasárnapját

tartjuk.
Köszönjük a már befizetett egyházi hozzájárulásokat (a dolgozó felnőttnek 4700
Ft/év, nem aktív felnőttnek (nyugdíjas,
munkanélküli) 3700 Ft/év) kérjük, az év
végéig pótolják, akik még nem tudták
hozzájárulásukat befizetni. Adományokat
is hálásan fogadunk, melyet a templom
és plébánia felújítására fordítunk idén és a
jövő évben is.
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/ 6.
Lassan végéhez közeledik a Ferenc pápa
által meghirdetett Irgalmasság Szent Éve.
Utolsó témaként, az elmúlást is jelképező
őszi időszakban aktuális elmélkednünk
az irgalmasság lelki és a testi cselekedeteinek 7. pontjairól: „a halottakat eltemetni,
élőkért és holtakért imádkozni…”.
„Miért fontos a halottak eltemetése?
Nem tudjuk, hogy halálunk után lelkünket
a földi testhez még milyen kapcsolat fűzi,
de ősidők óta felbukkan a végrendeletek-
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ben, hogy valaki milyen temetést kíván. A
lelkünk mélyén tehát érdekel minket ez a
dolog. Szeretteink végrendeletéről pedig
úgy érezzük, hogy a halál után kötelez
minket. Nehéz betölteni azt az űrt, ami
egy ember után maradt a kapcsolatok, a
környezet, a tulajdon, a szellemi alkotások,
a szándékok és meggyőződések tekintetében. Jézus a saját sorsával mutatta meg,
hogy mi fontos az embernek. Vállalta a
kereszt kínját és gyalázatát is, de nem akart
temetetlen holttest maradni. A saját teste
iránti megbecsülésből, és azért mert a Teremtő mindentudásával ismerte és szerette
az emberi testet. Ezt a testet pedig Isten
nem a megsemmisülésre, hanem a megdicsőülésre alkotta. Krisztus testét sírba
temették, harmadnapra pedig teste is megdicsőült a feltámadásban. Ezért mondja az
Egyház, hogy az elhunyt krisztushívőnek
meg kell adni az egyházi temetést. Az
élőkre is tekintettel ajánlja az Egyház, hogy
tartsák meg az elhunytak temetésének
hagyományos szokását. A hamvasztás
sem tilos, csak akkor nem engedhető, ha
ezt a keresztény tanítással ellenkező okból
választották (pl. annak kifejezésére, hogy
semmi nem marad belőlünk…)  
Mai világunkban sajnos a halottak kultusza
is válságba került. Talán ösztönös kapaszkodás valami után, bizonytalanság vagy
üresség kínoz bennünket a lelkünk mélyén.
Van, akinek hamvait „az egyszerűség kedvéért” hazaviszik a hozzátartozók, van,
aki maga kívánja szétszóratni a magasból
vagy más módon. A holtak tovább élnek
nemcsak az emlékezetünkben, hanem a
kezük munkájában, mely fennmarad, a gondolataikban, a verseikben, a tudományos
felismeréseikben. Azok génjeiben, érzéseiben, viselkedésmódjában, akik tőlük származtak, akiket ők neveltek, akikre hatással
voltak…
Az irgalmasság lelki cselekedete, hogy
élőkért és holtakért imádkozzunk. Keresztény hitünk szerint várjuk a test feltámadását is, de azt is tartjuk, hogy az emberi lélek a halál után nem szűnik meg,
hanem tovább él. Hiszünk abban, hogy a
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szent és igaz emberek már a haláluk után
közvetlenül az isteni élet közösségének
örök boldogságára jutnak. Bízunk abban
is, hogy nekünk, akik itt, a földön élünk,
segíteni is tudnak. De mi magunk sem imádkozunk hiába a megholtakért. Nemcsak
megmagyarázhatatlan érzelmeinket és
szorongásainkat nyugtatjuk meg, ha rájuk
gondolunk. Nem is csupán a gyász lélektani feldolgozásának útját járjuk, amikor
megkérdezzük, hogy mit mulasztottunk
el életükben szeretteinkkel szemben, vagy
mit köszönhetünk nekik. Valóban segíteni
tudjuk tisztulásuk nehéz folyamatát, ha
nem jutottak még el Isten boldogító
színelátására. Valljuk tehát a szentek
közösségét, mely a földön élő hívőket, a
megdicsőült szenteket és a tisztítótűzben
szenvedő lelkeket egyetlen családban fogja össze.
De nem csak a halottakért imádkozunk, imádkoznunk kell az élőkért is. Istennel való
személyes kapcsolatunk különösen is emberi módja az imádság. Szavakkal, gondolatokkal, vagy akár szemlélődő bizalommal
forduljunk Isten felé. Hiszünk abban, hogy
válaszol tanácsokkal, útmutatásokkal, de
eseményekkel, történésekkel is. Az Egyház liturgiája is tartalmaz miseszövegeket,
áldásokat, és minden vasárnap mondjuk az
egyetemes könyörgéseket is egymásért,
közösségünkért, ügyes-bajos dolgainkért.
Hiszünk az élőkért való imádság erejében! Hiszünk abban, hogy földi világunk
történései sem puszta véletlenek vagy
csupán személytelen törvényszerűségek
következményei, hanem bennük és mögöttük megláthatjuk a mindenható és irgalmas Isten szerető arcát. Isten irgalmassága
a bűnöst is mindig meghívja, hogy térjen
vissza hozzá. Több példabeszéd és evangéliumi történet is tanítja, hogy nekünk,
embereknek irgalmasnak kell lennünk
egymás iránt. „ (E. P. gondolataiból)
Imádkozzunk megvilágosító kegyelméért,
hogy megérthessük irgalmasságát, melyet
kiáraszt mindannyiunkra! Úgy legyen!

Köszönet
A Perkátai Hírek előző számában köszönetünket fejeztük ki az adományozóknak. Azóta újabb segítők adományoztak, akiknek jelen
hírekben szeretnénk hálánkat kifejezni!
Köszönet Baráth Valériának, László Józsefnek és családjának,
Rajcsányi Lászlónak és családjának! Köszönet Karanyicz Ritának,
aki a templomhoz adott szép krizantém virágokat, melyek a Szűz
Mária szobor környékét díszítik. Kunné Kerekes Mariann és családja
tárgyi adományokkal, Varga József és családja bútor adományokkal
segített.
Az adományokkal ismét a plébánia felújításához járultak hozzá,
valamint a rászorulókon tudtak segíteni.
A templom ablakainak cseréje, valamint a plébánia felújítása folyamatos. Mindkettőre rendelkezésre áll az anyagi fedezet.

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

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Somogyi Balázs polgármesternek, a folyamatos odafigyeléséért és segítségéért! Köszönjük
továbbá a közmunkás alkalmazottaknak, és vezetőiknek - a templomnál, valamint a temetőben, az irgalmas nővérek sírjának végzett
– a rendszeres rendben tartást igénylő munkájukért!
Virág Györgyné
Katolikus egyház képviselő testületi tag
Karitász tag
Kisboldogasszony Alapítvány kuratóriumi elnök
Toldi Hajnal
Karitászvezető és katolikus egyház képviselő testületi tag
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Egyházi jeles napok Perkátán
Magyarok
Nagyasszonya
Október 8.
A magyarok szoros kötődése Máriához, és
az ünnep eredete Szent István királyhoz
kapcsolódik, aki 1038. augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony napján, Szűz Mária
oltalmába ajánlotta a koronáját és az országát.
A halálos ágyán a következő szavakkal
ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának:
„Ég királynője, e világ jeles újjászerzője,
végső könyörgéseimben a szentegyházat
a püspökökkel, papokkal, az országot a
néppel, s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva

lelkemet kezedbe ajánlom.”
Őseink ezt a felajánlást szent örökségként
adták tovább nemzedékről nemzedékre.
A Magyarok Nagyasszonya ünnep - a
Szűzanya, magyarokat oltalmazó pártfogásáról szóló megemlékezés - a Millenniumkor (1896-ban) lett ünnep hazánkban.
A perkátai egyházközségben is minden
évben, mise keretében emlékeznek meg a
hívők a Magyarok Nagyasszonyáról.
A templomban, a szószék mellett található
a „Napba öltözött asszony” fából faragott,
aranyozott keretbe és sugarakba foglalt
szobra.
Az I. világháború idején, a templom bővítésekor került a templomba, Győry Terézia
grófnő adományaként. A szobor egykor a
kastély kápolnáját ékesítette.

Közlemények, hirdetések
Elhunyt Czinger Imréné, Éva néni
Szomorúan hallottuk a hírt, hogy nyugdíjas pedagógusunk Czinger Imréné, Éva néni elment közülünk. A perkátai iskolában a
hatvanas évek végétől nyugdíjba vonulásáig, 2007-ig dolgozott. A perkátai iskola első és egyetlen munkahelye volt, ahol magyart
és éneket tanított. A pedagógus pályát hivatásnak tekintette, melyről sok száz tanítványa, s kollégái tehetnek tanúbizonyságot.
Perkáta kulturális életének aktív részese volt, pedagógusként és nyugdíjasként egyaránt, mindenképp űrt hagyott maga után.
Osztozunk a család fájdalmában! Nyugodjék békében!
Kollégái, munkatársai

Leszakadt ág a Sportháznál
2016. szeptember 12-én éjjel egy ág szakadt rá a Sportház tetejére. Másnap reggel, szeptember 13-án a problémát észlelték
a Faluüzemeltetés munkatársai, s így Perkáta Nagyközség Önkormányzata azonnal cselekedni tudott. Megtörtént a tűzoltóság értesítése, akik a délelőtt folyamán a helyszínre érkezve
megkezdték az ág feldarabolását, s annak leemelését az épület
tetejéről, melyen látszólag sérülés nem történt.
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Október 1-jétől újra lehet kerti
hulladékot égetni
Önkormányzatunk 6/2015. (IV. 24.) számú, „Az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetéséről” szóló rendelete az év folyamán
két időszakot határoz meg a kerti hulladék égetésére: a március 1-től május 31-ig, illetve az október 1-jétől november 30-ig
tartó időszakokat, sőt ezeken belül a pénteki napokat 8 és 20
óra, illetve a szombatiakat 8 és 12 óra között.

2016. október

Kérünk mindenkit, hogy tartsa be az időpontokat, illetve az
égetéshez szükséges egyéb feltételeket! Van rá példa, hogy
valaki ezeken az időszakokon kívül végez égetést, de ez a Katasztrófavédelem eljárását vonhatja maga után, illetve a háztartási hulladék égetése minden formában tilos!
Somogyi Balázs

Tisztelt Olvasóink!
Beköszöntött az igazi ősz. A vénasszonyok nyarát egyszeriben felváltotta az eső, a csípős hideg szellő. Be kell fejeznünk a dolgos kerti munkáinkat. A természet ilyenkor csendességre, nyugalomra int. Találjuk meg az őszben is a szépet és a harmóniát.
Legyünk részesei lélekben is az őszi ünnepeknek!
Kerek évfordulók hívják fel a figyelmünket, amelyekről itt Perkátán is megemlékezünk. Az 1896-os Millenniumtól számítva, 120
éve egyházi emléknap hazánkban a Magyarok Nagyasszonya ünnep, valamint 120 éve rendezték meg az első újkori olimpiát.
Emlékezzünk meg méltón az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról!
Tiszteljük, és segítsük az időseket, októberben őket is ünnepeljük!
„Talán épp azért vannak a ködös, szürke reggelek és nappalok, hogy ne a távolba merengve keressük a fényt, a csodát, hanem
önmagunkban és a körülöttünk élők szemének csillogásában leljük meg azt…” Kiss Tibor
A közművelődési intézményünk számos kikapcsolódási lehetőséget nyújt, kérjük éljenek a lehetőséggel, csatlakozzanak bátran
a programjainkhoz!
Várjuk írásaikat, hirdetéseiket, kéréseiket, közérdekű híradásaikat, tudósításaikat a helyi eseményekről!
Elérhetőségeink:
ujperkataihirek@gmail.com, telefonon és személyesen a Faluüzemeltetési Iroda.
Következő lapzártánk időpontja: 2016. november.30
a Szerkesztőség

IFA billencs tehergépkocsival
✔ sóder
✔ termény
✔ tüzépes
✔ egyéb anyagok

FUVAROZÁSÁT vállalom!

Gazdálkodók Figyelem!
Eladó egy 1002-es új építésű családiház. Pincével,
kemencével, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel,
fészerrel és garázzsal. A kertben szőlő és gyümölcsfák
is vannak.
Továbbá eladó a családi ház melletti
800 m2-es építési telek!
Érdeklődés az alábbi telefonszámon:

Szarka Péter
Tel.: 30/267-39-67

0625- 452-140
16 óra után
Őszi ivartalanítási akció!

Október hónapban Perkátán az állatorvosi rendelőben (Szabadság tér 9/B, Állateledel és horgászbolt mellett)
Kutya, nőstény: 12 000 Ft
+ altatás 1000 Ft/megkezdett 10 kg testtömeg
kan: 7000 Ft
+ altatás 1000 Ft/megkezdett 10 kg testtömeg
Macska, nőstény: 10 000 Ft
kandúr: 6000 Ft
Bejelentkezés rendelési idő alatt személyesen, vagy a 0620/377-7842-es telefonszámon.
Ugyanitt belgyógyászati, sebészeti, szülészeti alapellátás, lágyszervi műtétek, védőoltások, állatgyógyászati szerek
széles választéka.
Rendelési idő:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16:30 – 17:30
Péntek: 10:30 – 11:30
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FIGYELEM!
AUTÓVEZETŐ TANFOLYAM
UNO-DUNAÚJVÁROS

Személygépkocsi vezető és motoros tanfolyam indul Perkátán,
2016. novemberben, 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

Díszpolgári cím átadása és jutalmazások a díszközgyűlésen

Perkáta új díszpolgárai:

Rajcsányi László és Dr. Szűcs Mihály

