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PERKÁTAI
HÍREK

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag,  
Boldog Új Évet kíván mindenkinek  

Perkáta Nagyközség Önkormányzata!

FALUKARÁCSONY - 2016 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ  

szeretettel vár minden érdeklődőt 
2016. december 18-án, advent utolsó vasárnapján a Falukarácsonyra! 

Helyszín: Faluház  Kezdés időpontja: 15 óra
Fellépnek a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2. osztályos tanulói,  

valamint az iskola énekkara. 
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Letette esküjét az új 
képviselő
A Helyi Választási Bizottság határoza-
ta alapján Molnár József lett Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lő-testületének új tagja. A képviselő úr 
az esküt 2016. november 24-én letette. 

Munkájához jó erőt, egészséget kívánunk!
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Szépkorúak  
karácsonyi csomagja
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
a 2016-os évben is biztosítja a perkátai 
Szépkorúak karácsonyi csomagját. Az 
idén a legfiatalabb, ajándékban részesü-
lő lakosok az 1950-es évben születettek. 
A csomagban alapvető élelmiszerek és 
édességek lesznek megtalálhatóak.  

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Koszorúzás a háborús 
áldozatok és Perkáta  
elhunyt díszpolgárai 
tiszteletére
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, a Perkátai Roma Nem-
zetiségi Önkormányzattal, az intézményi 
és civil szervezeti résztvevőkkel, valamint 
Rajcsányi László díszpolgárral, október 
26-án Mindenszentek és Halottak napi 
megemlékezést tartott. 

Koszorút helyezetek el a háborús áldoza-
toknak állított emlékműveknél, valamint 
megemlékeztek az elhunyt perkátai dísz-
polgárok, és az irgalmas nővérek sírjánál is.

Somogyi Balázs 
polgármester

A francia újbor,  
a Beaujolais ünnepe 
alkalmából  
köszöntötték egymást
Saint-Maximin tiszteletére, Beaujolais al-
kalmából francia borral koccintott Somo-
gyi Balázs polgármester, Dr. Lakos László 
jegyző és Ébl István, a Perkáta-Saint-Ma-
ximin Baráti Egyesület elnöke november 
17-én. 
A beaujolais egy francia nemzeti ünnep, 
az első bor ünnepe, mely során az első 
palackozott nedűt kóstolják meg.
Dr. Lakos László korábban egy villámláto-
gatást tett francia testvértelepülésünkön, 
Saint-Maximinban. 
A látogatás fő célja - a kapcsolat 25. 
évfordulója alkalmából - Gáspár Aladár 
művész által 40 éve alkotott szobornak 
a kiszállítása volt. 
A látogatáskor átadásra kerültek a Mikulás 
ajándékok is, amelyeket a francia gyerme-
kek kapnak Perkátától.
A jegyző úr ezt követően haza hozta azo-
kat az édesség csomagokat is, amiket Sa-
int-Maximin önkormányzata küld a perkátai 
iskolás és óvodás gyermekeknek.

Felkészülés a téli  
rendkívüli időjárási 
helyzetekre
2016. november 25-én pénteken megtar-
totta őszi ülését a Fejér Megyei Védelmi 
Bizottság Dr. Simon László kormánymeg-
bízott, a védelmi bizottság elnöke veze-
tésével.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Me-
gyei Igazgatóság tanácstermében meg-
tartott ülésen részt vettek a bizottság 
állandó és meghívott tagjai, valamint a 
meghívott vendégek. 
Az egyik legfontosabb, legaktuálisabb 
témát a téli rendkívüli időjárási helyzetekre 
való felkészüléssel kapcsolatos kérdések 
jelentették.                                                                                                                                                                     

A téli rendkívüli időjárási helyzetre felké-
szülés aktuális feladatairól Molnár István, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei 
igazgatója és Magosi Lajos tűzoltó ezre-
des, a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság igazgatója tartott beszámolót. 
Tájékoztatást kaptak a jelenlévők, hogy 
november 10-e óta a közútkezelő minden 
mérnöksége napi 24 órás szolgálatban 
látja el feladatát. 

KÖZÜGYEK

Beszámoló a 2016. 
szeptember 29-i  
képviselő-testületi 
ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2016. szeptember 
29-i képviselő-testületi ülésén 6 kép-
viselő (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 a 
2016. szeptember 29-i rendkívüli ülés na-
pirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
„Magyarország 2016. évi központi költ-
ségvetéséről” szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet III. 1. pontja alapján támogatási 
igényt nyújt be a települési önkormányza-
tok rendkívüli önkormányzati támogatása 
címen szereplő tartalék előirányzatból 
nyújtható állami támogatásra. Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló 
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 
B115 működési célú költségvetési támo-
gatások és kiegészítő támogatások soron 
tervezett 27 546 658 Ft összeg erejéig.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a „Csatla-
koztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 
pályázati felhívásra a következők szerint: 
Igényelt támogatás maximum: 6 000 000 
Ft. Támogatás intenzitása: 100 % 
A képviselő-testület kötelezettséget vál-
lalt arra, hogy a pályázati támogatást 
kizárólag a pályázatban szereplő célokra 
fordítja, valamint felhatalmazta a polgár-
mestert a támogatási kérelem benyúj-
tására, és a támogatás felhasználására. 
Ezen pályázat megvalósításával kapcsola-
tos menedzsment feladatok lebonyolítá-
sával az ALBENSIS Kft-t (8000 Székesfe-

hérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. em.), az 
eszközbeszerzéssel, adatmigrációval, és 
egyéb a projekthez kapcsolódó szolgál-
tatásokkal pedig a Prionitall Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Had út 1-3.) bízza meg.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete egyöntetűen  úgy ha-
tározott, hogy Zombori Sándorné - 2030 
Érd, Csanád utca 17. szám alatti lakos - 
tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántar-
tásban a Perkáta 33 helyrajzi szám alatt 
felvett, természetben a 2431 Perkáta, Dr. 
Baráth Károly utca 2. szám alatt található 
ingatlant a tulajdonos kérésére, ingyene-
sen tulajdonba veszi. A képviselő-testület 
felhatalmazta Somogyi Balázs polgármes-
tert az adásvételi szerződés aláírására.
• A képviselők a 2016. október 2-i nép-
szavazáson részt vevő szavazatszámláló 
bizottság tagjainak, valamint a Helyi Vá-
lasztási Iroda tagjainak, a választás napi 
ellátmányára 100 000 Ft-ot biztosított 
a 2016. évi költségvetés K341 Reklám és 
propaganda kiadásokon belül az egyéb 
rendezvények kiadásai költségnem ter-
hére.
• Gubicza Bt. kérelme alapján a Perkáta, 
Saint-Maximin utca 2/A. szám alatt lévő 
Peru ABC előtti parkoló bővítésére vonat-
kozóan a következő határozat született:
Gubicza Tamás (2431 Perkáta, Dózsa 
György utca 16/1.) kérelmére – mint Perká-
ta Nagyközség helyi közútjainak kezelője 
– „a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. 
törvény alapján – a Perkáta, Saint-Maximin 
utca 2/A. szám alatti ingatlan előtt lévő 
651 hrsz-ú közterületen  a kérelemhez 
csatolt helyszínrajz szerinti parkolóhelyek 
kialakításához a közútkezelői, valamint 
a tulajdonosi  hozzájárulást megadja az  
Építés alatti forgalmi rend és az Általános 
előírások által meghatározott szabályok 
és feltételek  betartásával. 
A képviselő-testület tájékoztatja az igény-
bevevőt, hogy az előírásokat „a közúti 
közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény 
36. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján – a vonatkozó hatályos 
jogszabályok és útügyi műszaki utasítás-
rendszer figyelembe vételével – a közút 
állagának védelme és a közúti közlekedés 
biztonsága érdekében írta elő. 

Részletes tájékoztató:  
http://www.perkata.hu/onkormanyzat/jegyzoknyvek

•  Dr. Krizsán Gábor kérelmének elfoga-
dása a Dunaújváros XIV. számú fogorvosi 
körzetben, személyének jóváhagyására a 
fogorvosi ügyeletet ellátó orvosok közt.

Beszámoló a 2016.  
október 14-i 
képviselő-testületi 
ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2016. október 14-i 
képviselő-testületi ülésén 6 képviselő 
(Somogyi Balázs polgármester, Bogó 
Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy 
László, Szabó Tamás, Kovács Ferenc) 
volt jelen.
6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 
és 0 tartózkodással a 2016. október 14-i 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak 
szerint fogadta el.
„Magyarország 2016. évi központi költ-
ségvetéséről” szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklet III. 1. pont szerinti települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormány-
zati támogatása igénylésével kapcsolatos 
döntéshozatal
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 
119/2016. (IX. 29.) számú képviselő-tes-
tületi határozatát az alábbiak szerint mó-
dosította.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete „Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről” szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja 
alapján támogatási igényt nyújt be a te-
lepülési önkormányzatok rendkívüli ön-
kormányzati támogatása címen szereplő 
tartalék előirányzatból nyújtható állami 
támogatásra.

A jegyzőkönyvek megtekintése: 
http://perkata.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek

Somogyi Balázs 
polgármester

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
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Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 

KÖZÜGYEK OKTATÁS NEVELÉS

A közútkezelő gépparkja nagy teljesít-
ményű járművekkel egészült ki, jelenleg 
több mint 70 gép van. Előszerződéseket 
is kötött vállalkozókkal a közútkezelő, így 
szükség esetén 160-170 gép tisztíthatja 
majd az utakat. 
A gépek körzetbejárási terv alapján  
dolgoznak. Az útmeteorológiai állomások 
több helyszínről szolgáltatnak adatokat, ez 
nagyban segíti a védelmi munkát, aminek 
azonban legfontosabb eleme az együtt-
működés.
A katasztrófavédelmi igazgatóság felvette 
a kapcsolatot az önkormányzatokkal, az 
elakadt személyek mentése biztosított, az 
elhelyezésükben a települések segítenek.
A vasúti személyszállítás régiós szinten 
működik, a szolgáltatónak tájékoztatási 
kötelezettsége van a katasztrófavédelem 
felé, és az utazó közönséget is megfele-
lően tájékoztatniuk kell.
A szakember hangsúlyozta, hogy a téli 
útüzemeltetésen a jövőben módosítás 
szükséges, amelynek lényege a teljes út-
hálózat – nem csak a főbb utak – síkosság, 
és hó mentesítése.
Az ülést követően a Magyar Közút NZrt. 
Fejér Megyei Igazgatóság udvarán a téli  

síkosság és hómentesítés korszerű esz-
közeit tekintették meg a résztvevők 
– tájékoztatott a Fejér Megyei Védelmi  
Bizottság.

Gazdasági terület  
kialakítása
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 
településrendezési eszközökben a 0328-as 
(a Székesfehérvár felé levő faluvégen, az 
utolsó ház után a jobb oldalon), 18 hektá-
ros területet tartalék gazdasági területnek 
jelölte ki. 
Az elmúlt hónapokban két gazdasági 
vállalkozással is előszerződést kötöttünk 
jövőbeni fejlesztéseik kapcsán.
Az őszi mezőgazdasági munkálatok során 
már látható volt, hogy a terület út menti, 
nyugati sarkán kb. másfél hektáros terület 
kihagyása megtörtént, majd november 
23-án a körbekerítés is befejeződött. 
A telekkel kapcsolatban jelenleg tart a 
mezőgazdasági tevékenységből való ki-
vonási eljárás, amely által tároló terület 
lesz és később nyeri el végleges funkcióját.

Szociális tűzifa
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy  
Perkáta Nagyközség Önkormányzata idén is 
sikerrel pályázott a Belügyminisztériumhoz 
szociális tűzifa támogatásért. 
A támogatás összege 143 erdei köbméter tűzi-
fa vásárlását jelenti, amit a részünkre kijelölt 
állami tulajdonú Vadex Zrt-től szerzünk be.                                                                                                                                 
A támogatást az elmúlt évekhez ha-
sonló jövedelemhez kötött feltéte-
lekkel kívánjuk nyújtani, amely azt  
jelenti, hogy minden pozitívan elbí-
rált kérelmet 1-1 erdei köbméter szoci-
ális tűzifa biztosításával támogatunk.                                                                                                          
Szociális tűzifa hozzájárulást lakásonként 
egy személy részére legfeljebb egy alka-
lommal lehet megállapítani, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások szá-
mától. A természetben nyújtott tűzifa támo-
gatás megállapítására a rendelkezésre álló  
famennyiség e célú felhasználásáig van 
lehetőség. A tűzifa házhoz szállításáról 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  
gondoskodik.
A helyi lakosok 2016. november 28-tól  
tudják benyújtani a kérelmüket.

Somogyi Balázs 
polgármester

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

Októberi hónap  
eseményei
Az októberi hónap a magyar történe-
lemben az áldozatvállalás, a hősiesség 
és a hazaszeretet hónapjává vált. 1849. 
október 6-án az 1848/49-es Forradalom 
és Szabadságharc hőseire emlékeztünk.

Október 21-én az 1956. október 23-án 
kitört forradalom hőseinek emlékét ele-
venítettük fel iskolai ünnepség keretében.

Az ünnepséget szervező, rendező és sze-
replő diákoknak, pedagógusoknak külön 
köszönöm, hogy az 56’-os Forradalom 
és Szabadságharc 60. évfordulóján mél-
tóképpen emlékezhettünk e történelmi 
jelentőségű eseményre!
Október 23-án az iskola épülete előtti 
parkban az Önkormányzat szervezésében 
köztéri szobor és emléktábla felavatásá-
val, községi szinten is leróttuk tisztele-
tünket 56’ hősei előtt. Külön köszönöm 
Pavlicsek Attila, helyi szobrásznak, hogy  
Pongrácz Gergelyről készült igényes 
szobrával lehetőséget adott arra, hogy 
diákjaink folyamatosan emlékezhessenek  
e történelmi fordulópontra!

Október eseményei időrendben: 

-   Október 6-án az aradi vértanúk napján a 
hagyományok szerint emlékezett meg is-
kolánk „kisünneplőben”, mécsessel, egy 

szál virággal Takács Dóra és Orbán Zsolt 
szervezésében.

-    Október 8. Maratonka futóverseny
    Horváthné Fichser Katalin, Orbán  

Brigitta és Gergely Ágnes szervezésében.
-  Hangos olvasás felmérés – Horváthné 

Horgos Judit
-   Kompetencia felmérés – Hegedű Gabriella
-  október 12-13. Cirkusz látogatása Buda-

pesten – 1.a,1.b, 2.b,3.b 5-6 évfolyam a 
7-8 osztályosokkal kiegészülve.

-  A papírgyűjtés október 10. és október 14. 
között került megrendezésre – Hegedűs 
Gabriella szervezésében.

-  Október 12-én és 19-én házi rajzverseny 
volt a DÖK szervezésében (alsó tagozat).

-  Az óvónők voltak az első osztályokban 
– 1.a (okt.25) Gergelyné Németh Tímea; 
1.b Gyöngyösi Edit, László Andrea szer-
vezésében.

-  Október 23-ai események feleleveníté-
sére október 21-én került sor. Szervezők: 
Fülöp Irén, Szabó Edina, Orbán Zsolt, 
Kovács Tina Erika, Gergelyné Németh 
Tímea.

-  Október 28-án Bozsik kupa Szellák Sán-
dor és Dobos László szervezésében.

Szilasy László
Igazgató

Rajzverseny  
iskolánkban
Az idén is megrendezésre került az im-
már hagyománnyá váló rajzversenyünk 
iskolánkban.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az 
alsós osztályokban két időpontban - az 1-2. 
évfolyamnak 2016. október 12-én, a 3-4. 
osztálynak 2016. október 19-én – tartottuk. 
Közel 60 alkotás született, a tanulók a krea-
tivitásukat Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, és 
az Itt van az ősz, itt van újra… című versei 
alapján mutatták meg. A legjobban sikerült 
műveket a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola rajzversenyére továbbítottuk. 
A felsős tanulók október 17-én mérettettek 
meg, az állatok világa témakörében. Az 
alkotások sokszínűsége miatt – melyben 
megnyilvánult a gyerekek kreativitása- a 
zsűrinek igen nehéz dolga volt kiválasztani 
a legjobban sikerült pályaműveket, ezért a 
helyezettek mellett különdíjak is születtek.

Helyezettek: 
I.évfolyam: 
1. helyezett: Bognár Emma 1. b 
2. helyezett: Kis Dániel 1. b 
3. helyezett: Denke Máté 1. a

II.évfolyam: 
1. helyezett: Simon Kata 2. b  
2. helyezett:Ambach Jázmin 2. b  
3. helyezett:Tepszics Dániel 2. a 
Különdíj: Klózer Kíra Regina 2. b

III.évfolyam: 
1. helyezett: Kohl Evelin 3. b 
2. helyezett:Balázs Rita 3. b  
3. helyezett: Fehér Titanilla 3. b 
Ktülöndíj: László Lőrinc 3. b

IV.évfolyam: 
1. helyezett: Iványi Noémi 4. b 
2. helyezett:Gálosi Lara 4. b  
3. helyezett:Oláh Zsolt Bertold 4. b 
Különdíj: László Orsolya 4. b

V-VIII.évfolyam: 
1. helyezett: Klujber Richárd 7.a 
2. helyezett: Völcsei Adrienn 6.b 
3. helyezett: Szombat Noémi 5.b

Gyöngyösi Edit, Berényiné Takács Dóra

Novemberi események
- November 8-án vidéki iskolaigazgatók 
értekezlete a Győry-kastélyban.

- November 8-án tökfaragó verseny – 
szervező Szombat Katalin, Molnár József.
- November 11-én Bábszínházban voltak 
az alsó tagozatosok.
- November 11-e Márton-napi ünnepség
- November 17-én műveltségi és ügyes-
ségi verseny vettek részt diákjaink Fülöp 
Irén vezetésével.
- November 18-án Nagyvenyimen mese-
mondó versenyen vettek részt diákjaink
-  November 18-án újra megrendeztük a        

Mézes napot”.
  -  November 25-én Adventre hangolódás       

– koszorú készítés.

Szilasy László
Igazgató

Halloweeni  
tökplasztika
A felsős évfolyam hagyományos tökfaragó 
versenye 2015.11.05-én került megrende-
zésre. Az idei évben rekord számú 11 csa-
pat nevezett, összesen 32 gyermek tette 
próbára kézügyességét és kreativitását.

A tökök plasztikázása balesetmentesen és 
jó hangulatban zajlott. 
A zsűrinek (Horváthné Horgos Judit,  
Dr. Kormosné Visi Anita, Szabó Edina,  
Szöllősiné Móker Ágnes) nehéz dolga akadt 
az elkészült tökszépségek értékelése során. 

A helyezések az alábbiak szerint alakultak:

1. helyezett: Real Madrid – Bartos Nándor, 
Horváth Mónika, Jákli Regina (5.a), Tillin-
ger Dorián

2. helyezett: Tök8 – Kovács Georgina, Sch-
lagetter Adrienn, Szabó Richárd, Vátkai 
Zsombor (5.a)

3. helyezett: Tökfejek – Kis Viktor, Klujber 
Richárd (6.a)
Minden megjelent gyermeknek és a zsűri 
tagjainak is köszöni a munkáját a szerve-
zőbizottság:

Molnár József és Szombat Katalin

 folytatás a 3. oldalról 
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Mesemondó 
verseny 
2016.11.10.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában már 
régóta hagyomány, hogy novemberben 
megrendezzük az alsó tagozatosok rész-
vételével a mesemondó versenyünket. 
Ezt az eseményt az idén november 10-én 
tartottuk iskolánkban. Nagyon változatos, 
kedves mesékkel készültek most is tanu-
lóink. 
Csodálatos élményekkel gazdagodhattak 
azok, akik részt vettek eme eseményün-
kön. Az első és második osztályosok együtt 
mutathatták be meséjüket, míg a harmadik 
és negyedik osztályosok külön teremben 
mesélhettek nekünk. A zsűri tagjai közt 
köszönthettük Sztanó Anna nyugdíjas ta-
nító nénit, Toldi Hajnalka hitoktatót, Kárász 
Ferencné Csilla óvó nénit, Pavlicsek Zsolt 
tanár urat, Berényiné Takács Dóra tanárnőt, 
és nem utolsó sorban a zsűri elnökét, Fülöp 
Irén tanárnőt. A zsűri munkáját segítették 
az alsó tagozatos tanító nénik is, ők is pon-
tozhatták tanulóink teljesítményét. 
Pannika néni az idén is nagy szeretettel adta 
át a legfiatalabb versenyzőnek, az első osz-
tályos László Rékának a jutalomkönyvet. A 
felkészülésben aktívan részt vettek az alsó 
tagozatos tanító nénik, és gyermekeink szü-
lei is, akiknek ezúton is nagyon köszönjük ezt 
a szép élményt, mellyel megajándékoztak 
bennünket. Gratulálunk a helyezést elért 
gyermekeknek és visszavárunk mindenkit 
jövőre is! Az első helyezettek részt vehet-
nek a nagyvenyimi mesemondó versenyen 
november 18-án.

Helyezettek:
I. évfolyamon:
első helyezett: Karbacz Erin 1.b
második helyezett: Denke Máté 
Gergely 1.a
harmadik helyezett: Petrovics Gergő 1.a

II. évfolyamon:
első helyeze tt: Kovács Roland 2.a
első helyezett: Áldott Hanna 2.b
második helyezett: Urbán Levente 2.b
harmadik helyezett: Klózer Kíra 2.b
Külön díjat kapott: Szabó Fanni 2.a

III. évfolyamon: 
első helyezett: Wéber Viktória 3.b
második helyezett: 
Gelencsér Lilla 3.a

harmadik helyezett: Kusler Nóra 3.b

IV. évfolyamon:
első helyezett: Kraczmajer Kitti 4.a
második helyezett: Kádár Gergely 4.b

harmadik helyezett: Varga Noémi 4.a

Óvó nénik látogatása 
az első osztályokban
A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola első osztályosai immár hagyomá-
nyosan meghívták október 25-én egy-egy 
tanórára az óvó néniket, akik szívesen 
látogattak meg minket és nézték meg ho-
gyan állják meg helyüket az iskolában az 
óvodásaik. Mindkét osztályban érdekes, 
játékos feladatokkal színesített tanórát 
láthattak, ahol a gyermekek megmutat-
hatták, hogy hogyan illeszkedtek be az 
iskolai közösségbe, hogyan formálódtak 
elsős diákokká, és persze azt is, amit eb-
ben a két hónapban már megtanultak. 
Az 1.a osztályban egy matematika órát 
láthattak, ahol a páros és páratlan szá-
mokkal foglalkoztunk, mindezt tettük a 
6-os számkörben. Rengeteg feladatra 
sor került, játékosan, páros munkában és 
differenciált munkaformában egyaránt. 
Az 1.b osztályban az óra egyik felében 
matematika, a másik felében pedig ma-
gyar órát láthattak. Egy kicsit bepillant-
hattak a betűk világába, és pár matema-
tikai példán keresztül ők is megmutatták 
mit tanultak eme rövid két hónap alatt. A 
tanóra végén kis ajándékkal leptük meg 
az óvó néniket, akiket szeretettel várunk 
a következő tanévben is.

Gergelyné Németh Tímea
Tanítónő

Műveltségi-ügyességi 
vetélkedő
2016.november 18-án játékos műveltsé-
gi-ügyességi vetélkedőn vettünk részt 
a 8.a osztályos lányokkal (László Lilla, 
Kulcsár Tamara, Rosta Kata, Kovács 
Esztella) a dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában.

A verseny a Fészek Tanétteremben zaj-
lott, és a vendéglátós tanulók láttak ven-
dégül minket.

Megtekinthettük a tankonyhát is. Nagyon 
kedves volt a fogadtatás. 

Örömünkre, egy volt tanítványunk, 
Kovács Gréta is ott volt,ő állt segítőnek 
a mi csapatunk mellett.

Számunkra ez a délután különösen szép 
volt, mert elhoztuk az I. helyezést és az 
értékes ajándékokat!

Nyolc csapat volt a versenyen, és a mi 
csapatunk bizonyult a legjobbnak.

Nagy örömmel tértünk haza Dunaújvá-
rosból!

Fülöp Irén 

Magyartanár

Perkátai Általános Művelődési Központ

A Perkátai Általános Művelődési Központ a 
kiemelt programok megvalósítása mellett 
november hónapban két szakmai ellenőr-
zésen is túl van. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma könyvtári szakmai helyszíni 
ellenőrzést tartott, melyen a könyvtári 
szakértő elismerő véleményt adott a szer-
vezeti egység működéséről, megdicsérve 
Lászlóné Szabó Edit kiváló munkáját.

A Magyar Államkincstár is ellenőrizte in-
tézményünket, az óvodai jogcímekhez 
kapcsolódó dokumentumokon keresztül, a 
vizsgálat eredménye szintén az intézmény 
precíz, szabályos működését mutatta. 
Október 11-én az önkormányzattal együtt 
köszöntöttük az Idősek Világnapja al-
kalmából a két nyugdíjas klub tagjait.  
Az ünnepségen Oszvald Marika művésznő 
mellett felléptek a Szivárvány Óvoda Süni 
csoportos óvodásai, akiket Czeilingerné 
Sárközi Mónika és Szarka Istvánné készí-
tett fel, valamint a Népművészeti foglal-
kozás Kankalin csoportjának diákjai.

Október 23-ára a 42. Állomás Kulturális 
Egyesülettel közösen rendeztünk be egy 
kiállítást, mely az „Életképek” címet viselte. 
A kiállításon olyan fotókat lehetett megte-
kinteni, amik az 1950-es évben készültek 
és a magyar vidéket, Perkátát, Sztálin-
várost, Budapestet és Székesfehérvárt 
mutatták be.

2016. november 10-én Perkátán is meg-
szervezték a Séta a mellrák ellen elneve-
zésű figyelemfelkeltő akciót. A programra
a Perkátai Általános Művelődési Központ, 
a Perkátai Szociális Központ és Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata Védőnői 
Szolgálatának szervezésében került sor. 
Perkátai Szociális Központ udvaráról indult 
a menet, ahol előzetesen Bogóné Plasek 
Krisztina és Illés Eszter védőnők lufikat, 
szalagokat és prospektusokat osztottak 
a megjelenteknek. A megnyitón Dr. La-
kos László jegyző úr mondott üdvözlő 
beszédet. 
Ezt követően elindult a séta, melynek vé-
gén a Győry-kastélyhoz érkeztek meg a 
résztvevők. A délután során érdekes, fi-
gyelemfelkeltő előadást tartott Dózsáné 
Dr. Sasvári Ildikó, a Dunaújvárosi Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályának 
vezetője, melyben bemutatta a Séta a 
mellrák ellen akciót. 
Őt Nagyné Tóbel Mária, a Dunaújvárosi 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztá-
lyának vezető védőnője követte, aki az 
önvizsgálat fontosságáról beszélt. A har-
madik előadást magam tartottam, a moz-
gás egészség megőrzéssel kapcsolatos 
szerepét emeltem ki a megjelenteknek.
2000-től Perkátán a civil szervezetek 
részvételével, kiemelt szervezésük mellett 
évről-évre valósultak meg adventi prog-
ramsorozatok. 
A Polgári Összefogás Perkátáért, a 42. 
Állomás Kulturális Egyesület és a Perkátai 
Régiség Gyűjtő Egyesület kiemelt tevé-
kenysége mellett más civil szervezetek, 
az Egyházközség és az intézmények is 
kivették a részüket az adventi programok 
megvalósításában.

Az évek alatt több javaslatot kaptunk, 
új igények merültek fel, melyeket az idei 
évben összegyúrtunk és egy színes prog-
ramsorozatot igyekeztünk összeállítani, 
hogy a négy advent vasárnapon minden 
érdeklődő találhasson magának megfelelő, 
számára kedves időtöltést a karácsonyi 
készülődésben.
Az első hétvége szervezésében a Perkátai 
Nyugdíjasok Baráti Köre, az IFI Egyesület, 
a Perkátai Szociális Központ és a Perkátai 
Általános Művelődési Központ vett részt. 
Az első rendezvényt két vállalkozás támo-
gatta: a HungiPack Kft. és az ECO-Profit 
2000 Bt., akiknek ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani!

A rendezvényen moldvai táncházban és 
közösségi játékokban vehettek részt a 
mozogni vágyók, s papír angyalkát, kará-

csonyfát készíthettek, gipszképeket, to-
bozokat és hűtőmágneseket festhettek az 
ügyes kezű gyerekek. Pavlicsek Nándor, a 
Turul Íjász Szakosztály vezetője hagyomá-
nyos adventi koszorúkat készített, majd 
a régi időket felidézve mesélt a magyar 
adventi szokásokról. A Faluház előterében 
is remek hangulat uralkodott, hiszen forró 
csokival, meleg teával, pattogatott kuko-
ricával, chipsszel fogadták a vendégeket 
a szervezők.

A 2017-es évben is szeretettel várunk  
mindenkit rendezvényeinkre!

A Perkátai Általános Művelődési Központ 
nevében ezúton szeretnék áldott, békés 
karácsonyt és boldog új évet kívánni!

Bogó Anikó
ÁMK igazgató

Márton –nap 
November 11-én csodálatos hangulatban, a 
hagyományainkat folytatva megrendeztük 
a Márton-napi ünnepséget.
Újra felelevenedtek a Márton-napi népszo-
kások, hagyományok, a lámpás felvonulás.
Az iskola bejáratánál már napokkal előtte, 
a gyermekek által készített Márton-napi 
kiállítás fogadta a betérőket. 

A nap zárásaként a hagyományos „lámpás” 
felvonulás tette kerekké az ünnepséget.

Szilasy László
     Igazgató
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Az újkori olimpiák 
történetére emlékeztünk
Októberben könyvbemutató és tab-
lókiállítás nyílt a Győry-kastélyban.                                                
Az időszaki kiállítás 120 évnyi nyári olim-
piatörténetet tárt a látogatók elé. A képes, 
és  rövid ismertető szöveges, kiállítási 
tablósor az első, 1896-ban Athénban meg-
rendezett újkori olimpiától, a 2016-os Rio 
de Janeiró-i nyári olimpiai játékokig adott  
magyar szempontú áttekintést a témáról. 
A kiállítás sikerességét igazolja, hogy alsó 
és felső tagozatos osztályok egyaránt 
érdeklődtek az olimpiatörténet iránt,  
szívesen hallgatták az érdekességeket.  
A felnőttek közül többen is ellátogattak a 
tárlatra, ahol bizony egy-egy olimpiához 
kapcsolódó élményt, illetve emléket is 
megosztottak velünk.
Köszönjük az érdeklődést!

Cimborák irodalmi 
szemináriuma
Novemberben a perkátai cimborával vet-
tünk részt a Dunaújvárosban megrende-
zett „Cimborák irodalmi szemináriumán”. 
Az NKA által támogatott programsorozat 
kitűnő lehetőséget nyújt a kortárs iroda-
lommal való ismerkedéshez. Lehetővé 
teszi a gyerekek számára az irodalom 
interaktív, többoldalú befogadását és 
megélését. 
Három alkalommal – író, költő, képzőmű-
vész-illusztrátor, színész közreműködésé-
vel – találkozhatnak a gyerekek a költé-
szettel, prózával, valamint a drámával. 
A szemináriumon foglalkozhatnak vers-
faragással, mese- és történetírással,  

illusztrációval, dramatizálással  és a  szín-
játszással. Az első alkalommal találkoz-
tunk a költészettel. A meghívott vendég, 
Molnár Krisztina Rita költőnő volt, akit
szép gondolatokat adott át a gyerekeknek 
a vers varázslatos világáról.
Témájában szerepelt a vers, mint zene és 
kép, valamint ritmus és rím, és a kihagy-
hatatlan verses játék.
Legközelebb 2017. január 26-án talál-
kozunk, amikor Kálnay Adél írónő, és 
Várnai Gyula képzőművész várja majd a  
gyerekeket.

Az utolsó szemináriumon, 2017. március 
9-én Erdős Virág kortárs drámaíróval, 
valamint egy színházi rendező, színésszel 
ismerkedhetünk meg.
A Perkátai Cimbora Klub tagjain kívül 
is bárki bekapcsolódhat, jelentkezhet a 
programokra! Várunk minden érdeklődőt!

Decemberi könyvajánló
Hirdetem, hogy könyvtárunkban meg-
találhatók, és kölcsönözhetők Sasvári  
Vivien, író nevén: Vivien Holloway könyvei. 
Az írónő leginkább a spekulatív irodalom 
témáiban alkot. Az első regénye a Pokoli 
szolgálat, amely 2013-ban jelent meg, és 
ezzel megalapozta a későbbi sikereit is. 
2014 óta a Főnix Könyvműhelynél publi-
kál. A kiadónál jelenleg két sorozata fut: 
a hat kötetesre tervezett, kisregényekből 
álló Winie Langton történetek, és a triló-
giának szánt Morrighan.
A könyvtárunkban az alábbi köteteket 
olvashatják az érdeklődők:

-  Négy kisregénye: Mesterkulcs, Tolvaj-
becsület, A hóhér kötele, Tolvajok ké-
zikönyve. 

-    A Morrighan 1. Moira: A szörnyeteg bennem
Önálló regények: 
- Végtelen horizont, és a Vérvörös horizont
Örömmel értesítem az olvasóinkat, hogy 
Viviennel Perkátán, a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából találkozhatnak az ér-
deklődők. 
Az író-olvasó találkozó időpontja: 2017. 
január 20. péntek délután.

Wekerle Sándor Könyvtári 
állománygyarapítási 
pályázat
A TINTA Könyvkiadó által meghirdetett 
pályázatán 50%-os támogatást nyertünk 
el az iskolai könyvtárállomány bővítésére, 
és a szótárállományának gyarapítására. 
Íme, a kedvezményesen, 16.500 Ft érték-
ben beszerzett kötetek:
-  Anya-nyelv-búvár-Nyelvi játékok
-  Találós kérdések: 1295 hagyományos      

magyar szóbeli rejtvény
-  Híres magyar hímzésmotívumok + Ma-

gyarországi lepkék + Magyar virágok: 
kifestők

-  Szólások, közmondások eredete: Frazeo-
lógiai etimológiai szótár

-   Nyelvi játékaink nagykönyve
-  Angol-magyar szókincsbővítő szinoní-

maszótár
-  Emelt szintű angol nyelvtani gyakor-

lókönyv
-  2 könyv együtt: Sherlock Holmes + 

Shakespeare a szerelemről: két novella 
angolul és magyarul

-  Német társalgási zsebkönyv
Kérem kövessék figyelemmel a könyv-
tár honlapját www.konyvtar.perkata.hu,   
és a facebook oldalát!

Lászlóné Szabó Edit

könyvtárvezető

Októberi programok 
az óvodában
Október 4-e az állatok világnapja. Intéz-
ményünkben egész héten e témát dol-
gozták fel a gyerekekkel az óvodape-
dagógusok. A projekt zárásaként óvoda 

szinten az új óvodában kisállat kiállítást 
rendeztünk. A gyerekek boldogan hozták 
kedvenceiket, mutatták társaiknak, me-
séltek gondozásukról, az állatok életéről. 
Szinte egy kis állatkert alakult ki. Volt itt 
cica, kutya, papagáj, hörcsög, csincsilla, 
különböző halak akváriumban, tyúk, nyúl, 
gekkó, kígyó, teknősbéka…

A rendezvényre ellátogattak a Baba-Ma-
ma Klubos gyerek és szüleik is. 
A Cica és a Nyuszi csoportba járó gyere-
kek a „Kincses Kultúróvoda 2016” pályá-
zat keretében ellátogattak Rácalmásra a 
Jankovich-kúriába. Gazdag programban 
vehettek részt. 

Október 13-án Kistérségi rajzver-
senyt tartottunk ugyancsak a „Kincses  
Kultúróvoda 2016” pályázat jóvoltából, 
melyre Adonyból és Nagykarácsonyból 
érkeztek óvodások. Büszkén képviselték  
intézményüket, legjobb tudásukat nyújtva 
készítették el munkáikat. Természetesen 
mindenki győztes volt.

Október 14-én az eTwinning pályázat dí-
jaként egy csoport Budapestre utazott. 
Az egész napot az Oktatási Hivatal fi-
nanszírozta.  A program 10:00 órakor 
kezdődött a Millipop Játszóházban (www.
millipopjatszo.hu), ahová az Oktatási Hi-
vatal által szervezett transzferbuszok 
szállították az apróságokat. A rendezvény 
ideje alatt a résztvevők teljes ellátásban 
részesültek, tízórai, ebéd, uzsonna, folya-
matos rágcsák és italok álltak a gyerekek 
rendelkezésére. A játszóházi játékokon 
kívül, tematikus versenyekben, tevékeny-
ségekben is részt vettek a kicsik. Volt 
csúszdaverseny, kincskereső – kvíz játék, 
örömtánc, lufi eső. Ha elfáradtak, akkor 

a pihenőszobában nézhettek mesét. Az 
ajándékot, a hatalmas rajzeszköz táskát 
boldogan vitték haza a Cicások. Nagyon 
kellemes, tartalmas napot töltöttek el óvo-
dásaink. Élményekben gazdagon, kicsit 
megfáradva érkeztek haza.

A hónap utolsó hetében tökhetet tar-
tottunk. Ezt a vitamindús zöldséget az 
óvodában a gyerekek nagyon szívesen 
fogyasztják, a szülők elmondása szerint 
otthon viszont nem. A változékony, szél-
sőséges őszi időszakban fontos a gyere-
kek vitamindús táplálkozása az egészség 
megőrzése érdekében.
Készítettek belőle még finom süteményt 
is, amivel megkínálták a felnőtteket.  
Büszkék voltak munkájuk eredményére. 
Szívesen faragták, töklámpást készítettek 
belőle. 
Intézményünk kollektívájának életében 
fontos állomáshoz érkeztünk. Ebben a 
hónapban ünnepélyes keretek között 
köszöntük meg Szarka Istvánné Cilike 
óvó néni munkáját, mert több évtizedes 
pályafutás után nyugállományba vonul.

Cilike meghatározó egyéniség volt intéz-
ményünk életében. Szerintem a legszebb 
hivatást, a pedagógushivatást választotta. 
A munkában itt töltött idő alatt egy cél 
vezérelte, legjobb képességeihez mérten 
dolgozni a gyerekekért. Azt hiszem ezt 
sok-sok kisgyerek és szülő is érezte. Az 
általa készített bábok, dekorációk sajátos 
arculatát hozta intézményünknek. Az esz-
tétikus munkáihoz csak gratulálni lehet. 
Szívesen vett részt gyerekekkel a falu 
rendezvényein, amelyre mindig jó szívvel 
emlékeznek vissza azok, akik látták. 
Másik kolléganőnknek, Bakos Károlyné 
Áginak is szeretném megköszönni az 
óvodában végzett lelkiismeretes, oda-
adó munkáját. Mindig számíthattunk rá, 
a feladatokat precízen oldotta meg, nagy 
segítsége volt a kollektívának. Sok kisgye-
reket vígasztalt meg az évtizedek alatt. 
Köszönöm munkájukat magam és vala-
mennyiünk nevében, azt a sok szépet, jót, 
amit kaptunk tőlük, amit tettek a perkátai 
gyerekekért!
A következő évekre sok boldogságot, erőt 
és egészséget kívánok!

,,Azokért élünk,
akiket szeretünk,
azokért,
akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk,
A szépért, a jóért, amit tehetünk.”

                       (Széchenyi István)

Kovács Tiborné
   óvodavezető

Novemberi, decemberi 
élet az óvodában…
Az őszi szünet ideje alatt a 2. Erasmus+ 
pályázat szakmai útját valósítottuk meg 
az óvodapedagógusokkal. Rigába utaz-
tunk, hogy megfigyeljük az ottani óvodai 
nevelést, oktatást. 
Az út hosszú volt mire a fogadó intéz-
ményünkbe a Private secondary schoool 
Patnis –ba értünk. Az intézmény vezetője 
kedvesen fogadott bennünket. Ez egy 
privát óvoda és iskola a fővárosban. Az 
emeletes óvoda a főút mellett található. 
Egy keskeny járda, kis védőkorlát választja 
el a többsávos úttól. Udvara nincs, a közeli 
parkokba járnak levegőzni és játszani a 
picik. Ott jártunkkor éppen sétára indultak 
az óvodások láthatósági mellényben. A 
csoportokban nincs szőnyeg és szerep-
játékhoz kellékek. A berendezési tárgyak 
praktikusak, modernek. 
Az óvodapedagógusokkal sok hasznos 

dologban cseréltünk véleményt. Gazdag 
programban volt részünk. 
November 11-én tartottuk a Márton napi 
vigasságot az óvodában. Az óvónénik 
a hét során beszéltek a gyerekekkel a 
Márton napi legendáról. Az ünnep napján 
2 óvodapedagógus 3 buta kislibáról bá-
bozott a gyerekek nagy örömére. Utána 
jóízűen fogyasztották el a libazsíros ke-
nyeret lilahagymával és az illatozó teát. 
Kellemes napot töltöttek el ismét óvo-
dásaink.
November 14-én kezdtük meg a kuko-
rica hét projektünket. Változatos napi 
tevékenységek várták a gyerekeket a hét 
folyamán. Legnagyobb sikere azonban 
a kukoricamorzsolásnak volt. Pillanatok 
alatt lemorzsoltak egy zsák kukoricát a 
szorgos kis kezecskék. A csutából külön-
böző játékokat készítettek, amivel játszot-
tak is. Ugróiskola is készült belőle. 
A krétával betonra rajzolt ugróiskolát aka-
dály nélkül teljesítik, a csutából készült 

formák átugrása problémát jelentett a 
gyerekeknek. Ennek ellenére kitartóan 
próbálgatták a feladatot megvalósítani. 
A kukoricalisztből készített prószának 
nagyon nagy sikere volt.
Ebben a hónapban sikerült beindíta-
ni Jákliné Perei Erika vezetésével és 3 
óvodapedagógus közreműködésével, a 
szakvéleménnyel rendelkező, fejlesztésre 
szoruló gyerekeknek a foglalkozásokat.
A december hónap egyik legnagyobb 
eseménye a gyerekek számára a Télapó 
érkezése. Minden kisgyerek izgatottan és 
várakozással készül, hogy vajon mit hoz 
puttonyában a jó gyerekeknek a nagy-
szakállú? Természetesen a mi óvodánk-
ban csak jó gyerek van és mindenki kap 
ajándékot.
December 9-én, pénteken a „Kincses kul-
túróvoda 2016” pályázat jóvoltából egy 
interaktív mese előadáson vehettek részt 
az ovisok, nagy örömmel.

József Attila Nagyközségi Könyvtár hírei
József Attila Nagyközségi Könyvtár 

www.konyvtar.perkata.hu | e-mail: konyvtar@perkata.hu | Telefon: (06) 25-522-321 

A Dunaújvárosi TV mégl interjút is készített a  
perkátai cimborákkal

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)

folytatás a 10. oldalon 

KuLTúrA
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Egészségügy

December 13-án a Sünis csoportba járó 
gyerekek készülnek a Luca napi népszo-
kással. Ezen a napon végigjárják a cso-
portokat és rigmusos jó kívánságokat 
kántálnak. 
Ezt a műsort előadták december 4-én 
a falu adventi rendezvényén és az Idő-
sek Klubjában is. Az egész hónap a ka-
rácsonyra hangolással, a karácsonyra 

várással telik el. Sok-sok verset, éneket 
tanulnak az óvodások. A játékidőben 
szebbnél szebb asztaldíszeket, köszöntő 
kártyákat, karácsonyfadíszeket, adventi 
koszorút készítenek, ezzel is emelve a 
családok meghitt ünnepét, mert a kará-
csony a család, a szeretet, a béke ünnepe. 

A keresztény egyház húsvét utáni legna-
gyobb ünnepe, melyet az egész világon 
minden keresztény ember ünnepel. Ez-

úton szeretnék mindenkinek Áldott, Bé-
kés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben 
gazdag Boldog Új Évet kívánni magam, és 
az óvoda valamennyi dolgozója nevében!

Kovács Tiborné
óvodavezető

Bogó Anikó ÁMK igazgató

 folytatás a 9. oldalról 

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
A Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Köz-
pont lehetőséget teremt a Turul Íjász Szak-
osztály számára, hogy a téli edzéseiket a 
kastély padlásán tartsák meg. 
Az edzések előtt a szakosztály tagjai a 
biztonságosan, a balesetek megelőzését 
szem előtt tartva építették ki a gyakorló 

terüket. November közepétől az általános 
iskola alsó tagozatos osztályai is igény-
be veszik a tornatermeket a testnevelés 
órákon. 
2016. október 19-én a Köznevelési Szakér-
tők Országos Egyesülete tartott szakmai 
napot a kastély dísztermében. 
A programon részt vett Dr. Szikora Ág-
nes, az Oktatási Hivatal tanügy-igazgatási 
főosztályvezetője, Galambos Zsuzsanna a 
székesfehérvári POK főosztályvezetője. 
A szakértő nap háziasszonya Kundakker 

Ferencné, az egyesület Fejér megyei el-
nöke volt. 
2016. november 18-án kínai delegáció ér-
kezett a kastélyba. Az ErZhi Whang Jilin 
Tartomány Tartományi Parlamentjének 
alelnöke által vezetett csoport örömmel 
tekintette meg a két kiállítást.
A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 
ezúton kíván minden perkátai lakosnak 
békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag új esztendőt!
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.

Szociális Munka Napja
A világ minden táján november  
12-én ünneplik a Szociális Munka Napját.  
Ez alkalomból köszöntötte a Perkátai 
Szociális Központ dolgozóit Bogó Anikó 
alpolgármester, Dr. Lakos László jegy-
ző és Kovács Melinda gazdasági vezető.  
A jó hangulatú délután kötetlen társalgással 
telt, mely során a jelenlévők közelebbről 
megismerhették a szociális munka alapjait.

Horváth Dóra

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
A Perkátai Szociális Központ köszöne-
tét szeretné kifejezni a felajánlott ruha 
és játék adományokért Bogár Anettnek,  
Csányi Szilveszternek, Horváth Julian-
nának, Takács Péternének  és Tolnai 
Hajnalkának!

Köszönettel:  
Barna Tímea  

Perkátai Szociális Központ
Intézményvezető

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.

I. számú háziorvosi rendelés;
Telefon: 06 (25) 450 211
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

II. számú háziorvosi rendelés;
Telefon: 06 (25) 450 212
(Dr. Szűcs Mihály helyettesítő rendelése)

Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 14:00-16:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

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

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
Várandós tanácsadás: 
kedden  14.00-16.00 óra között
Iskola-egészségügyi tevékenység: 
szerdán  8.00-12.00 óra között
I. Körzet védőnője: Illés Eszter
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 

szerdán  12.00-14.00 óra között, 
és csütörtökön 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 meg-
található 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: 16:30-17:30
Péntek:  10:30-11:30

Védőnői szolgálat hírei
2016. október-novemberi 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. 
Októberi gólyahír:
Kőszegi Gábor            2016.10.12.      Szülők: Kőszegi Gábor és Répás Edina
Berényi Áron            2016.10.15.      Szülők: Berényi Zsolt és Piros Orsolya
Áldott Zalán Barnabás            2016.10.20.     Szülők: Áldott Richárd és Wágner Henrietta
Steiner Mirella            2016.10.24.     Nevelő szülők: Rácz Mihály és Rácz Mihályné

Novemberi gólyahír:
Pavlicsek Bence                          2016.11.08. Szülők: Pavlicsek Nándor és Hima Eszter
Komjáti Nóra                               2016.11.08. Szülők: Komjáti Norbert és Gallai Bernadett
Kovács Kloé Renáta                    2016.11.13. Szülők: Kovács János és Szőcs Renáta
Reiner Marcell                             2016.11.28. Szülők: Klementisz Csaba és Reiner Sarolta
Farkas Elizabet Terézia 2016.11.30. Szülők: Farkas Antal és Scheffer Margit

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Baba-klub hírei
Az ősz folyamán továbbra is aktívan  
működött a Baba-Mama Klub. Újabb és 
újabb kis barátok érkeznek, egyre nagyobb 
a nyüzsgés, amelynek nagyon örülünk.  
Az iskolai őszi szünet idején még a nagy-
tesók is csatlakoztak hozzánk és kipró-
bálták kreativitásukat, szép dolgok 
készültek.             

Októberben meglátogattuk az óvo-
dában megrendezett kisállat kiállítást.
Nagyon érdekes volt számunkra! 

A mese világnapja alkalmából ellátogat-
hattunk a könyvtárba, ahol Lászlóné Sza-
bó Edit könyvtáros fogadott bennünket.  
Elkalauzolt bennünket  a mese csodálatos  
birodalmába. Nagyon örültünk, hogy ré-
szesei lehettünk. Köszönjük!  

November 10-én csatlakoztunk a „Séta 
a mellrák ellen” perkátai rendezvényhez.
A következő program december 2-án lesz, 
télapózunk, majd a „Cipős doboz” akciót 
segíti a Baba-klub. Tervezünk kirándulá-
sokat az uszodába és a játszóházba. 
Továbbra is várjuk a kicsiket minden pénte-
ken 9-12 óra között a szociális központba!

Védőnők

AJÁNDÉK 
CIPŐS DOBOZBAN 

 
Akciót szervezünk Perkátán is. 

Aki úgy gondolja, hogy szívesen 
megajándékozna Karácsonyra egy 

rászorult gyermeket, szívesen várjuk 
adományát. Kérjük egy cipős dobozba 

tegyék bele a feleslegessé vált játékot vagy 
ruhaneműt, kívül írják rá mennyi idős 

gyermeknek szánják! 
A dobozokat a védőnői tanácsadóban és a 
Perkátai Szociális Központban gyűjtjük  

 2016 december 18-ig, majd azt követően  
osztanánk ki a rászorulóknak. 

 
 

Perkátai Szociális Központ és a Védőnői 
Szolgálat munkatársai 

 

  VÉDŐNŐK 
„Nem tehetünk nagy dolgokat, 

csak kis dolgokat, nagy szeretettel.” 
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Civil szervezetek hírei

A Perkátai Polgárőrség is lehetőséget biz-
tosít az 50 órás közösségi szolgálat teljesí-
tésére. Az egyesülethez jelenleg öt közép-
iskolás lány csatlakozott, akik különböző 
szakokon tanulnak - többek között rend-
védelmi szakon is. Az 50 óra alatt részt 
vehetnek a polgárőrség bűnmegelőzési, 
kulturális és közösségi valamint környeze-
védelmi tevékenységében, továbbá óvodai 
és iskolai sport szervezésében is szerepet 
vállalhatnak. Egy személy lovas polgárőr 
szolgálatokban is segédkezik.  A fiatalok 
mentora László Norbert, az egyesület tit-
kára, aki igyekszik segíteni a munkájukat.

Halottak napján a Perkátai Polgárőrség 
az előző években megszokott módon fel-
ügyelte a temető és a nagyközség rendjét, 
ezáltal biztosítva mindenki számára a nyu-

godt megemlékezést. A közösségi szol-
gálatos diákok figyelemfelhívó szórólapot 
osztottak, és tűztek az autók szélvédőjére, 
annak érdekében, hogy mindenki kellően 
körültekintő legyen saját és embertársai 
értékeinek védelméért.

A Perkátai Polgárőrség az ünnepek ide-
je alatt is aktívan végzi a közbizontságért 
folytatott tevékenységét. Ezúton szeret-
nénk felhívni minden perkátai lakos figyel-
mét, hogy figyeljenek oda nem csak saját, 
hanem szomszédaik értékeire is. 

Amennyiben rövidebb-hosszabb időre el-
mennek otthonról, értesítsék a környeze-
tükben élőket, illetve kérjék a polgárőrség 
segítségét, akik a szolgálati idejük alatt 
fokozottan odafigyelnek ezekre az ingat-
lanokra!

A Perkátai Polgárőrség ezúton kíván min-
den Perkátán élőnek békés, boldog kará-
csonyt és sikerekben gazdag új esztendőt!

Perkátai Polgárőrség

Az ünnepek közeledtével egyre többen ke-
resik fel a karácsonyi vásárokat és kutatnak 
a legtökéletesebb ajándékok után a bevá-
sárlóközpontok üzleteinek polcain. Sajnos, 
a vásárlás adta kellemes pillanatok számos 
veszélyt is rejtenek magukban. Éppen ezért 
az adventi időszakban sem feledkezhetünk 
meg a személy- és vagyonvédelemről!
Felhívjuk a figyelmet a zseblopások, va-
lamint az alkalmi lopások előfordulására, 
amelyeket jellemzően zsúfolt helyen: az ut-
cán, tömegközlekedési eszközön, piacon, 
vagy bevásárlóközpontban követnek el. A 
gépjárműfeltörések és a lakásbetörések el-
kerülésének mikéntjét is hangsúlyozzuk, a 
bűncselekmények megelőzése érdekében 
törekedni kell az alapvető vagyonbiztonsá-
gi szabályok betartására!
A Perkátai Polgárőrség kéri az állampol-

gárokat, fogadják meg az alábbi vagyon-
védelmi tanácsokat azért, hogy az ünnepi 
készülődést ne árnyékolhassa be semmifé-
le jogsértés!
 •  Nagy tömegben fokozottan vigyázzon 

értéktárgyaira!
•  Táskáját ne tegye le, mindig tartsa magá-

nál!
•  Ne tartson okmányokat, értékeket há-

tizsákja, táskája külső zsebeiben!
•  Mobiltelefonját, pénztárcáját, iratait min 

dig a táskája belső zsebében helyezze el!
•  Bankkártyája PIN-kódját ne tartsa a kár-

tya mellett, továbbá tárolja külön lakás-
kulcsát és személyes iratait!

•  Ellenőrizze többször, hogy válltáskája be-
csatolt állapotban van-e!

•  Ha a bevásárlóközpontok helyszínét gép-

járművel közelíti meg, tájékozódjon előre 
a parkolási lehetőségekről és igyekezzen 
biztonságos helyen leparkolni!

•  Autóját mindig zárja be, az ablakokat 
húzza fel és kapcsolja be a riasztót! Tegye 
meg ezt akkor is, ha csak pár percre száll 
ki a járműből!

•    Gépkocsijában még rövid időre se hagy-
jon jól látható helyen értékeket!

•  A gépjármű okmányait, személyes irato-
kat, pénzt, bankkártyát, kulcsokat soha 
ne hagyjon a gépkocsiban!

•  Ha elmegy otthonról, ügyeljen arra, hogy 
lakása nyílászáróit zárja be!

•  Amennyiben előreláthatóan későn fog 
hazaérkezni, hagyjon égve egy lámpát! 
Abban az esetben, ha rendelkezik idő-
kapcsolóval, aktiválja azt!

Figyelem!
A Perkátai Polgárőrség felhívása

A Polgárőrség és a Rendőrség a leginkább érintett helyszíneken kiemelt, együttes jelenlét biztosításával járul hozzá az 
ünnepi készülődés zavartalan biztosításához azért, hogy az ünnep valóban ünnep lehessen!

Elérhetőségek:  • Horváth István a Perkátai Polgárőrség elnöke: +3630/621-0387  • László Norbert a Perkátai Polgárőrség elnökhe-
lyettese: +3630/621-6062   • Cséza László körzeti megbízott: +3620/375-2251

Perkátai Polgárőrség hírei

Egyesületünk az idén is megünnepelte, 
az immár hagyománnyá vált Márton napi 
bálját. Finom libavacsora és újbor kísére-
tében ültük körül baráti asztalainkat. 

Az év végéhez közeledve, kellemes be-

szélgetésekkel elevenítettük fel az egész 
éves munkánkat.

Az egyesület tevékenykedése, az együtt-
működés, valamint a baráti kapcsolatok 
ápolása megalapozza a jó hangulatot, s 

ez áthatja az ünnepeinket. 

Köszönetünket szeretném kifejezni 
mindazoknak, akik az egyesületünket tá-
mogatta! 

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület hírei

Kicsiny csapatunk csendben, de töretlen rendszerességgel végzi kedvelt irodalmi tevékenységeit, látogatja  
a helyi programokat. 

Nagy lelkesedéssel kapcsolódunk be a népmese napjától a vers ünnepéig minden közösségi programba,  
ünneplésbe, versenybe, vetélkedőbe. A decembert mesedélutánnal és az ünnepre készülés jegyében töltjük. 

Műhelymunkánk nyílt, szeretettel fogadjuk az új érdeklődőket, jelentkezni lehet minden tagunknál. 
Az alábbi versekkel kíván áldott,boldog  szent karácsonyt és sikeres új esztendőt kicsinyeknek és nagyoknak  

a Perkátai Irodalmi Kör.

A Perkátai Irodalmi Kör hírei

 Pavlicsek Zsolt
Az irgalmas szegénység

Kiüresedés.
Egyetlen „ügyüség”,

mikor mocskaink leáznak
félelmeinkről.

Nem a hajlék hiánya
tesz igazán szegénnyé,

de nem mártír önmagában
az önhibás hajléktalan sem…

Nem menthetik sóhajok,
kesergő könnyszánalmak
ha önmaga sem akarja,

megoldást végleg feladva…

Enyhítő tál leves, kabát,
itóka, aprópénz, jó tanács,

önlelkünk csalókán
nyugtatja csupán…

Világnak kietlensége,
értékmentes ricsaja,

közönykérő tükörként
sűrűn borul ránk…

A megélt jóban
mindig ott az Isten,
a nekünk jutó rossz

le nem győzhet minket..

A gondviselés működik:
szeretettel tevékenykedik!

Vezet  boldog-lét felé:
minden mélyén :a remény.

Fülöp Irén: Karácsony
 

Karácsony
A legszebb ünnep!

Felgyúlnak a fények.
A karácsonyfa díszpompában áll.

Alatta a sok szép ajándék,
Mind gazdára talál.

 
Jaj de jó!

Együtt a család!
A kisgyermekek kacajától

Hangos most a szoba.
Építjük a nagy tornyot,
Szép meséket olvasunk.

Együtt nagyon boldogok vagyunk!
 

Közben felelevenednek bennem
A régi szép emlékek,

Amikor még mi is
Apró gyermekek voltunk!

Körül ültük az asztalt Szenteste,
Együtt imádkoztunk.

 
Édesanyám feltálalta a finom vacsorát,

Majd egymást megajándékoztuk.
Jött Sándor bácsi is a kis falunkból kántálni.

Elénekelte a Mennyből az angyalt az ablakunk 
alatt.

Megvendégeltük.
S ő egy-két pohár bor mellett

Elmesélte nekünk a múltat.
 

Ezek a gyönyörű pillanatok
Még ma is elevenen élnek bennem.

De szép is volt!
Együtt volt a család!

Nagyon boldogok voltunk!
 

Legyen az idei karácsony is szép!
Beszélgessenek,olvassanak

Szép meséket a gyermekeknek!
 

Hozzon a kis Jézuska
Minden családba szeretetet,

Sok-sok örömet,boldogságot és békességet!

Köszönjük a különleges tombola 
tárgyakat, a finom süteményeket, 
a pálinka csodákat, és a kiváló  
zenét! 

A jó hangulatról Bilig István  
zenész gondoskodott. 

Partnerként fellépet Bilig Edit, 
akinek az énekhangja mindenkit 
elbűvölt. 

A magam és az egyesület nevé-
ben kívánok békés, boldog ünne-
peket!  

Siba Árpádné
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Jó minősítés a perkátai 
napközis konyhának
Kiemelten sok hatósági ellenőrzést kapott 
a perkátai napközis konyha az elmúlt idő-
szakban. Az ellenőrző hatóságok közül itt 
járt a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-

tonsági Hivatal) is, akik jó (83%) minősítést 
adtak a konyhának. Az élelmiszereket át-
vizsgálták, analizálásra elvitték és mindent 
rendben találtak. 

Az ECO-PROFIT 2000 BT-nek továbbra is 
a legfontosabb, az Önök megelégedése! 

A jövőben is azon dolgozunk, hogy a kor-
csoportos étkeztetést a legkorszerűbb 
szinten és a törvényi előírásoknak megfe-
lelően tudjuk az Önök részére biztosítani!

ECO-PROFIT 2000 BT
vezetősége

Beszélgetés Fülöp Irén tanárnővel  
a katedra mellett eltöltött évekről, a tanít-
ványokról, az emberi értékekről.

- Kérlek, mesélj a gyermekkorodról?

-  A Bodrogközből származom. Öten va-
gyunk testvérek. A szép gyermekkori 

élményeim, a szüleink törődése, a csa-
lád összetartó ereje és szeretete az, ami 
az egész életemre nézve meghatározó 
volt, amit a mai napig is kamatoztatni 
tudok.

-  Milyen pályáról álmodtál kezdetben?

 -  Tanítónő vagy doktornő szerettem vol-
na lenni. Sok minden érdekelt, de az 
irodalomhoz különösen vonzódtam. 
Szívesen segítettem a tanulásban az 
osztálytársaimnak. Iskolás koromban 
gyakran vettem részt a szépkiejtési és 
versmondó versenyeken.                                                                                                                 

     Egészségügyi Szakközépiskolában ta-
nultam Rozsnyón, majd elvégzése után 
rövid ideig a szakmámban maradtam, 
nővérként. A munkám során biztattak 
és javasolták, hogy jelentkezzek az or-
vosi egyetemre...

-   Ekkor történhetett egy fordulat az éle-
tedben…

-  Kassán ismerkedtem meg a férjem-
mel, és ez a szerelem hozott ide Per-
kátára 1978-ban.  Az első munkahe-

lyem a bölcsőde volt. Csecsemő-és 
kisgyermek gondozói képesítést 
szereztem, majd 6 évig dolgoztam 
a kicsik között. Tanulási vágy, ambí-
ció volt bennem. Felvételt nyertem 
Szegeden a Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskola magyar-szlovák szakára.               
30 éve, 1986. december 10-én kezdő-
dött el a pedagógus pályám.

-  Milyen emlékeid vannak a pedagógus 
pályád kezdetéről?

-  Napközis nevelőként kezdtem a perkátai 
általános iskolában. Akkoriban nem volt 
ritkaság a 36 fős osztály. 4-5 napközis 
csoport is volt, teljes osztályoknak meg-
felelő létszámmal. Szabadegyházáról 
is jöttek ide tanulni, szinte egész buszt 
megtöltött az ideutazó gyermeksereg. 
1989 őszén kaptam meg a legelső osz-
tályomat, amely összetartó, jó csapat 
volt. A ballagásuk óta ötévente talál-
koznak, aminek részese vagyok én is.

-  A tanításod során, a gyerekek körében 
tudtad a szlovák tudásodat is kama-
toztatni?

-  A legelső osztályomnak 4 éven át tar-
tottam szlovák nyelvű szakkört. Megta-
nulták az alapszókincset a hétköznapi 
szituációs  játékok révén.

-  A tanórák mellett számos kihívást kínált 
a pedagógus pályád, melyek voltak 
ezek?

-  Figyeltem arra, hogy a tananyag iránti 
érdeklődés felkeltésén túl tanulóimat 
motiváljam a különféle versenyeken 
való szereplésre. Részt vesznek a tehet-
séges diákjaim a Kazinczy szépkiejtési, 
valamint a Simonyi Zsigmond helyesírá-
si versenyeken. A vers- és prózamondó 
versenyeken is sok szép eredményt 
értünk el. A pályaválasztás előtt álló 
diákoknak pedig felvételi előkészítővel 
segítünk. Minden évben ünnepi műsor-
ral készülünk a pedagógus társaimmal 
és a gyerekekkel az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékére.

-  Nemcsak a diákoknak szervezel tanó-

rán kívüli programokat, de Te magad is 
aktívan részt veszel Perkáta közösségi 
életében, melyek ezek?

-  Nagyon jól esik, hogy felkérnek zsűri 
tagnak az alsó tagozatos gyermekek 
vers, illetve mesemondó versenyén. 
Előadóként is számíthatnak rám a ha-
gyományos rendezvényeken, mint pél-
dául a magyar kultúra, a költészet és a 
népmese napján.

  Nyitott vagyok a falu életére, a hagyo-
mányaira. Szép kapcsolatot ápolunk a 
Nyugdíjasok Baráti Körével. Anyák napi 
és karácsonyi műsorral készülünk a gye-
rekekkel. Fontosnak tartom az idősek 
iránti tiszteletet, a jó példamutatást. A 
Perkáta- Kisbács Baráti Egyesület prog-
ramjaiban is szívesen részt veszek.

  A Perkátai Irodalmi Körnek 5 éve tagja 
vagyok. Szeretem a költészetet és én 
magam is írok verseket.

-  Mi az ami élethivatássá tette számodra 
e nemes szakmát?

-  Szeretem a gyerekeket és a tantár-
gyamat tanítani. Egy-egy irodalmi mű 
kapcsán kitekintünk a mindennapi éle-
tünkbe is, megbeszéljük és útmutatók-
kal segítek. Ez a szemlélet áthatja a 
tanításomat. A gyermekkori személyes 
élmények és tapasztalatok nyomán arra 
tanítom a gyerekeket, hogy legyenek 
ők is nyitottak a környezetük, valamint 
embertársaik iránt. Emberségre tanítani 
őket, a jóra, a szépre, az önállóságra 
nevelni, ez mind nagyon fontos.             

A szeretetet, a törődést apró megnyil-
vánulásokban is visszakapom tőlük. A 
szülők is bizalommal fordulnak felém. 
Gyakran megállítanak, beszélgetünk, ér-
deklődök az egykori tanítványok iránt.

-  A tanítás színvonalát, eredményességét 
a pedagógus személyisége és a szak-
mai felkészültsége is meghatározza.

     A 30. évforduló őszén pedagógus 
minősítő vizsgát tettél. Hogy érezted 
magad, milyen visszajelzések voltak?

-  A 6. a osztályban volt a megmérettetés 

folytatás a 16. oldalon 

Közösségi hírek

Október-november hónapban a szakosz-
tály versenyzői számos versenyen vettek 
részt, minden versenyről szép eredmé-
nyekkel tértek haza.
Táborfalva - Tréfa/Örömíjász verseny, 
2016.10.08
- Senior, férfi: Kundakker Béla III. helyezés
- Távlövészet: Kundakker Béla I. helyezés

40 célos Celőke 3D Paks 2016.10.16
- Gyerek, lány: László Emma 2. hely
- Gyerek, fiú : László Lőrinc 4. hely
- Kadet, lány: László Lilla 1. hely
- Kadet, férfi: Jóföldi László 1. hely
- Felnőtt férfi: László Tibor 7. hely
- Senior férfi : Kundakker Béla 2. hely

Alisca 3D Szekszárd, 2016.10.22
- Gyerek, fiú : László Lőrinc 15. hely
- Kadet, férfi: Jóföldi László 2. hely
- Ifjúsági, lány: Kundakker Regina 2. hely
- Felnőtt, férfi: Kundakker Béla 3. hely
- Felnőtt, férfi: László Tibor 9. hely

TEA 3D Ajka, 2016.10.30
- Mini, fiú : László Lőrinc 3. hely
- Gyerek, lány: László Emma 4. hely
- Ifjúsági, lány: László Lilla  1. hely
- Ifjúsági, férfi: Jóföldi László 1. hely
- Felnőtt, férfi: László Tibor 9. hely
- Senior, férfi: Kundakker Béla 1. hely

Éjsólyom 3D Foktő, 2016.11.05
- Gyerek, fiú: László Lőrinc  3. hely
- Kadet, férfi: Jóföldi László 2. hely
- Felnőtt, férfi: László Tibor 5. hely
- Senior, férfi: Kundakker Béla 1. hely
Terem verseny Baracs, 2016.11.12

- senior, férfi: Kundakker Béla 10. hely

A téli időszakban az íjászok a Kastély 
tetőterében gyakorolnak, ahol a lehető-
ségek korlátozottak helyhiány miatt, de 
tavasszal ismét a Kastélykertben, szabad-
téren zajlanak majd az edzések, gyakor-
lások, ahová várunk majd minden íjászat 
iránt érdeklődőt sok szeretettel!

Kundakkerné Paksi Csilla

Félidőben a 
labdarúgó bajnokság 
Az idei szezonra jelentősen megfiatalított 
gárdával indult neki a Perkátai SE felnőtt 
labdarúgó csapata a megyei III. osztály déli 
csoportjában köszönhetően a visszaigazo-
lások miatt. A félidőt jelentő 13. fordulóban 
a Vajta csapata látogatott el Perkátára, 
amely az első félidei két gólos előnyével jól 
gazdálkodott a közel 50 néző előtt. Csapa-
tunk Csányi János csapatkapitány vezeté-
sével jelentős erőket összpontosított a 

felzárkózásra, de sajnos kapufáig, illetve 
nagy helyzetekig jutottunk, majd a mecs-
cs végén a harmadik gól megszerzésével a 
Vajta lezárta a mérkőzést, amely így 0-3-
mal a három pontot is elvitte tőlünk.

Csapatunk így a nagyon szoros középme-
zőny alján, a tizedik helyen várja a tavaszi 
folytatást, igaz csak 8 ponttal vagyunk el-
maradva a dobogótól. A tavalyi siralmas 
szezon után viszont számos pozitívum tör-
tént a szezonban, hiszen számos fiatal játé-
kos tért vissza, tavaszra további igazolások 
és visszaigazolások is várhatóak, és több 

győzelemmel is próbálta visszacsalogatni 
a nézőket a csapat. A szezon félidejében 
Tóth Attila a góllövőlista második, míg Re-
ith János a hetedik helyén áll. 
A szakmai hátteret is rendezte az egyesü-
let, ezért történt meg az új szakosztályve-
zető kinevezése Erdős Károly személyében, 
és reméljük, hogy tavaszra az utánpótlás 
képzése is újraindul a sikeres TAO pályázat 
eredményeként.
További sikeres eredményeket kívánunk a 
csapatnak és a szakosztálynak!

Somogyi Balázs

Perkátai Turul Íjász Szakosztály hírei 30 éve a pedagógusi pályán
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Egyházi írások

A Zrínyi utcai lakói eddig is el voltak ragadtatva attól a csodálatos előkerttől, amit a házánál hozott létre 
Pompor Ferencné. 

Lenke néni beszámolója szerint egy temetőből kapott bordó krizantémmal kezdte, majd nevelte a többi 
virágbokrot is, amely mostanra az utca és háza éke lett.

Gratulálunk a munkájához!
    Somogyi Balázs

Őszi kert

KORMOS BALÁZSNAK ÉS  
HOSNYÁNSZKI NOÉMINEK   
a Fölszállott a páva elő-
döntőjében  nyújtott szép 
teljesítményükért! 
Az elődöntőből nem ju-
tottak tovább, ám a felké-
szülésükkel, és a bámulat-
ba ejtő, harmonikus páros 
táncukkal kivívták a zsűri 
elismerését.

A százhalombattai Pesovár 
Ferenc Néptánc Suli For-
rás Néptáncegyüttes tán-
cosainak  csodálatos tán-
cát 2016. november 11-én 
láthatták a nézők a Duna 
Televízió adásában.

Perkátai Hírek  
Szerkesztősége és 

Perkáta Nagyközség  
Önkormányzata

Egyház-hitélet

Orgonajáték templo-
munkban
2016. november 20-án az egyházi év utol-
só vasárnapját tartottuk templomunkban 
elővételezett szentmiseként. Ekkor bú-
csúztattuk Ottó atyát, aki a következő hó-
naptól nyugdíjba vonul.
Az ünnepi szentmise zárásaként Pavlicsek 
Patrik helyettesítő kántorunk egy nagyívű, 
6 darabból álló egyházi énekes-himnu-
szos orgona-játéksorozatot  mutatott be, 
mely során a Te Deum-ot /grandiózus há-
laének/, a Christus Vincit éneket , a pápai 
himnuszt, nemzeti himnuszunkat , a szé-
kely himnuszt és a régi magyar himnuszt 
/ Boldogasszony Anyánk…) játszotta el és 
énekelte a hívekkel együtt.
A szentmise után Patrik még a következő 
orgonadarabok bemutatásával örvendez-
tette meg hallgatóságát:

• 1, J.S.Bach :  C-dúr prelúdium
• 2, Hans Zimmer – Interstellar, First step
• 3, Hans Zimmer – Interstellar, No time 

for caution
• 4, Domenico Zippoli – All Offertorio
• 5, Ludovico Einaudi – Fly (Intouchab-

les OST)
• 6, J.S.Bach:  D-moll toccata és fúga – 

részlet

Mini-koncertjét a „Győzelemről énekel-
jen…” kezdetű egyházi énekkel zárta.
Patrik perkátai egyetemistaként jelenleg 
főként sinológiai tanulmányaira koncent-
rál, de zenei érdeklődése és elkötelezett-
sége (okleveles kántor már 3 éve) miatt 
kedvenc hangszerével „szinte állandó kap-
csolatban van”. Mindig örömmel és szíve-
sen játszik a komoly orgonadarabokat is a 
liturgikus feladatok mellett. Tervei között 
szerepel a jövő év folyamán Perkátán egy 
„igazi” komoly orgonakoncerttel bemu-
tatkozni.  A tehetséges ifjú orgonistánk-
nak az egyházközség lehetőséget ad és 
megkeressük a legalkalmasabb időpontot 
a koncert megszervezésére.

Patrik orgonajátéka közben

fotó és szöveg: Pavlicsek Zsolt

Elérkezett az a dátum, melynek bekö-
vetkezte tudható és biztos volt, csupán 
a konkrét időpontot rejtette sokáig az 
idő homálya…
Ottó atya már több éve kérte püspö-
künket, hogy helyezze nyugállomány-
ba, mely kérés most került teljesítésre. 
November 20-án tartotta meg utolsó 
hivatalos vasárnapi szentmiséjét temp-
lomunkban Pámer Ottó plébánosunk, 
ekkor búcsúzott el tőle hivatalosan 
egyházközségünk vezetése és a meg-
jelent hívek. Az alábbiakban a világi el-
nök által elmondott búcsúztató beszéd 
szerkesztett változatát közöljük: 
„Elköszönni jöttünk ide az oltár elé… 
Megköszönni és elbúcsúztatni falunk 
papját. Kicsit meghatottan állunk, mert 
nem túl gyakran búcsúzik egy egy-
házközség a plébánosától. Perkáta is 
ragaszkodni szokott papjaihoz, ilyen 
mintegy 40 éve fordult elő utoljára, 

amikor Dr Pásthy Vilmos atya kapott 
új állomáshelyet és búcsúzott el tőlünk.
Most Ottó atyától búcsúzunk, aki 1989 
decemberében kapta meg Perkátát a 
tragikus hirtelenséggel elhunyt Tihanyi 
József atya után. Szinte napra ponto-
san 27 évet szolgált Ottó atya Perká-
tán, mely idő egy ember aktív munkás-
ságának több mint a fele.                                                                                                                                        
Ezen hosszú időszak minden jelentős 
eseményét és eredményét, örömét és 
bánatát felidézni lehetetlen, csupán 
néhány emlékképet mutatok be. 
A falu eleinte mint egy régi, kicsit le-
pukkant „kispolskival” közlekedő pa-
pot ismerte meg Ottó atyát /később 
titokban igényeltem számára a Püs-
pökségtől a jelenlegi Suzuki Ignis-t./                           
1990 őszétől bemehettünk az iskolába
hittant oktatni, mely rengeteg szerve-
zéssel, utánjárással indult be.                                                                                                        
Főállású kántorokat alkalmaztunk 

Veres Istvánnal kezdődően, majd rö-
videbb távokon ifjú férfiakat és idő-
sebb hölgyeket több- kevesebb siker-
rel, mígnem hosszú távú megoldást 
sikerült találnunk. Hittanos táborokat 
intéztünk sok éven át Dunaföldváron 
szorgos pakolásokkal és szállítások-
kal. Zarándokkirándulásokat szervez-
tünk itthon és külföldön szinte éven-
te… Karitászt alapítottunk ás rengeteg 
munkálkodással működtetjük a mai 
napig. Megszámlálhatatlan rendezvé-
nyünk volt az egyházközségi napoktól 
a kántor-találkozókon át a szabadté-
ri búcsúkig, a harangláb litániáktól a 
Szent István napi kenyér áldásokon át 
a Mikulás-csomagokig és betlehemes 
játékokig… Templomunk fejlesztése, 
felújításai: külső munkák a csatornák-
tól, tetőjavításon át  a toronycseréig, a 
kistorony karzatoldali részének felújí-
tása a romos lépcsőházzal együtt, az 
orgona javítása, a gyönyörű liturgikus 

Perkáta búcsúzik plébánosától

Sok szeretettel gratulálunk 

magyar nyelv-és irodalomból. 

   Engedd meg, hogy magam helyett a mi-
nősítő vizsgám értékelésén elhangzot-
takat, az elnökasszony szavait idézzem:

   „Tanárnő!  Erkölcsileg,  amit mutatttál, 
- a megjelenéseddel, megnyilvánulá-
soddal, szókincseddel, a gyerekekkel 
való bánásmódoddal, szereteteddel – 
kijelenthetem, hogy kivételes ember 
vagy, ritkaság, a világörökség része!”

   Beszélgetésünket a tanárnő gondola-
taival zártuk

   Örülök, hogy szép környezetben, egy 
szépen felújított, technikailag is jól fel-
szerelt iskolában taníthatok.

   Megéltem személyes tragédiát is, egye-
dül élek. A családom és a gyerekek sze-
retete adott erőt az életben. Szeretem 
a családomat, az ikerunokáimat, jó látni 
milyen szépen fejlődnek, okosodnak! 

Számomra ez a boldogság!

   Köszönöm az interjút! Kívánok még 
sok   sikert a tanári pályádon, valamint 
nagyon jó egészséget, és örömet a 
munkádban!

Lászlóné Szabó Edit

 folytatás a 15. oldalról 

 folytatás a 18. oldalon
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Dicsértessék az 
Úr Jézus Krisztus!
Advent örömével és várakozásával kezd-
tük el nov. 27-től az új egyházi évet. Ezen 
időszakban elcsendesedve, várakozva 
készülünk Krisztus Urunk megszületé-
sének ünnepére. A liturgia végigvezet 
bennünket az fiúisteni földi lét egé-
szén. Krisztus növekedni akar bennünk 
és azt akarja, hogy az isteni élet árama 
lüktessen bennünk és közösségünkben. 
Kiemelten közvetíti a megbocsátó fel-
szólítást: vesd le a régi embert és vedd 
magadra az új, krisztusi embert! 

December elsejei dátummal nagy válto-
zások léptek életbe egyházközségünk, 
plébániánk működésében, mivel nyug-
állományba vonult plébánosunk. Ottó 
atyától Bozai Márton plébános atya 
vette át Perkáta lelkipásztori ellátását. 
Márton atya így már 6 település papja. 
Nagyon elfoglalt, rengeteg a feladata, 
időbeosztása nagyon szoros, perkátai 
jelenléte korlátozott. A vasárnapi szent-
misék időrendje és beosztása egyenlőre 
nem változik, azaz minden vasárnap reg-
gel 8 órai kezdettel lesznek a szentmisék 
vagy igeliturgiák. 

A karácsonyi időszak ünneprendje a kö-
vetkező: 
Dec. 24-én délután 3 órakor lesz a gye-
rekek pásztorjátéka. Dec. 24-én Szen-
teste 21 órai kezdettel lesz az „éjféli” ün-
nepi szentmise”, mivel Márton Atyának 
a többi településen is helyt kell állnia. 
Dec.25 és dec. 26 ünnepein reggel 8 
órai kezdettel lesznek az ünnepi misék, 
akárcsak január elsején vasárnap.Teme-
tés vagy más sürgős ügyekben keressék 
a plébános atya világi helyettesítőjét

/ Pavlicsek Zsolt ,tel. 30-621-0388 /.

Új plébánosunk is támaszkodik világi lel-
kipásztori munkatársai Pavlicsek Zsolt és 
Toldi Róza Hajnal liturgikus szolgálataira. 
Nem tud minden vasárnap eljönni hoz-
zánk, ezért továbbra is lesznek vasárna-
pi igeliturgiák. A lelkipásztori munkatár-
sak egyházi képzést kaptak és  püspöki 
megbízást egyházi tevékenységükre. Az 
általuk vezetett igeliturgia a hívek szá-
mára érvényes vasárnapi istentisztelet, 
mivel Jézus Krisztus nevében gyűlnek 
össze, tanítást kapnak a szertartásban az 
evangélium és prédikáció által és szen-
táldozáshoz járulhatnak. Aki személy-
válogatásból mulasztja el a vasárnapi 
szentmisét, az bűnt követ el, megszegi 
Isten parancsát és közösségét, hittest-

véreit sem tiszteli! Fogadjuk továbbra is 
bizalommal a közösségért dolgozó mun-
katársak szolgálatát! 

Elkészült templomunk nyílászáróinak 
felújítása, melyet az Egyházmegyétől ka-
pott pályázati támogatásból fedeztünk. 
Köszönet templomablakaink és ajtóink 
restaurálásáért Spányi Antal püspök 
atyánknak, Dózsa István vagyonkezelő 
atyának és a kivitelező Pavlicsek Faipari 
Vállalkozásnak és Jákli Tamásnak .

 A templomi felújítási munkák jövőben is 
folytatódnak anyagi lehetőségeink alap-
ján. Ehhez  kérjük segítő adományaikat 
személyesen, vagy a perselyekbe vagy 
a Kisboldogasszony Alapítványunknak 
befizetve! 

Folyamatban van a plébániaépület bel-
ső felújítása is, sajnos ezen munkálatok 
áthúzódnak a jövő évre is. Igyekszünk az 
ügyfélfogadást végző irodát teljesen al-
kalmassá téve átadni funkciójának, hogy 
minden ügyintézésnek helyt tudjunk 
adni.

Aki a Római Katolikus Anyaszentegy-
házhoz tartozik és/vagy segíteni tudja 
anyagilag  egyházközösségi feladatain-
kat, kérjük fizesse be az önkéntes egy-

Bozai Márton atya idén nyártól Adony plé-
bánosa. Ellátja Rácalmást és filiáját, Kul-
csot is. Püspök atya megbízása által 2016 
dec.01-től felelős lelkipásztor Perkátán, 
Szabadegyházán és Zichyújfaluban.
Márton atya 28 éves, Székesfehérváron 
született, a Ciszterci Szent István Gimná-
ziumban érettségizett, majd 2 évig mér-
nöknek készült a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen. 

Ekkor kapta meg Isten hívását a papi hiva-
tásra, melynek eredményeként 2015 júniu-
sában szentelte pappá Székesfehérváron 
Spányi Antal megyéspüspök. 
Diakónusi gyakorlatát Székesfehérváron 
és Budakeszin teljesítette. 
Szentelése után káplán volt Székesfehér-
váron 2016 augusztusáig. 

Pavlicsek Zsolt

Új plébánosunk bemutatása

bútorok , új szobrok, és most az abla-
kok, ajtók megújításai. Folyamatban 
van a plébánia belső felújítása, mely-
nek teljes megszépülését az Atya már 
nem élvezheti…
Ezernyi szentmise, szertartások, gyón-
tatás, szentáldozás,keresztelés, elsőál-
dozás, bérmálkozás, kevesebb esküvő, 
több temetés –mind-mind Ottó atya 
által,  hóban –fagyban- napsütésben –
esőben… A papi feladatok legszebb ré-
sze - a körülmények ellenére is mindig!
Ottó atyával nem volt nehéz kijönni 
és együttdolgozni, mert alkalmazko-
dó, konfliktuskerülő, mindi békére tö-
rekvő ember. A ritkán kialakult kisebb 
nézetkülönbségeket, súrlódásokat 
pedig fedje idő jótékony szövete és a 
megbocsátás homálya… Emlékezzünk 
az együtt töltött évtizedekre jó szívvel 
és szeretettel, mert a krisztusi tanítást 
vallva és követve ez a legfontosabb, 
örökre megmaradó érték számunkra. 

Szomorúak vagyunk, hiszen Perká-
ta papját veszti, de tudjuk, hogy Ottó 
atya már nagyon szerette volna leten-
ni a rengeteg munkafeladat felelős-
ségét és fáradalmait, ezért jó szívvel  
kívánunk neki nyugodt, Isten-közeli, 
imádságos pihenőéveket és megkö-
szönjük Perkátán teljesített lelkipász-
tori szolgálatát!
Szent Pál szavait idézve zárom búcsúz-
tatómat: „ A jó harcot megharcoltam, 
a pályát végigfutottam, a hitet meg-
tartottam…”Isten áldja , segítse élete 
további részében!”
Ezután a jelenlegi képviselők és a ré-
gebbi képviselők, -- akik a legszoro-
sabban dolgoztak együtt Ottó Atyával 
-- kézfogással és ajándékátadással is 
elbúcsúztak plébánosunktól.

  Pavlicsek Zsolt 
egyházközségi elnök

házközségi hozzájárulás éves összegét 
(„egyházi adó”) Támogatásuk nélkülöz-
hetetlen a perkátai egyházközség anyagi 
fennmaradásához, melyet előre is hálás 
szívvel köszönünk meg! / aktív felnőtt-
nek 3700 Ft/fő/év, passzív/nyugdíjas, 
munkanélküli / felnőttnek: 2700 Ft/év/
fő. Kérjük, ne tekintsék zaklatásnak, ha 
postaládájukban megtalálják kérésünket 
és a befizetést segítő sárga csekket.

Közeleg hitünk egyik legszebb ünnepe, 
mellyel évről évre megörvendeztet ben-
nünket Istenünk, aki  Szent Fiát küldte el 
hozzánk egykor. Tegyük félre a minden-
napok gondjait, kapkodásait és fogadjuk 
befogadó lélekkel Istenünk ajándékát: a 
mindenkinek felkínált örök boldogság 
lehetőségét!  Tartson össze és gazdagít-
son bennünket a Mindenható szeretete! 

Kegyelmekben  bővelkedő, szeretetteli, 
áldott Karácsonyt és békés, boldog új 
esztendőt kívánok falunk minden jóaka-
ratú emberének!

                            Pavlicsek Zsolt  
lelkipásztori munkatárs, 

 egyházközségi elnök

A karácsony a keresztény világ egyik leg-
nagyobb ünnepe.
A karácsonyfa felállítása, mint protestáns 
családi szokás, német nyelvterületről kez-
dett terjedni.
Magyarországra a XIX. század első fe-
lében jutott el. Először Brunszvik Teréz 
martonvásári grófnő állított karácsonyfát 
1824-ben. 
A magyarországi parasztság számára 
csak jóval később, a XX. század elején vált 
közismertté, ám a szegényebb családonál 
a „fának híre- nyoma se vót”, helyette cuk-
rot kaptak a gyerekek.

Az I. világháború végéig különösen, de 
később is, a fát gyakran a szoba kultikus 
részébe, a sarokpad fölé, a gerendára 
akasztották. 

Több helyen hegyinél fogva a szoba köze-
pére, a mestergerendára kötötték.

A II. világháború körül egyre inkább a pad-
sarokra, vagy a szoba közepén levő asz-
talra tették a karácsonyfát. A feldíszített 
karácsonyfa már nagy ajándéknak számí-

tott. Rövid ideig élő szokásként 1945 előtt, 
több községben a felnőttek beöltöztek 
fehér ruhába, hogy Jézuska angyalaként, 
csengőszó mellett átadják a már feldíszí-
tett fát.
Az 1950-es évekig ritkán vették a  
karácsonyfát, inkább hozták az erdőből. 
Azt kövezően már népszerű lett a karácso-
nyi meglepetés, mind több ajándék, játék  
került a fa alá.
Az 1960-as évektől már a gyerekek is meg-
ajándékozták a szüleiket. A karácsonyfát 
vízkeresztig nem volt szabad megbontani.
A karácsonyi abrosz bűvös erejébe vetett 
hitre a magyar nyelvterületről számtalan 
példa ismert. 
Perkátán külön erre a célra gyönyörű ta-
kácsszőttest használtak.
A karácsonyi asztal alá, az asztal hídjára 
a vacsora előtt – Jézus születésére uta-
ló - kis kéve szénát, kosárba pedig búzát, 
árpát, kukoricát, hagymát, babot, lencsét 
tettek. A terménymagvak az ottlétükkel 
nyertek megszentelést.

A karácsonyi asztalnál a családfő köszön-
tőt mondott.
Több családnál karácsonyeste az egész 
szobát szalmával hintették be, s az ünne-
pen az egész család ezen aludt újévig.
Országunkban több helyen, így Perkátán 
is azt tartották, hogy nem szabad a kará-
csonyi szemetet kidobni, mert kidobják 
vele az egész évi szerencsét. 
Az eljövendő esztendő bőségét gazdagon 
terített asztallal igyekeztek biztosítani. En-
nek látszólag ellentmond a karácsonyesti, 
illetve éjfélig tartó böjtös étrend, amely 
azonban nem jelenti a vacsora szegényes 
voltát.
Perkátán régen még adventben is hús-
mentes böjtöt tartottak, később már csak 
szenteste napján tartották be.
Lencselevest, „sóba- vízbe bablevest” má-
kostésztát,  ettek, és akkor vacsoráztak 
amikor az esti csillag feljött az égre.
Sok helyen foszlós, finom kalácsot, „Jé-
zuska kalácsát” sütöttek, ami szintén a ka-
rácsonyi asztalra került.

Karácsony ünnepe 

Egyházi jeles napok Perkátán

 folytatás a 17. oldalról

 folytatás a 20. oldalon



20 21PERKÁTAI HÍREK 
2016.  december

PERKÁTAI HÍREK 
2016.  decemberKÖZÜGYEK KÖZÜGYEK

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság, – mint a kéményseprő ipari
szolgáltatásért felelős hatóság - kémény-
seprő szolgáltatással kapcsolatos aktuális 
tájékoztatója:
A legfontosabb tudnivalók a kéménysep-
résről

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyé-
ben átvette a katasztrófavédelem. Ez 
nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik 
a kéményeket, a sormunkát változatlanul 
kéményseprő szakemberek végzik. Az új-
donság csak az, hogy ahol a megyei jogú 

városok nem vállalták a feladatot, ott a 
katasztrófavédelem szervezésében való-
sul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggés-
ben a fűtési időszakkal. A kéményseprők 
ütemterv alapján érintik az egyes telepü-

Közlemények, hirdetések

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

A hagyományos kínai orvoslás  / HKO / 6.

A gyógynövényekről 
röviden 
Ázsiában is ősidők óta használják az 
emberek a különböző növényeket be-
tegségek vagy rendellenességekből 
adódó kellemetlen fizikai-lelki érze-
tek megszüntetésére. Kínában az első 
gyógynövényes gyűjtemény a Qin di-
nasztia idején Shen Nong Ben Cao né-
ven. Eleinte az emésztési rendellenessé-
gek kezelésére használták e növényeket, 
később az ismeretek bővülésével szé-
lesedett kezelhető betegségek köre is.                                                                                                                             
Minden növénynek megvannak a speci-
álisan rá jellemző sajátosságai: energiája, 
íze, mozgási jellegzetessége és kapcso-
lata a meridiánokkal. A négy energia: a 
hideg, hűvös, meleg, forró. A hideg vagy 
hűvös növények általában a lázat,a szom-
júságot,a torokgyulladást gyógyítják. A 
gyógynövényeknek ötféle alapíze van: csí-
pős, édes, savanyú, sós és keserű. 

A csípős gyógynövényeket izzasztásra, a 
qi és vér keringésének serkentésére hasz-
nálják. 
Az édes gyógynövények fő feladatai: a 
hiányok feltöltése, más gyógynövények 
harmonizálása, a fájdalomcsillapítás és a 
betegségek súlyosbodásának megakadá-
lyozása. 
A savanyú gyógynövények funkciói: ösz-
szehúz, gátol és szilárdít /pl. izzadásra, 
hasmenésre/.
A sós ízű gyógynövények puhítják a ke-
ményedéseket, a és elősegíti a belekből 
történő lefelé való ürítést. /pl. duzzanatok 
oldása, széklet lazítása./
A keserű gyógynövények elősegítik a bél-
mozgásokat, enyhítik a lázat és hőérzetet, 
harmonizálják a qit, felszárítják a nedves-
séget és kitisztítják a hőt./ pl. táplálja a 
veséket is/.
Minden gyógynövény megfelel valamely 
meridiánnak, meridiánoknak. 

A gyógynövény hatóanyagai a felszívódás 
után négy különböző irányba mozoghat-
nak: a fej irányába felfelé; a lábak irányá-
ba lefelé; befelé, a belső szervek irányába; 
vagy kifelé a felszíni rétegek felé.
Személyes tapasztalatok:
Sokféle hatékony gyógynövény segített 
már sérüléseim, bajaim leküzdésében. 
Aktív sportolóként főként a rándulásos, 
húzódásos izom és izületi sérülések gyó-
gyításában tapasztaltam kedvező hatá-
sukat. Később a szezonális betegségek 
/nátha,influenza, megfázás, köhögés / 
megelőzésében és kezelésében segítet-
tek. Fontos tanácsom, hogy kisebb ható-
anyag-koncentrátumuk miatt hosszabb 
idő alatt fejtik ki pozitív hatásainkat, azaz 
ne várjunk azonnali, gyors tüneti javulást. 
Türelem, kitartás, folyamatosság –ahogy a 
kínai népi gyógyászok tanítják ma is…

Pavlicsek Zsolt

Kína kincsei 77. - Pavlicsek Zsolt rovata

A legtöbb perkátai otthonban a mai napig 
ezen ünnepen halászlé, sült hal, töltött ká-
poszta, illetve mákos guba kerül az asztal-
ra. Desszertnek pedig beiglit sütnek.
„A beigli annak a szimbóluma, hogy ilyen-
kor az ember befelé fordul, ahogyan a be-
igli tésztája is összetekeredik.”
Régen a vacsora és az éjféli mise közti 
órákban az ablak alatt vagy a házban kö-
szöntők jelenetek meg.
Perkátán a gyerekek csoportba verőd-
ve felkeresték a rokonokat, ismerősöket 
karácsonyt köszönteni. A Mennyből az 

angyalt és más karácsonyi énekeket éne-
kelve kívántak békés ünnepet. A köszön-
tésért diót, aprócukrot adtak nekik.
Szép karácsonyi hagyomány volt a kato-
likus családok körében a betlehemezés. 
Perkátán a betlehemezők idősebb fiúk 
közül kerültek ki. Hárman pásztornak öl-
töztek, kifordított bundát, kucsmát vettek 
fel, kezükben láncos botot csörgettek. 
Egyikük volt az öregpásztor, a csicsa. A 
negyedik szereplő hosszú fehér ingben, 
fején koronával szerepelt. Ő vitte kezé-
ben a hordozható kis betlehemet. Házról- 
házra járva, a játékukért pénzt, kolbászt, 

hurkát és kalácsot kaptak. A falu állataira 
egész évben vigyázó pásztorok, tehe-
nesek, csikósok, kanászok szintén jártak 
karácsonykor köszönteni. A csikósok os-
torral durrogtattak, a kanászok tülköltek, 
a gazdáktól pénzt kaptak a köszöntésért.
Napjainkban, december 24-én délután, a 
templomban láthatunk gyermekek által 
előadott betlehemes játékot.
Az éjféli szentmise meghitt varázsa hívő 
és nem hívő embereket is egyaránt meg-
ragad. 

Lászlóné Szabó Edit

lések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű 
tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, 
minden egyéb fűtőberendezés esetében 
évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem 
csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi,  
hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nap-
pal a sormunka előtt a postaládába dob 
egy értesítőt. Ha  a megadott időpont-
ban nem találja otthon a kéménytulajdo-
nost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha 
a sormunkát a kéményseprő a második 
időpontban sem tudja elvégezni, akkor 
a kéménytulajdonosnak 30 napon belül 
egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, 
amikor elvégezhető a sormunka. A har-
madik, közösen egyeztetett időpontban 
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a 
kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de 

nem készpénzben, hanem csekken, vagy 
átutalással. Soha ne adjon készpénzt a ka-
tasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény 
és az összekötő elem ellenőrzését, tisztí-
tását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és 
az ezt befolyásoló műszaki berendezések 
okozta hatások vizsgálatát, továbbá az 
égéstermék paramétereinek ellenőrzését, 
illetve ahol elő van írva, ott a szén-mo-
noxid-érzékelő működőképességének 
ellenőrzését is. A sormunkába nem tar-
tozó munkákért, valamint a két sormunka 
között megrendelt kéményellenőrzésért 
fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kémény-
seprést rendeljen a kötelező és ingyenes 
sormunkán túl is.

Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as tele-
fonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es 
menüpontot kell választani. Hétfőnként 
8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon 
pedig 8.00- 14.00-óráig érhető el.
További információkat talál a kemenysep-
res.katasztrofavedelem.hu weboldalon. 
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztí-
totta ki a kéményt Előfordulhat, hogy a 
kémény állapota nem indokol tisztítást, 
olyan viszont nem történhet meg, hogy a 
kéményseprő semmilyen mérést nem vé-
gez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki 
ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügy-
félszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha 
a kéményseprő készpénzt fogad el.
Kémény Zrt. a településen 2016. novem-
ber 24-én kezdte meg a munkáját az  
otthonokban.

Felhasznált irodalom: 
Gelencsér J. –Lukács L.: Szép napunk támadt
Perkáta története c. könyvből  Varró Ágnes írásai

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít

család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet

ügyvéd segítségével.
Helyszín:

Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete 
Székesfehérvár, Tolnai u.10.

Időpont:  minden pénteken 12.00 – 14.00 óráig
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS MUNKANAPOKON

9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON

     Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Semper consilium tunc deest cum opus est maxime.” Publ. Syrus
„A jó tanács mindig akkor hiányzik, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.”

DR.  BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD 

Irodája: 2456 Besnyő, József A. u. 21. ; Elérhetőség: 06-70-777-53-19  bacsalmasicsilla@gmail.com

VÁRJA TISZTELT ÜGYFELEI JELENTKEZÉSÉT

Az Ügyvédnő 2017. március 15-ig keddi napokon 14:30-tól 15:30-ig várja ügyfeleit  
a Polgármesteri Hivatalban.

SÜRGŐS ESETBEN A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON HAGYHATNAK ÜZENETET: 06 25/233-636 

JOGI TANÁCSADÁS (Végrehajtási ügyekben is) 
OKIRATOK SZERKESZTÉSE (Angol nyelven is)
Pl.:  -  Ingatlanok adás-vételi szerződése
       -  Végrendeletek készítése
       -  Felszólító levelek, cégalapítás

BÜNTETŐ ÜGYEKBEN VÉDELEM ELLÁTÁSA

ÜGYFÉLFOGADÁS:
 TELEFONON TÖRTÉNŐ ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS ALAPJÁN.

BEJELENTKEZÉS: A 06-70-777-53-19-ES TELEFONSZÁMON
PERKÁTA TELEPÜLÉSEN 2016. NOVEMBER 22-TŐL 2017. MÁRCIUS 15-IG DÉLUTÁN 14:30-15:30 ÓRA  

KÖZÖTT INGYENES FOGADÓÓRA.

POLGÁRI ÜGYEKBEN JOGI KÉPVISELET
Pl.: - Munkaügyi perek
      - Házassági bontóperek
      - Kártérítési perek és egyéb peres képviselet
 

KÖZLEMÉNYEK, HIrDETÉSEKKuLTúrA

 folytatás a 19. oldalról
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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

•	 Temetés	
 (koporsós és urnás)

•	 Koszorúrendelés

•	 Sírkőbontás	és	visszaállítás

•	 Új	sírkőkészítés
•	 Kriptaépítés

Éjjel-nappali ügyelet: 
25-271-080, 
25-450-157, 
25-507-720, 

06-30-6071-310, 
06-30-9621-764

Cím: Perkáta, Dózsa Gy. u. 14., Varga László

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
KöszöNeTüNKeT fejezzüK Ki miNdAzoKNAK, KiK szeReTeTT HAloTTuNK: SIBA ÁRPÁD TemeTéséN RészT VeTTeK, síRjáRA  

ViRágoT HelyezTeK! gyászuNKbAN oszTozNAK!  
GYÁSZOLÓ CSALÁD       

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!

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
A következő lapzártánk ideje: 2017. január 22.

E-mail címünk: ujperkataihirek@gmail.com 

Minden olvasónknak Szeretetteli, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kíván
a Perkátai Hírek Szerkesztősége!

www.bollerbolt.hu - 06 70 945 25 00
Fűszerek

kellékek

Disznóvágásra minDent egy helyen

www.bollerbolt.hu 
  0670/945-2500 

FIGYELEM!

AUTÓVEZETŐ TANFOLYAM
UNO-DUNAÚJVÁROS 

Az újévben is várjuk az érdeklődőket a  
személygépkocsi vezető és motoros tanfolyamunkra 

Perkátán, a Győry-kastélyban!
A 2017. januári tanfolyamra már most lehet  

jelentkezni!    

   Érdeklődni és jelentkezni lehet  
az alábbi telefonszámokon:

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

Szántóföldet bérelek. 80 ezer ft/ Hektár

telefonSzám: 0630 232 5337

HAMI BÜFÉ MUNKÁJÁRA IGÉNYES, MEGBíZHATÓ KOLLÉGÁT KERES 
AZONNALI KEZDÉSSEL! 

JELENTKEZNI LEHET AZ ÜZLETBEN,  
A 2431 PERKÁTA, DÓZSA GYÖRGY UTCA 6.,   
VAGY A hamibufe@invitel.hu E-MAIL CíMEN

Szántóföldet bérelek. 80 ezer ft/ Hektár

telefonSzám: 0630 232 5337

KÖZLEMÉNYEK, HIrDETÉSEKKÖZLEMÉNYEK, HIrDETÉSEK




