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Beszámolók a képvise-
lő-testületi ülésekről
2016. november-
december

• Az év végén két alkalommal is rendes 
képviselő-testületi ülést tartott Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lő-testülete. November 24-én tette le 
képviselői esküjét Molnár József önkor-
mányzati képviselő úr. A két ülés közti 
eseményekről szóló beszámoló után a 
képviselők tudomásul vették az első kilenc 
hónapi költségvetési teljesítésről szóló 
tájékoztatót. Módosításra került a Helyi 
Építési Szabályzatról szóló rendelet, a 
képviselő-testület SZMSZ-e és a szociális 
rendelet is. Megalkotásra került a szociális 
tűzifa támogatásáról szóló rendelet, mivel 
önkormányzatunk 143 erdei köbméter szo-
ciális tűzifa támogatására elegendő forrást 
nyert el minisztériumi pályázaton. Az isko-
lai körzethatárral kapcsolatos határozatot 
fogadott el a testület, illetve tájékoztatás 
történt a környezet állapotáról és elfogad-
ta a szolgáltatástervezési koncepciót. Két 
tanulói ösztöndíjpályázatról is döntött a 
képviselő-testület, 12 felsőoktatási hallgató 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatát és 

egy középiskolai diák Arany János Te-
hetséggondozó programbeli pályázatát 
bírálta el pozitívan. A bejelentések napi-
rendben a perkátai Szépkorúak Karácso-
nyi Csomagja 2016 kiírását fogadta el a 
testület, illetve rendelt hozzá forrásokat, 
majd pedig további 75 négyzetméternyi 
ingatlaneladásról döntött a Perkátai Szo-
ciális Központ udvarából. Külön képvi-
selő-testületi ülésnek számít, de ekkor 
került megtartásra a közmeghallgatás, 
amelyen az utcák, különösen a Táncsics 
Mihály utca pormentesítése, illetve számos 
kampányígéret, köztük a Győry-kastély 
főépületének felújítása került szóba.
• A december 15-i képviselő-testületi ülé-
sen döntés született, a már bekerített volt 
0328-as helyrajzi számú, volt Pedagógus-
föld önkormányzati terület egy részének 
eladásával kapcsolatban. Ezt követően a 
második napirendi pontban vendégünk 
volt Gózonyné Szekeres Ildikó, a Dunaújvá-
rosi Tankerület igazgatója és elfogadásra 
került az iskolaépület átadás-átvételével 
kapcsolatos megállapodás és a vagyon-
kezelési szerződés. A két ülés közti ese-
ményekről szóló beszámoló elfogadása 
után az egészségügyi alapellátás körze-
teiről szóló rendelet került megalkotásra, 
amelyben továbbra is az ismert két házi-
orvosi körzet került meghatározásra. A 
testület meghosszabbította az OTP-nél, 

mint számlavezető pénzintézetünknél levő 
folyószámlahitelünket. Módosításra került 
a Perkátai Általános Művelődési Központ 
Alapító Okirata, illetve elfogadásra került 
a Perkátai Hírek SZMSZ-e. A következő 
napirendekben elfogadásra került a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő által minden 
évben kért Faluházról szóló beszámoló, az 
önkormányzati képviselői tevékenységről 
szóló beszámolók (Bogó Anikó, Kovács 
Ferenc, Molnár József, Szabó Tamás, Szilasy 
László, Vátkainé Boda Ildikó kapcsán), illet-
ve a 2017. évi ülésterv. A bejelentésekben 
három határozat került elfogadásra, hogy 
a II, a III. és a IV. negyedévben sem mó-
dosította a költségvetést a képviselő-tes-
tület, illetve két ingatlan eladási kérelmet 
tárgyalt a testület az 1849/1-2-es helyrajzi 
számok, illetve az 1746-50-es helyrajzi 
számok kapcsán, de a döntést elnapolta. 
A testületi ülést követően megköszöntem 
a testület és a testületi döntések előké-
szítését és végrehajtását segítő dr. Lakos 
László jegyző úr vezette Polgármesteri 
Hivatal munkáját, illetve a Perkátai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat munkáját és 
egy szerény karácsonyi fogadással bú-
csúztunk az évtől.

Somogyi Balázs 
polgármester

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

TÁJÉKOZTATÓ 
LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI HULLADÉK-
GYŰJTÉSI AKCIÓRÓL!

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 
kezdeményezésére a Dészolg Kft. (2457 
Adony, Dózsa Gy. u. 64.) átfogó szelektív 

hulladékgyűjtési akciót szervez Perkáta 
település belterületén elektromos és elekt-
ronikai hulladék begyűjtésére.

A szervezett elektronikai gyűjtés időpont-
ja: 2017.  február  17-18 (péntek, szombat) 
9:00-14:00

Elektromos és elektronikai hulladék gyűj-
tése gyűjtőponton történik, melynek hely-
színe: Polgármesteri Hivatal udvara

A gyűjtőponton a lakosság és intézmé-
nyek ingyen leadhatják a háztartásában 
összegyűlt:

Háztartási nagygépeket;

Háztartási kisgépeket;

Komplett számítógépeket, szervereket;

Vegyes elektronikai (kivéve képcsöves) 
eszközöket;

Festékkazettát is tartalmazó eszközöket;

Barkácsgépeket;

Komplett képcsöves berendezéseket – 

MONITOROK;

Komplett képcsöves berendezéseket – 
TV-k;

Komplett hűtőberendezéseket;

Egyéb elektronikai eszközöket.

A gyűjtőponton 1 db 10 m3 konténer kerül 
kihelyezésre, melybe az elektronikai hul-
ladékot gyűjteni fogjuk.

A hulladékgyűjtési akcióban várjuk a la-
kosság és az intézmények megjelenését. 
Intézmények esetén selejtezési listát is szí-
veskedjenek mellékelni a leadandó beren-
dezésekről, amennyiben a későbbiekben 
erről jelentést kell készíteniük.

A gyűjtés célja, hogy a hulladékok minél 
nagyobb mértékben hasznosuljanak, illet-
ve a környezetre, emberre veszélyt jelentő 
anyagokat ellenőrzött körülmények között 
kezeljük.

Tegyünk együtt környezetünk  
tisztaságáért!
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Hivatalában. A szerkesztőségünkbe 
beküldött kéziratokat szerkesztve 

jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a 
jogot kihagyásukra.
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TA R TA L O M

I M P R E S S Z U M

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 a 2017-es évben is szívesen fogadja 
a rendezvényeire látogatókat. 

2017. február 2-tól, március 10-ig Szabó 
János rácalmási festőművész kiállítását 
tekinthetik meg az érdeklődők a Győ-
ry-kastélyban. A tárlat csendéleti-, úti- és 
modern képekből áll. 

A központ továbbá az alábbi szolgáltatá-
sokat tudja biztosítani:
-  esküvői szertartások, fotózások 
   helyszíne
-  terem bérlési lehetőség
-  konferenciák, értekezletek, céges 
   rendezvények szervezése

-  magánrendezvények 
-  kiállítási helyszín

Az intézmény nyitvatartási ideje 2017. 
március 1-től az alábbiakban változik:

Hétfő: 8:00 – 18:00

Kedd: 8:00 – 18:00

Szerda: 8:00 – 16:00

Csütörtök: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 16:00

Szombat: 10:00 – 16:00

Elérhetőségeink

Tel.: +3625/889-102; +3620/381-5526

E-mail: kinaikozpont@perkata.hu

Faluüzemeltetési hírek
2016. december 16-án nyugállományba 
vonult Bogó Istvánné a Faluüzemeltetés 
munkatársa, aki közel 8 évig szolgálta eb-
ben a munkakörben a település polgárait, 
illetve a munkacsoport beindításának is 
fő motorja volt. 

2017-ben is várjuk a lakosság észrevéte-
leit, bejelentéseit személyesen a Perkáta 
Nagyközség Faluüzemeltetési irodájában, 
(kastély C épület), vagy a 06 (25) 507-512-
es telefonszámon!

Az iroda ügyintézője: Fórizs Antalné 

Az új esztendőben is folytatódni fog a 
kastélykertben található beteg, korhadt 
fák kivágása. 

A téli időszakban, szükség esetében jég-
mentesítik Perkáta utcáit a biztonságos 
közlekedés érdekében. Vezessenek óva-
tosan ezekben a hűvös időkben!

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani 

Horváth Mihálynénak a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola számára felajánlott ka-
rácsonyfáért!

Faluüzemeltetés

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban a téli időjárás szá-
mos nehézségével szembesülhettünk. A 
zord időjárás miatt szükségessé vált az 
úttestek, illetve a járdák hó-, jég- és sí-
kosság-mentesítése.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 
az útburkolatok tisztán tartását az önkor-
mányzat végzi.

Ugyanakkor „a helyi közutak kezelésének 
szakmai szabályairól” szóló 5/2014. (I. 28.) 
GKM rendelet 3.2.2. A járda, a gyalogút, 
valamint a kerékpárút  tisztán tartása című 
alfejezetének b) pontja kimondja, hogy 
„ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 
használójának) kell gondoskodnia az in-
gatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 
1 m széles területsáv, illetve ha a járda 
mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő 
teljes terület), valamint a járdaszakasz 
melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisz-
tán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok eltávolítá-
sáról.” A 3.1. Általános rendelkezések című 
fejezet értelmében a tisztán tartás magá-
ban foglalja a járda tisztítását – ideértve 
a hulladék eltávolítását is –, a járdáról a 
hó eltakarítását továbbá a síkosság elleni 
védekezést.

Fenti jogszabály alapján felhívjuk az ingat-
lanok használójának, illetve kezelőjének 
figyelmét, hogy a járdák és gyalogutak 
tisztán tartása és a síkosság-mentesítés 
az ő kötelezettségük.

Kérjük a lakosságot, hogy a balesetek el-
kerülése érdekében jogszabályi kötelezett-
ségüknek tegyenek eleget, illetve segítsék 
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 
ilyen irányú tevékenységét, mivel az önkor-
mányzatnak nem áll rendelkezésére elég 
emberi és anyagi erőforrás ahhoz, hogy a 
közutak mellett a járdákat is folyamatosan 
tisztán tudja tartani.

Somogyi Balázs

Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata  2-3 
Perkátai Kínai Központ  3 
Perkátai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 4-5
Perkáta Általános Művelődési 
Központ  6-8

József Attila Könyvtár  6-7
Szivárvány Óvoda  8

Perkátai Szociális Központ 8-9
Egészségügy  9-10
Civil szervezetek hírei  11-13

A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei  11
Karácsony a Perkátai Ny. K  11
Perkátai Nyugdíjasok B. K.  11
Karácsonyi Gála – 2016  12
Perkátai Sport Egyesület h.  12
A Perkátai Irodalmi K. h.  12
A Labdarúgó Sz. 2016-os..  12
A Perkátai Turul Íjász Sz..  13

Közösségi hírek  13-16
Kína kincsei  16
Egyházi írások  16-17
Közlemények, hirdetések  18-19

Köszönetnyilvánítás  18-19
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Novemberi – 
decemberi hónap 
eseményei
Decemberben az alábbi programok kerül-
tek megrendezésre:

December péntekjein karácsonyi ráhan-
golódást szervezett Hegedűs Gabriella 
tanárnő.

December 5-én pályaválasztási szülői ér-
tekezlet volt a továbbtanuló nyolcadikos 
tanulók szülei számára.

December 13-án Luca napi szokások fele-
levenítése, részletesebben az alábbi cikkek 
között.

Mikulás-kupa Szellák Sándor és Dobos 
László szervezésében.

December 18-án az iskolai, december 21-én 

községi karácsonyi ünnepség.

Szilasy László 
Igazgató

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

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 

Mesemondó verseny 
Nagyvenyimen
2016. november 18-án Nagyvenyimen, a 
Kossuth Lajos Általános Iskola tankerületi 
mesemondó versenyén vettünk részt négy 
tanulóval. Az ünnepélyes megnyitó után 
a gyerekek évfolyamonként mérték össze 
tudásukat. 

A perkátai gyerekek teljesítménye kiemel-
kedő volt. 

Gyöngyösi Edit

Autóverseny 
iskolánkban
Bentley, Audi, Mercedes, Ford… csak pár 
márkanév, mely mini autócsodák képvi-
selték magukat 2016. november 30-án 
megrendezett távirányítós autóversenyen. 
A gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel 
készültek a megmérettetésre. A zsibongó-
ban felépített pályán ügyesen navigálták 
autóikat, a lelkes nézőközönség legna-
gyobb örömére.

Az 1. évfolyamból Karbacz Ervin

A 2. osztályosok közül Kovács Roland  
2. helyezést értek el.

A 3. évfolyamból Wéber Viktória külön-
díjat kapott.

A negyedikesek közül Kraczmajer Kitti 
egy nagyon erős mezőnyben szerepelt.
Nagyon büszkék vagyunk tanítványainkra.
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Bozsik Intézményi 
Program 2016 ősz
Iskolánk idén is részt vett a Bozsik Prog-
ramban mindkét korcsoportban rendezett 
fesztiváljain (10.28. ill. 11.11.). A helyszín 
mindkét alkalommal Dunaújvárosban 
volt. Ezúttal is szeretnénk megköszönni 
az utaztatást segítő önkormányzatnak 
és magánszemélyeknek önzetlen segít-
ségüket!

-  Csapataink remekül szerepeltek mindkét 
korcsoportban. A kisebbek egy döntet-
len mellett mindenkit legyőztek mindkét 
versenynapon! A nagyok egy mérkőzést 
veszítettek el és az összes többit meg-
nyerték!

-  Remek hangulatú fesztiválok voltak gye-
rekeink nagyon élvezték.

-  Gratulálunk valamennyi résztvevőnek!

Tavasszal ismét kettő alkalommal fogunk 
részt venni a Bozsik Intézményi Program-
ban.

Az 1-2. osztályosok között csapatunk 
tagjai:  Kis Mike, Hidegkuti Máté, Balogh 
Olivér, Ketseti Marci, Szabó Ákos,Vigházi 
Amina,Lepsényi Benjamin

A 3-4. osztályosok között csapatunk tagjai:  
Vigházi Zétény, Kádár Geri, Gálosi Lara,-
Vasinka Martin, Kovács Brendon, Molnár 
Roland

Szellák Sándor

Szilasy László 
Igazgató

Lucázás, kotyolás
A karácsonyt megelőző várakozási időszak 
egyik érdekes ünnepe december 13., Luca 
napja. Ez egy részben keresztény hagyo-
mányokat ápoló, de nagyrészt egyedinek 
tekinthető magyar népszokás, mely több 
hiedelmet, babonát foglal magában. 

Ezeket gyűjtöttük egy csokorba hagyo-
mányőrző műsorunkban, melyet 2016. 
december 13-án délelőtt mutattunk be 
az iskola diákjainak.

A lányok még időben figyelmeztettek 
mindenkit arra, hogy aznap bizony nem 
szabad dolgozni. Sem takarítani, sem 

varrni, de még főzni sem, kivéve talán 
a férjet jósló gombócokat. A fiúk bemu-
tatták, hogy milyen fákból, hogyan is ké-
szül a Luca-széke. Majd próbára is tették, 
vajon meglátják-e róla a templomban a 
boszorkányokat, akik gonoszsága ellen 
fokhagymával, keresztbe állított seprűvel 
és mák szórásával lehetett védekezni a 
néphiedelem szerint. 

Lucázó fiúk mondták el verses, énekes jó-
kívánságaikat, bőséget ígérő kotyolásukat, 
melyből álljon itt egy részlet, köszöntve 
minden kedves olvasót:

Luca napján azt kívánom, 
teljesüljön minden álom! 

Amerre a szalma szála  
szertehullik a világra, 

ne találjon hangos szóra, 
öröm legyen virradóra!

A szerencsét kívánó köszöntőnkért cse-
rébe szívesen fogadtuk az iskola tanu-
lóitól, dolgozóitól az apró édességeket, 
diót, mogyorót, gyümölcsöt. Minden osz-
tályt megajándékoztunk egy-egy cserép  
Luca-búzával, mely reméljük bő termést 
ígér majd mindenkinek, ha karácsonyig 
kihajt, kizöldell.

3.a osztály 
Jákliné Rajcsányi Rozália

A szoros versenyben az alábbi eredmé-
nyek születtek:

1.  évfolyam: 
I.  helyezett: Németh Attila Márk 1.b 
II.  helyezett: Kollár Bence 1.b 
III.  helyezett: Somogyi Zorka Míra 1.b

2.  évfolyam: 

I.  helyezett: Németh Attila 2.b 
II.  helyezett: Simon Kata 2.b 
III.  helyezett: Áldott Hanna 2.b

3.  évfolyam: 
I.  helyezett: László Lőrinc 3.b 
II.  helyezett: Sipos Kornél 3.b 
III.  helyezett: Karbacz Áron 3.b

4.  évfolyam: 
I.  helyezett: Somogy Zalán 4.b  
II.  helyezett: Vigházi Zétény 4.b 
III.  helyezett: Oláh Zsolt Bertold 4.b

Remélem, jövőre is találkozunk! 

Gyöngyösi Edit

Csipes Tamara olimpiai bajnokot köszönthetjük 
Perkátán
2017. február 9-én 12 órakor, Perkátán az általános iskola tornatermében köszönthetjük Csipes 
Tamara olimpiai bajnokot. 
Csipes Tamara olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozó élménybeszámolót tart 
melyre ezúton is sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
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Márai-program a 
könyvtárban
A Márai-program célja: A nemzeti kultúr-
kincs megőrzése, a hazai és határon túli 
könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra 
fejlesztése; a kortárs magyar szerzők tá-
mogatása és megismertetése. A Nemzeti 
Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium támogatásával, 100.000,- Ft érték-
ben tette lehetővé, hogy állományunkat 
bővíthessük.

A Márai-VI. program során könyvtárunk 
37 db dokumentummal gyarapodott:  
20 db felnőtteknek szóló (12 szépirodalom, 

8 szakirodalom), valamint 17 db gyermekek-
nek szóló (11 szépirodalom, 6 szakirodalom.)  
A könyvek kölcsönözhetők a könyvtá-
runkban.

A dokumentumok listája: 
Gyermek szépirodalom
Angulo, Jaime de: Indián mesék
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé
Csukás István: Sün Balázs: gyermekversek
Finy Petra: A fűszerkatona: hét földrész meséi
Kormos István: Kerek esztendő: versek
Lackfi János: Apám kakasa: változatok klasz-
szikus magyar gyerekversekre
Lackfi János: Belvárosi gyümölcsök: gyermek-
versek
Malter György: Repülj a múltba: ifjúsági regény
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen: verses me-
seregény

Végh Attila: A víz könyve: természetalbum
Vig Balázs: A rettegő fogorvos
Gyermek szakirodalom
Bűvészkedés 
Kőhalmi Ferenc: Feri és a csodagyár: 50 bű-
vésztrükk
Magyar néprajz
Gáll Viktória Emese: Ringató mesék: a gazdi 
zenész: [auditív dok. előadó: Tönköly zenekar]
Reál érdeklődés
Kürthy Katalin: Barangoljunk a matematika 
világában!: viccek, érdekességek és feladatok 
kicsiknek és nagyoknak
Tuzson Zoltán: Furfangos fejtörő feladatok 
gyerekeknek: 200 logikai feladat
Török Melinda: Furfangos kísérletek, ügyes 
kezek
Űrkutatás 
Baur, Manfred: A Hold: titokzatos útitársunk

KULtÚra

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

Perkátai Általános Művelődési Központ

A Perkátai Általános Művelődési Központ 
decemberben is számos programot szer-
vezett a nagyközség lakói számára.

2016. november 27-én szervezte meg az 
intézmény a bejegyzés alatt álló ifjúsági 
egyesülettel közösen advent első hétvé-
géjét, amely a gyermekeké és az ifjúságé 
volt. A rendezvényen a Klép Norbert által 
vezetett moldvai táncházban, majd közös-
ségi játékokban vehettek részt a mozogni 
vágyók, s papír angyalkát, karácsonyfát 
készíthettek, gipszképeket, tobozokat 
és hűtőmágneseket festhettek az ügyes 
kezű gyerekek. Pavlicsek Nándor, a Turul 
Íjász Szakosztály vezetője hagyományos 
adventi koszorúkat készített, majd a régi 
időket felidézve mesélt a magyar adven-
ti szokásokról. A Faluház előterében is 
remek hangulat uralkodott, hiszen forró 
csokival, meleg teával, pattogatott kuko-
ricával, chipsszel fogadták a vendégeket 
a szervezők. A második adventi hétvé-
gén, 2016. december 4-én egy szabadtéri 
programon vehettek részt az érdeklődők. 
Somogyi Balázs polgármester megnyitóját 
követően énekes produkciókat hallhattak 
a jelenlévők, valamint a Szivárvány Óvo-
da Süni csoportosai lucáztak is. A Duna-
újvárosi Rendőrkapitányság egy tisztje 
és a perkátai körzeti megbízott is részt 
vettek a rendezvényen, bűnmegelőzési-, 
közlekedésbiztonsági program keretében 
teszteket tölthettek ki a gyermekek és a 
felnőttek, akik a helyes megfejtésekért 
jutalmat kaptak, kérdéseikkel fordulhat-
tak a rendőrökhöz. A Perkátai Polgárőr-
ség lovas járőrei is megjelentek a délután 
során, demonstrálva, hogy az ünnepek 
alatt is számíthat a település lakossága 
az önzetlen munkájukra. A 42. Állomás 

Kulturális Egyesület és a Perkátai Kínai 
Központ Nonprofit Kft. közös kiállítását 
Rajcsányi Lászlóval együtt nyitottuk meg 
ezen a napon. 

2016. december 11-én, advent harmadik 
vasárnapján ismét a Győry-kastélyban ün-
nepelhettek az emberek. Az épület díszter-
mében, az Egyházközség által szervezett 
zenei programra várták az érdeklődőket, 
mely során a Vox Caritatis Egyházi Kó-
rus és a Harmónia Kamarazenekar adott 
koncertet.

Advent negyedik vasárnapján az általános 
iskolás gyerekek adtak műsort. A program 
15 órakor vette kezdetét Szilasy László 
igazgató úr ünnepi köszöntőjével. Murányi 
József tanár úr által felkészített zeneisko-
lás növendékek furulyán játszottak szép 
karácsonyi dallamokat.

A hagyományokhoz híven a két második 
osztály műsora következett. Nagyon szín-
vonalas előadásokat láthattak a jelenlévők, 
köszönet érte a diákoknak és felkészítő 
pedagógusaiknak.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki a 2016-os adventi vasár-
napok szervezésében részt vett, ötleteivel, 
jelenlétével, támogatásával segítette a 
színvonalas programok megvalósulását!

2017 januárjában a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a József Attila Nagyközségi 
Könyvtár szervezett szép, alkalomhoz illő 
rendezvényt, mely során verseket, meséket 
és zenés előadásokat is meghallgathatott 
a közönség. 

Február 16-án a civil szervezetek részére 
fórumot tartunk, ahol a 2016-os kulturális 

évet értékeljük és a 2017-es rendezvény-
tervet kiegészítjük a civilek által tervezett 
programokkal. 

2017-re már több kiállítás, találkozó, ha-
gyományőrző program előkészítésre 
került. A nyáron két kiemelt szabadtéri 
rendezvényre várjuk az érdeklődőket. Jú-
nius 10-én a polgárőrség által szervezett 
Megyei Polgárőr Napot követően az esti 
buli fellépője lesz a Zorall zenekar és a 
Cool Head Klan. 

Szeptember 9-én a településen megrende-
zésre kerül a szüreti felvonulás, a kastély 
épületében a díszközgyűlés, majd lesz egy 
kiállítás megnyitó és az este folyamán a 
3+2 zenekar, Bugyi Zoli gondoskodik a 
hangulatról.

Az aktuális programokról a továbbiakban 
is itt, a Perkátai Hírekben, a www.perka-
ta.hu weboldalon és a hirdetőtáblákon 
olvashatnak.

Az idei évben is szeretettel várunk minden 
érdeklődőt rendezvényeinkre!

Bogó Anikó 
Perkátai ÁMK igazgató
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Felnőtt szépirodalom
E
Az év versei 2015: antológia
F
Faludy György: Pokolbeli víg napjaim: memoár
H
Háy János: Hozott lélek: regény
J
József Attila: Összegyűjtött versek
K
Kertész Imre: Egy történet; Élet és irodalom; 
Jegyzőkönyv: elbeszélések [hangdok. Kul-
ka János és Esterházy Péter előadásában] 
Kuylenstierna-Andrássy, Stella: Ég a puszta: 
gróf Andrássy Imréné memoárja
N
Nógrádi Gergely: Hátborzongató históriák I: 
fekete krónika a harmadik évezredből
R
Radnóti Miklós: Összegyűjtött versek 
Rilke, Rainer Maria: Mária élete: magyar-német, 
kétnyelvű verseskönyv
SZ
Szabó Magda: A pillanat: regény
Szabó Magda: Az ajtó: regény
V
Varró Dániel: Szívdesszert: kis 21. századi te-
megén: versek

Felnőtt szakirodalom
Állattenyésztés
Általános állattenyésztés: egyetemi tankönyv
Egészséges táplálkozás
Szabó Klára: Tej-, cukor- és lisztmentes ételek 
receptkönyve
Gyermekjáték
Karlóczai Mariann: Komámasszony hol az olló? 
: gyermekjátékok óvodásoknak, kisiskolásoknak
Magyar irodalom
Esterházy Péter: Az évek iszkolása: életinterjú
Szendrey Júlia: „Naponként árvább”: Szendrey 
Júlia naplója
Magyar történelem:
Ablonczy Balázs: Trianon-legendák
Mesepedagógia
Bajzáth Mária: mesefoglalkozások gyűjteménye 
1. pedagógusoknak: vázlat 49 meséhez
Vallásos irodalom
Czigány György: Keresztény élmény, magyar-
ság: úton Babitshoz, Kodályhoz, és utódaikhoz 

Kultúra napi rendezvé-
nyek Perkátán

Az ünnepi hagyományokhoz híven Perká-
tán, az új esztendőben, 2017-ben is meg-
emlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról.

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtár 
és Művelődési Ház szervezésében sok-
színű kulturális programokkal vártuk az 
érdeklődőket.

Január 18-án helyi előadók, gyermekek és 
felnőttek készültek verssel, prózamondással, 
énekkel, és zenével. 

A program során felléptek a  a Perkátai 
Irodalmi Kör és a Perkátai Nyugdíjasok 
Baráti Körének  versmondóit, a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola tehetséges diákjai, 
valamint a vendég előadóink!

A program során felléptek: Bernáth 
Anna, Dankó Korina, Dr. Nagy Andrásné,  
Fülöp Irén, Gálosiné Sohonyai Éva, Gálosi 
Lara, Gergely Dóra, Irimi Dzsenifer, Jákli  
Dávid, Kapócs Mihály, Kovács Roland, László  
Orsolya, Orbán Zsolt, Pavlicsek Zsolt,  
Pável István Zsolt, Polányi Nóra, Rácz  
Noémi, Sipos Kornél, Szarka Istvánné,  
Viczkó Ferencné Julianna, Zám Jánosné  
Julianna, Zsákovics Mihályné Rozália.

Az élményekben gazdag irodalmi délutánt 
egy jó hangulatú fogadással zártuk.

Író- olvasó találkozó a 
József Attila Könyvtárban

Január 20-án író-olvasó találkozóval 
folytatódott a kultúra napi programunk. 
Vendégünk volt Sasvári Vivien, írói nevén 
Vivien Holloway, akit a Győry-kastély dísz-
termében fogadtunk.

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 publikál.

A találkozón a közönség számára bemu-
tatásra kerültek a hat kötetesre terve-
zett  Langton-történetek:  Mesterkulcs, 
Tolvajbecsület, A hóhér kötele, Tolvajok 
kézikönyve, Mechanikus farkas címmel, 
valamint a Végtelen horizont, és a Vérvörös 
horizont c. írásai.

A steampunk stílust képviselő regényeiben 
összefonódik a múlt és a jövő.

Az írónő sokoldalúságát bizonyítja, hogy 
gazdag képzeletvilággal eleveníti meg 
az urban fantasy világát is. Erre kitűnő 
példa a kelta mitológiára épülő Morrighan 
1. része, a Moira: A szörnyeteg bennem. A 
múlt a jelennel összefonódik, amikor is a 
főhős, Moira belecsöppen a két ősi kelta 
nép évezredek óta tartó háborújába, és 
életre kel benne a Morrighan.

A könyvek szövegkörnyezetére jellemző 
a nyelvi pallérozottság, a sokszínűség. 

Feltétlenül ajánljuk az írónő könyveit azok-
nak az olvasóknak, akik szeretik a kalan-
dos, izgalmas történeteket.

Vivien az írásaiban gondoskodik arról is, 
hogy olvasásakor ne maradjunk derű, egy 
kis humor nélkül. 

Őszinte megfogalmazásaiban felbuk-
kannak a hétköznapi életképek, és pél-
dát kaphatunk az emberi gyarlóságról, 
esendőségről is.
A könyvek bemutatása mellett az írónő 
beszélgetett a közönséggel, majd dedi-
kálással zártuk az író-olvasó találkozót.

Cimborák irodalmi 
szemináriuma

2017. január 26-án 7 fő perkátai cimborával 
részt vettünk a Dunaújvárosban megren-
dezett Cimborák II. irodalmi szemináriu-
mán. A „Találkozás a prózával” szeminári-
umon Kálnay Adél írónő, és Várnai Gyula 
képzőművész várta a gyerekeket, hogy  
hogy bevezessék őket a meseírás és az 
illusztrálás rejtelmeibe.
Az NKA által támogatott programsorozat 
kitűnő lehetőséget nyújt a kortárs iro-
dalommal való ismerkedéshez. Lehető-
vé teszi a gyerekek számára az irodalom 
interaktív, többoldalú befogadását és 
megélését.
Az utolsó szemináriumon, 2017. márci-
us 9-én Erdős Virág kortárs drámaíróval, 
valamint egy színházi rendező, színésszel 
ismerkedhetünk meg.

Lászlóné Szabó Edit 
könyvtáros

KULtÚra
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Baba-mama Klub hírei
2016 decemberében is nagy nyüzsgés volt 
a kicsik klubjában. Ellátogatott hozzánk is 
a Télapó, nagy-nagy örömünkre. A szülők 
nagy segítséget nyújtottak a „Cipős doboz 
akció” lebonyolításában. Köszönjük a sok 
felajánlást és segítséget!

Hangulatos, zenés karácsonyi ünneppel 
zártuk az évet.

Szeretettel várunk továbbra is minden 
kisdedet péntekenként a szociális köz-
pontba!

Védőnők

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

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)

Január az óvodában…
Éppen csak, hogy túl vagyunk a decemberi 
ünnepeken már szinte el is repült a január 
hónap. A szünet után a gyerekek örömmel 
és kipihenten jöttek az óvodába.  Boldogan 
mesélték a karácsonyi élményeiket, hol 
jártak, milyen ajándékokat kaptak. 

Az elmúlt hetek is tartalmas programokkal 
várták az ide járó gyerekeket. 

2017. január 16. hetében egészség hetet 
szerveztünk óvodánkban, ahol beszéltünk 
az egészséges táplálkozásról, fogápolás-
ról, mozgás szerepéről, fontosságáról. 
Vetélkedőket, versenyeket rendeztünk a 
nagyobb gyerekek számára. A védő nénik 
Kriszti és Eszter néni az óvoda dolgozó-
inak vérnyomás és vércukor vizsgálatot 
is végzett. 

Ellátogattunk a fogorvosi rendelőbe és az 
egészségházba, ahol szeretettel fogadtak 

bennünket. A gyerekek felelevenítették 
ezzel kapcsolatos ismereteiket, bátran 
meséltek. 

A „Kincses Kultúróvoda 2016” pályázat 
keretében 45 fő gyerek tett kirándulást 
Budapestre a Mezőgazdasági Múzeumba. 

Megnézték a kiállítást és a nekik rendezett 
programban aktívan vettek részt. Ismere-
tekben, élményekben gazdagon érkeztek 
haza. 

A Szülői Szervezet kezdeményezésével 
minden óvodás kisgyerek az óvodánk 
emblémájával, a szivárvánnyal és az óvo-
dánk nevével ellátott pólót kapott. 

Ezúton is szeretném megköszönni a mun-
káját mindazon embereknek, akik valami-
lyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy 
a perkátai óvodásoknak egyen pólójuk 
legyen. A pólók nagyon szépek, esztéti-
kusak. A budapesti kirándulásra 2 csoport 
már birtokába is vette és büszkén viselte. 
Öröm volt látni a sok aranyos kisgyerek 
csillogó szemét. 

Kovács Tiborné óvodavezető 
Bogó Anikó ÁMK igazgató
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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.

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.
Korszerűsített előjegyzési rendszer a du-
naújvárosi Szent Pantaleon Kórház szak-
rendeléseire:
Munkanapokon 7-18 óra között a (06) 
25-550-560 számon lehet a TAJ kártya 
számának ismertetésével.

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
Gyógyszerész:
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

Köszönet az adakozásért!

A 2016 decemberében meghirdetett 
„Cipős doboz akció” során nagyon sok 
felajánlást kaptunk. Családok, civil szer-
vezetek, még iskolai osztályok is elhozták 

szépen csomagolt ajándékaikat. A védőnői 
tanácsadóban összegyűjtött dobozokat 
december 19-én osztottuk szét, Baba-ma-
ma Klubos anyukák segítségével. 53 kis-
gyermeket örvendeztettünk meg otthoná-
ban. Egész december hónapban nagyon 

sok adományt kaptunk, közel 50 zsáknyi 
játékot, ruhát, könyvet osztottunk szét.

Köszönjük mindenkinek a támogatását!

Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter 
védőnők
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Elköszönünk Lampertné 
Kasza Zsuzsannától 
nyugdíjba vonulása 
alkalmából
Az orvosi rendelőben személyi változást 
is hozott számunkra 2016 év vége. A sok 
ledolgozott év után megkezdte nyugdíjas 
éveit Lampertné Kasza Zsuzsanna, akivel 
körzeti nővérként, asszisztensként talál-
kozhattunk a rendelőben vagy a faluban. 
Dolgos éveit a gyógyszertárban kezd-
te, gyógyszertári asszisztens volt. Majd 
átkerült a rendelőbe, Dr.Kormos Zoltán 
asszisztense és körzeti nővér lett. Zsuzsa  
mindig nagy odaadással végezte mun-
káját, pontosan és precízen dolgozott. 
Mindig volt egy-egy jó szava, jó tanácsa a 
betegekhez. Ha valaki a segítségét kérte, 
mindig segített, függetlenül attól, hogy 
munkaidőben volt, vagy azon kívül. Zsuzsa 
nagyon jó munkatárs is, az egészségügyi 
kollektíva lelkes tagja. Szerencsére per-
kátaiként továbbra is találkozhatunk vele.

Kedves Zsuzsa!

Köszönjük a sok szép együtt töltött évet, 
a közös élményeket, a dolgos hétköznapo-
kat! Kívánunk sok boldog nyugdíjas évet, 
örömmel teli időszakot a családdal és az 
unokákkal, csendes és nyugodt pihenést 
a virágos kertedben és az otthonodban!

Orvosi rendelő dolgozói

45 év az egészségügyi pályán

Perkáta 1. számú háziorvosi körzetének 
asszisztensét, Lampertné Kasza Zsuzsannát 
a nyugdíjba vonulása alkalmából kértem 
meg, hogy meséljen a hivatásáról.

Zsuzsanna a gimnázium elvégzése után 
matematika-fizika szakos tanárnak készült. 
A lakóhelyén, Perkátán azonban lehetősé-
ge adódott, hogy gyógyszertári asszisz-
tensként dolgozzon. Akkor döntött úgy, 
hogy az egészségügyi pályát választja, 
és ennek érdekében OKJ-s gyógyszertári 
asszisztensi végzettséget szerzett Sop-
ronban. 

1972-től 22 éven át szolgálta a perkátai 
gyógyszertárat. A munkája mellett a 
tanulás, a szakmai továbbképzés fontos 
volt számára. Dunaújvárosban, a Lorántffy 
Szakközépiskolában felnőtt szakápolói 
végzettséget szerzett, hogy aztán körzeti 
nővér lehessen. 1 évig a Bányai doktor 
úr mellett, majd 22 esztendőn át Dr. 
Kormos Zoltán háziorvos asszisztenseként 
dolgozott.

Mi motivált, hogy 45 éven át hű maradtál 
az egészségügyi hivatásodhoz?

Szeretek másokon segíteni. A betegek 
tekintetéből, mosolyából, a szeretetükből 
merítettem erőt. A munkámért cserébe 
soha nem vártam hálát, és mégis folya-
matosan ezt éreztem azoktól, akikkel tö-
rődtem, és akiket segítettem a gyógyulás 
útjára lépni.

Az egész életed színtere Perkáta. Ide 
születtél, itt jártál általános iskolába, itt 
alapítottál családot. A munkád során is 
hű maradtál a perkátai emberekhez. Mi 
ennek a kötődésnek a titka?

Az emberekkel való törődés meghatározó 
volt abban, hogy itt maradjak.

A vidéki embernek van egy sajátos vará-
zsa, amely magával ragad. Nos, ennek a 
bűvöletében élni… ez az, ami a kötődésem 
titka.

Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik 
szintén egészségügyi pályára szeretné-
nek menni?

Az egészségügyi hivatást csak szívvel-lé-
lekkel lehet csinálni. Nagy-nagy türelem-
mel, szeretettel, és empátiával kell ren-
delkeznie annak, aki betegekkel szeretne  
foglalkozni.

Köszönöm szépen Zsuzsának a beszélge-
tést! Kívánok a nyugdíjas éveihez nagyon 
jó egészséget, és sok örömet!

Lászlóné Szabó Edit

Bemutatkozik Dókáné 
Szaniszló Krisztina 
asszisztensnő
Dókáné Szaniszló Krisztinának hívnak, 
1973.01.23.-án születtem Székesfehérvá-
ron. Szabadegyházán élek férjemmel Dóka 
Jánossal és három gyermekemmel. Martin 
21 éves, Eszter és Bianka 19 és 18 évesek.

1991-ben végeztem Székesfehérváron az 
Egészségügyi Szakközép és Szakiskolá-
ban majd 5 évig dolgoztam a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház Traumatológiai 
Osztályán ápolónőként. Itt munka mellett 

felnőtt szakápolói végzettséget szereztem. 

A gyermekeim megszületése után nem 
tudtam vállalni a többműszakos kórházi 
beosztást így Szabadegyházán helyez-
kedtem el házi gondozóként. Az itt töltött 
10 év alatt folyamatosan tanultam és ké-
peztem magam. Leérettségiztem, ECDL 
vizsgát tettem, valamint felsőfokú OKJ-s 
képzésen szociális asszisztensi végzett-
séget szereztem.

2012-től családgondozóként dolgoztam 
tovább és a Veszprémi Érseki Hittudo-
mányi Főiskolán Szociális munka szakon 
kezdtem meg tanulmányaimat. 

A közel 15 év szociális szférában tett kitérő 
ellenére mindig ápolónőnek éreztem ma-
gam, mindig az egészségügy vonzott iga-
zán, ezért mikor 2015-ben erre lehetőség 
nyílt, rögtön éltem vele és asszisztenskén 
kezdtem dolgozni Szabadegyházán a há-
ziorvosi rendelőben. 

Végül itt szeretném megköszönni 
Kormos Zoltán Doktor Úrnak a bizalmat 
és a lehetőséget, kolléganőimnek a sok-
sok segítséget, a betegeknek pedig 
a kedvességet és a türelmet, amivel 
ismeretlenül is fogadtak. Igyekszem 
mihamarabb megismerni az itt élőket és 
hasznos tagja lenni a rendelőnek.

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Védőnői szolgálat hírei
2016. decemberi 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. 
Pavlicsek György 2016.12.07. Szülők: Pavlicsek György és Móker Tünde
Horváth Vilmos 2016.12.12. Szülők: Horváth Vilmos és Fenyvesi Tímea
Szombat Nóra 2016.12.14. Szülők: Szombat József és Kőműves Andrea 
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Civil szervezetek hírei

A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat hírei
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodát 
nyitott Perkátán, a kastély C épületében.

Az iroda ügyintézője: Patainé Jánoczki 
Vivien

Az érdeklődők az iroda ügyfélfogadás ide-
je alatt: munkanapokon, 8-12 óráig tehetik 
meg az észrevételeiket!

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ve-
zetőinek elérhetősége:

Dankó Lajos elnök: 0620 362 9092 ; Patai 
Sándor elnökhelyettes: 0630 899 2516

Patai Sándor nemzetiségi önkormány-
zati képviselő tájékoztatója a képvise-

lői tevékenységéről

2014 őszén megalakult a Perkátai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. 

2015 januárjában a Türr István Képző és 
Kutató Intézet megbízásából húsz em-
berrel indítottunk egy parkgondozói tan-
folyamot. 

2015. április elején megtartottuk az első 
Országos Romanapot, amelyen sztárven-
dégeink is felléptek, Bódi Csaba és Patai G. 

2015. május 1-jén tartottunk a falunak egy 
sportnapot. Egész napos program volt, 
ahol főzés, gyermekprogramok várták az 
érdeklődőket. A nap végén a sportolókat 
díjjal jutalmaztuk. 2015. május végén az 
Országos Roma Önkormányzat Elnökének, 
Hosszú Jánosnak a felkérésére Perkátán 
tartottuk meg a Fejér Megyei Kisebbségi 
gyűlést, melyen vendégül láttuk a Fejér 
megyei képviselőket és Somogyi Balázs 
polgármestert. 

2015 júniusában a Perkátai Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat egy egész napos 
élményfürdővel tudott kedveskedni har-
minchat gyermeknek. A nap végén egy Kis 
Grofó fellépésre is elvittük őket. 

2015-ben a Perkátai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatnál is elindult a közmunka 
program. Tizenöt fővel kezdtünk, ami a 
mai napra huszonhat főre bővült. Ez azért 
tudott megvalósulni, mert Perkáta Nagy-
község Önkormányzatával együtt tudunk 
működni és jó a kapcsolatunk. 2015. szep-
tember 1-jével megalakította a Perkátai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat a falu-
őrséget. A faluőrség gondoskodik az iskola 
előtti biztonságos átkelésről a gyermekek 
számára. Heti két alkalommal a falut járják, 
ellenőrzik és elbeszélgetnek a falu lakosa-
ival és felvilágosítják őket. Kapcsolattartó-

ink dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, 
Fekete Mihály dunaújvárosi alezredes és 
Cséza László perkátai körzeti megbízott. 
2016-ban pályázatot nyert a Perkátai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a Dunaújváro-
si Munkaügyi Központtal együttműködve. 
A pályázat keretében meg tudtuk venni a 
szerszámokat, a gépeket és ruházatot a 
közfoglalkoztatottak részére.

Fórizs Antal nemzetiségi önkormány-
zati képviselő tájékoztatója a képvise-

lői tevékenységéről

2014 októberétől vagyok képviselő a 
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zatnál, valamint én vagyok a Pénzügyi 
Bizottság elnöke és a kulturális felelős 
is. Ugyanebben az évben megalakítot-
tam a Zöldmező ének és zenekart, majd 
bővítettük tánccal. A Zöldmező ének és 
zenekarral nem csak Perkátán, hanem 
más településeken is felléptünk. Az el-
múlt években sikerült mikulás csomagot 
osztani a gyermekeknek, valamint méltóan 
megünnepelni az adventi napokat. A Roma 
Kultúra Világnapját ünnepeltük zenés, tán-
cos műsorral, de nagyon szívesen eleget 
tettünk a civil szervezetek kéréseinek és 
bekapcsolódtunk a programjaikba. Re-
mélem, hogy a továbbiakban is sikeres 
éveknek nézünk elébe.

Karácsony a Perkátai 
Nyugdíjas Klubban
December 12-én immár hagyományosan 
karácsonyi ünnepléssel zárta nyugdíjas 
klubunk a 2016-os évet. A Cimbora szakkör 
és a zeneiskola növendékei közös megle-
petés műsorral kedveskedtek, amit ezúton 
is köszönünk a gyerekeknek, és felkészí-

tőiknek. A gyerekek részéről a lelkesedés-
ben nem volt hiány, még ráadás verset és 
éneket is kaptunk tőlük ajándékba. 

A kis karácsonyi műsor után közösen fo-
gyasztottuk el az uzsonnának szánt kalá-
csot és teát. A gyereket távozása után is 
folytatódott az éneklés, ünneplés. Ezzel az 
összejövetellel nem csak karácsonyt ünnepel-
tünk, hanem a 2016-os évtől is elbúcsúztunk. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a 
Szociális Központ dolgozóinak az egész 
évben mutatott figyelmességükért. Meg-
köszönjük az önkormányzat és az ÁMK 
támogató segítségét, amit programjaink 
megvalósításához nyújtottak.

Kívánunk mindenkinek békés boldog 
újesztendőt!

Perkátai Nyugdíjasok 
Baráti Köre

A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre ezúton 
szeretne köszönetet mondani a Faluüze-
meltetés és a Perkátai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közhasznú dolgozóinak, 
valamint a Perkátai Polgárőrség tag-
jainak a halottak napján a temetőben 
végzett tevékenységükért! Munkájukkal 

hozzájárultak a méltó megemlékezéshez! 
A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre 
megünnepelte az utolsó negyedév név-
naposait, születésnaposait. A jó hangulatú 
délutánt töltöttek együtt az egyesület 
tagjai, sokat beszélgettek és nevettek. 

Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre

Luca nap, immár tíz éve

2016. december 10-én tartotta a Per-
kátai Nyugdíjasok Baráti Köre a ha-
gyományos Luca-napi vigasságát. A 
rendezvényre meghívták a környező 
települések nyugdíjas klubjait is: Be-
snyő, Beloiannisz, Dunaújváros, Iván-
csa, Pusztaszabolcs és Szabadegyháza 
is képviseltette magát az eseményen. 
A délután a Győry-kastélyban vette kez-
detét, ahol Bogó Anikó, Perkáta alpolgár-
mestere, valamint Bakos Imre tartottak 
előadást, mely során a kastély felújítá-
sának projektét, továbbá a Kínai-Magyar 
Kulturális Turisztikai Központ két állandó 
kiállítását ismerhették meg a résztvevők.

Ezt követően a Faluházban folytatódott a 
rendezvény, ahol a színpadon a Szivárvány 
Óvoda Süni csoportos ovisai adták elő 
lucázó műsorukat. Őket Czeilingerné Sár-
közi Mónika és Mosonyi Györgyné óvónők 
készítették fel az előadásra. Az óvódásokat 
a Népművészeti foglalkozás fiú táncosai 
követték, akik nem csak táncoltak, hanem 
énekeltek is.

A műsorok után Dr. Nagy Andráné, a 
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének el-
nöke szólt néhány szót, s köszönte meg 
az egész éves segítségüket a támogató-
iknak, valamint az egyesület tagjainak. 
Egy beloianisszi barátjuk két csodálatos 
nótával köszöntötte az összegyűlt ven-
dégeket, majd következett a közösen el-
fogyasztott vacsora, melynek végeztével 
egy meglepetés produkcióval örvendez-
tette meg a jelenlévőket Dr. Nagy And-
rásné, Oláh Lászlóné és Szarka Istvánné. 
A műsort nagy taps fogadta, majd az este 
táncos mulatsággal folytatódott.

Horváth Dóra



12 PERKÁTAI HÍREK 
2017.  január-februárciViL

Perkátai Sport 
Egyesület hírei
Jóváhagyta a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség a Perkátai Sport Egyesület sport-
fejlesztési programját. A támogatás jog-
címe az utánpótlás-nevelés feladatainak 
ellátása.

A Magyar Labdarúgó Szövetség határoza-
ta és a kérelem a www.perkata.hu oldalon 
részletesen olvasható.

Vátkai Zoltán 
Perkáta SE

A Labdarúgó 
Szakosztály 2016-os 
évének értékelése
2016. június 1-től a Labdarúgó Szakosztály 
vezetője lettem, és ezúton szeretnék a 
2016-os évről egy értékelést adni, továbbá 
a 2017-es évi terveinkről pár szót ejteni.

Amikor 2016. júniusában átvettem a Per-
kátai Sportegyesület Labdarúgó Szakosz-
tályát -3 pontja volt a csapatnak. Nagy 
örömömre a 2016-os évet +12 ponttal 
zártuk, amivel a 10. helyet szereztük meg 
a tabellán. A 2017-es évi terveim között 
szerepel, hogy egy osztállyal feljebb lép-
jünk. Ezt azért merem elmondani, mert 

olyan minőségi játékosokat tudok igazolni 
nevelő egyesületből, akik perkátai focis-
ták voltak. Ezeket a gyerekeket nevelő 
iskolából igazolom át, ahol megtanították 
őket futballozni. Bízunk benne, hogy egy 
osztállyal feljebb tudunk lépni, és mindent 
meg fogok tenni ennek érdekében!

Ezúton szeretném megköszönni Perkáta 
Nagyközség Önkormányzatának és Somo-
gyi Balázs polgármester úrnak az önzetlen 
támogatását, valamint azt, hogy szívükön 
viselik a Labdarúgó Szakosztály sorsát. 
Szeretném megköszönni Vátkai Zoltán 
elnök úrnak, hogy segíti a szakosztály 
munkáját, továbbá Reith Jánosnak az 
edzői tevékenységét és a kiemelkedően 
magas futball teljesítményét. Bolla János 
segédedző munkáját szintén szeretném 
megköszönni. A 2017-es évben is számítok 
a munkájukra!

Szeretnék köszönetet mondani a támo-
gatásukért a következő személyeknek: 
Fülöp Zoltán, Gálosi Attila, Gubicza Tamás, 
Horváth Árpád, Kusler Dávid, Makai Gábor, 
Sarok Mihály, Siba Ignác, Szántó Zsolt

Köszönjük a 2016-os év támogatását! 
Azoknak is szeretnék előre köszönetet 
mondani, akik a 2017-es évben is mellet-
tünk állnak majd segítségükkel!

Kérnék minden perkátai sportszerető em-
bert, hogy támogassa a Labdarúgó Szak-
osztályt, hogy minél jobb eredményeket 
érjünk el! Kérek mindenkit, hogy jöjjenek 

ki meccseinkre és szurkoljanak, buzdítsuk 
a játékosainkat a szép eredményekért!

Tisztelt perkátai szülők!

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy 2017. 
február 1-től a Bozsik-programot szeret-
ném elindítani, melynek keretein belül U7, 
U9, U11, U13 kispályás iskola indul. Ezúton 
szeretném a szülőket megkérni, hogy se-
gítsék a Bozsik-program működését azzal, 
hogy a környező falvak csapatai helyett 
gyermekeiket a Perkátai Sportegyesü-
let Labdarúgó Szakosztályába igazolják! 
Szeretném, ha minél több gyermek a saját 
falujának csapatát erősítené. A szakosztály 
biztosítja: a gyermekek megfelelő ruháza-
tát, valamint meccsekre való elszállítását.

Jelentkezni szakosztályvezetőnél lehet.

Elérhetőség: 06-20-220-9128

Köszönettel, tisztelettel és sportszerű üd-
vözlettel:

 

Erdős Károly

Perkátai Sportegyesület Labdarúgó 

Szakosztályának vezetője

Vátkai Zoltán

Perkátai Sportegyesület elnöke

Karácsonyi Gála – 2016 December 20-án este tartotta a Nép-
művészeti Foglalkozás a hagyományos 
karácsonyi gáláját. Az eseményen a fog-
lalkozásra járó gyermekek mutatták be 
a koreográfiákat, amiket az elmúlt félév 
során tanultak meg. Az est során az óvo-
dásokból álló Tücskök-bogarak csoport, 
a középhaladó Cinegemadár csoport és 
a nagy gyerekekből álló Kankalin csoport 
tánc bemutatóit láthatták a meghívott 
intézményvezetők, civil egyesületek tagjai 
és a fellépő gyerekek szülei. A koreográfi-
ák során mezőföldi, rábaközi és somogyi 
táncok alaplépéseibe is bepillantást nyer-

hettek a nézők. Az est fináléját követően a 
gyerekeket egy gyönyörű tortával lepték 
meg, továbbá szendvicsekkel és üdítővel 
látták vendégül a megjelenteket, ezáltal 
fejezve ki a köszöntet az egész éves segít-
ségért, támogatásért és munkáért.

A Népművészeti foglalkozás nevében 
ezúton szeretnék köszönetet mondani 
minden olyan intézménynek, személynek, 
aki az est sikeréhez hozzájárult!

Horváth Dóri 
Fotókat készítette: Albertné Veres 

Nikoletta és Héber Dóra

A Perkátai Irodalmi 
Kör hírei
2016 dec.07-én vendégül láttuk Pável Ist-
ván Zsolt perkátai mesemondót, mese-
terapeutát, akivel a mesék szimbolikáját, 
jelképrendszerét elemeztük. Körüljártuk a 
mesék segítő, jótékony, gyógyító hatásait. 
Kicseréltük gondolatainkat az ünnepek 
jelentőségéről, magyarságunk mindig ak-
tuális témáiról is. István természetesen 
ezúttal is megajándékozott bennünket 
egy mesével, melyet ezúton is köszönünk! 

Jan. 18-án aktív szereplőként bekapcsolód-
tunk a Magyar Kultúra Napja helyi megün-
neplésébe is, ki saját versével, ki pedig 
választott verssel.

Jan. 20-án körünk is képviselte magát 
Vivien Holloway író-olvasó találkozóján, 
előzően elolvastuk több könyvét, a prog-
ramon pedig érdekes beszélgetést foly-
tattunk az ifjú írónővel. 

Idei munkatervünkben kiemelten szerepel 
a tavaszi költészet napja méltó megün-
neplése és a jelentősebb írói, költői év-
fordulókra való szakmai megemlékezés is.

Műhelymunkánk nyitott, szeretettel fo-
gadjuk az új érdeklődőket. Legközelebbi 
találkozónk február közepén várható, a 
pontos időpontot megkeresésre szívesen 
közlöm minden leendő tagtárssal. 

Pavlicsek Zsolt alapító körvezető

Pavlicsek Zsolt   

Mi marad?

Mi marad szívünkben   
Karácsony fényárja után  

Mi marad lelkünkben   
Betlehem csodája után?  

Ünnepi találkozások   
boldog íz-imája?  

Magány? Értetlen félelmek? 
Sértettség siráma? 

Ne homályítson  igazlátást  
keserű gőg-bizonytalanság!   
Titkok gyönyörű éjszakáján     

Isten-ember érkezett hozzánk .  

Itt marad közöttünk,   
velünk, bennünk,értünk !    

Lépteink vigyázza 
Hibáink javítja …  

Inspirálja tetteinket,     
alakítja életünket.        

Élesztgeti örök vágyunk:     
szebbre, jobbra, teljesebbre…
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Közösségi hírek

A Perkátai Turul Íjász 
Szakosztály legfrissebb 
hírei
A december hónap is tartogatott számos 
izgalmas és érdekes versenyt a szakosz-
tály versenyzői számára. A terem verseny 
egy teljesen más felkészültséget igényel, 
mint a terepverseny, de az eredmények 
alapján itt is kiválóan megállták helyüket 
versenyzőink.

Szekszárd-Mikulás kupa 2016.12.03

Ifjúsági, lány: László Lilla 2. hely 
Ifjúsági, fiú: Jóföldi László 1. hely 
Felnőtt férfi: László Tibor 5. hely 
Senior, férfi: Kundakker Béla 2. helyezés

Sümeg- IV. Történelmi pályaíjász verseny 
2016.12.11

Felnőtt férfi: László Tibor 18. hely 
Senior férfi : Kundakker Béla 2. hely 
Senior férfi: Pavlicsek Nándor 10. hely

Örkény –Évadzáró Íjászverseny 2016.12.26

Senior, férfi: Kundakker Béla 2. hely

Összegezve a 2016-os évben egy jó kis 
íjász csapat jött össze Perkátán, remek 
napokat töltöttünk együtt, sok élménnyel, 
új barátságokkal, emberi kapcsolatokkal 
lettünk gazdagabbak. December 31-én az 
év zárásaként egyesületünk versenyzője, 
Kundakker Béla házi íjászversenyt szerve-
zett, ahol a helyi versenyzők mellett más 
településekről is érkeztek Íjászok, hideg 
időben, de remek hangulatban zártuk az 
évet!

Reméljük a 2017-es év is hasonló élmé-
nyeket hoz számunkra!

Kundakkerné Paksi Csilla

„A mi kincsesládánk” 
- Fejér Megyei Értékek 
és Hungarikumok 
Ismereti Vetélkedő
2016. november végéig lehetett jelent-
kezni az „A mi kincsesládánk” elnevezésű 
versenyre, melynek fő témái Fejér megye 
értékei, valamint a Hungarikumok voltak. 
Perkátát a Kovács Esztella, László Ádám, 
László Lilla és Tamás Viktória által alkotott 

Kankalinok csapat képviselte, akik egészen 
a döntőig jutottak tudásukkal. A Perkátai 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákja-
it Berényiné Takács Dóra pedagógus és 
Horváth Dóra, a Perkátai Kínai Központ 
Nonprofit Kft. munkatársa készítették fel. 

A 11 csapat részvételével megrendezett 
döntőn – amire a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Réztermében került sor 2017. január 
12-én - különböző, izgalmasabbnál izgal-
masabb feladatokkal kellett megküzdeniük 
a gyerekeknek. Próbára tették a szaglá-
sukat, ízlelésüket, íjászkodniuk is kellett, 

s persze felismerni minél több Hungari-
kumot. Külön ki kell emelni a Perkátáról 
szóló rövid előadást, amit a Kankalinok 
tartottak a versenyen részt vevők számára. 
Nagyon sok, szép hagyományt, ismeretet 
tártak a megjelentek elé, büszkén képvi-
selve szülőfalujukat. 

A versenyen, bár helyezést elérni nem si-
került, a részt vétel által is mindenképpen 
élményekkel és érdekes tapasztalatokkal 
gazdagodva tértek haza a gyerekek. 

Horváth Dóra
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Ági néni búcsúzik…
Szinte el sem hiszi senki, hogy Dr Tóth 
Ferencné Bence Ágnes, sokak Ági né-
nije 2017 január 20-án lépte át utoljára 
aktív tanítóként a perkátai iskola küszö-
bét. Évtizedek pedagógusi küzdelmeit 
adta nekünk perkátaiaknak, segítő kezet 
nyújtva jónéhány generáció elindulásának 
az alapismeretek elsajátításában. Ágit jól 
felkészült, következetes, jó értelemben 
vett szigorú szeretettel is nevelő pedagó-
gusként ismerhettük és szerethettük meg. 
Kevésbé közismert egyedi, kiváló humora, 
életszeretete és hite, melyek áthatották 
tanítói pályáját is. Hihetetlen, hogy már 
csak nyugdíjasként találkozhatunk vele… 
Ezzel a rendhagyó interjúval köszöntjük 
, melyet a klasszikus riport helyett adott 
lapunknak. Köszönjük ezt az utolsó TA-
NÍTÁST is !

Epilógus:

Szerkesztő: -- Ági, szeretnék veled  
                        interjút készíteni! 
Tóthné Ági: -- Szívesen leírom, amit 
                       szeretnék. 
Szerkesztő : –Nem is tudtam, hogy 
                       tudsz írni! 
Tótné  Ági:  – Nem??? 12-szer volt első 
                       osztályom!

Útelágazásban
(Búcsúztató interjú helyett) 

Írta: Tóth Ferencné (Ági néni)

Életünk olyan, mint egy utazás. Úton va-
gyunk, néha egyedül, máskor többed-
magunkkal. Egyszer simán, zökkenő-
mentesen haladunk, máskor akadályok, 
kerülők, útlezárások tarkítják utunkat, 
azaz életünket.

A család az, akinek tagjai mindig veled 
vannak az úton. Akkor is, ha nem mel-
letted haladnak, de tudják, merre jársz, 
milyen útszakaszon araszolsz.

Evangélikus lelkészcsaládban nőttem 
fel. Édesapám Buda egyik legnagyobb 
gyülekezetének volt vezetője. Ott a pa-
rókián nevelkedtünk három öcsémmel. 
Mindig az emberek szeme előtt voltunk, 
ott kellett szolgálnunk: verssel köszönte-
ni a püspököt, részt venni a karácsonyi 
pásztorjátékban, behordani a székeket az 
összejövetelre, segíteni lemenni a lépcsőn 
az időseknek… Ott ismertem meg férjemet 
is. Most is gyülekezethez tartozom, de 
nem megszokásból, hanem mert hiszem, 
hogy Isten az, aki ura a világnak, aki vezet 
minket az úton, aki mindent megad, ami-
re szükségünk van. Nem egyszerű erre a 
hitre eljutni, sokszor kell harcolni érte, de 
érdemes, mert nyugalmat, békét és bizton-
ságot nyújt. Remélem, már gyermekeim 
is tudják ezt.

Sokakkal találkozol ezen az úton. Van, 
akivel csak néhány szó, egy-egy köszö-
nés köt össze, van, akivel hosszú órákon 
át beszélgettél, vitatkoztál. Ismerősök, 
barátok ők, akikhez hozzászegődtél va-
lamelyik útszakaszra.

A főiskola befejezése után költöztünk el a 
fővárosból Mezőszilasra, majd onnan Per-
kátára. A munkánk kapcsán sok emberrel 
kerültünk kapcsolatba, de a falu lakóit 
igazán a PÖPÉ-n keresztül ismertem meg. 
Ez az egyesület tanított meg arra, hogy 
mennyire fontos mások véleményét nem 
csak meghallgatni, hanem megpróbálni 
megérteni. Megtanított arra is, hogy az, 
hogy két vélemény nem egyezik, az nem 
veszekedést jelent, hanem az érvek át- és 
újragondolását. Azóta tudom, hogy sok 
cél érdekében érdemes kompromisszu-
mot kötni, mert ennek haszna megtérül. 
És tudom, hogy ha valamit meg akarunk 
valósítani, akkor nem azt soroljuk, hogy 
miért nem lehet, hanem azt, hogy hogyan 
lehet megvalósítani. Így állítottuk fel az 
emlékoszlopot, készítettük el a játszóteret, 
tartottunk ünnepséget nemzeti ünnepe-
inken. Minderre akkor volt időnk, amikor 
már gyerekeink nagyobbak lettek. Nagyon 
fontos (lenne), hogy a mai középgeneráció 
is megtalálja helyét valamilyen közösség-
ben, hogy ne üresedjen ki az élete. Sem 
számítógép, semmiféle más kütyü nem 
teremt újat, nem nyújt örömöt úgy, mint 
egy közös együttlét, értelmes beszélge-
tés. Ma már sokkal könnyebb a helyzet 
településünkön is, mert sokféle egyesület 
jött létre a PÖPE nyomdokán. 

Az úton a munkatársak látnak legtöbb-
ször, hiszen nap mint nap összefutsz velük. 
Rápillantotok egymásra, s aztán szaladtok 
tovább.

Ezt a részt a kollégáknak és a tanítványok-
nak kellene megírni. Ők látták munkámat.  
Én csak azt tudom, hogy élveztem a ta-
nítást, játéknak tekintettem, de nagyon 
komoly játéknak: meg kell ismerni a ta-
nulókat, aztán ki kell találni, mi az, amire 
fogékonyak, amit élveznek, amivel fejlőd-
hetnek. A mai korban nehéz lekötni őket, 
de le lehet, csak iszonyú erőfeszítést kell 
végezni ehhez. Az idősebbek mindig is azt 
mondták, hogy „ezek a mai fiatalok”, és 
igen, mások, mint mi, de nekünk kell meg-
találni a módját annak, hogy figyeljenek 
ránk, hogy valamit át tudjunk adni nekik. 
Mert ez a tanítás: átadni azt, amit én már 
tudok. Nem csak a tananyagból, hanem 
az életről is. Sokakat tanítottam itt, volt 
úgynevezett „kisegítő” osztályom, fejlesz-
tő – kislétszámú – osztályban is tanítottam, 
de mindig csak alsósokkal foglalkoztam. 
12-szer tanítottam elsősöket, (ebből kettőt 
még Mezőszilason), és hat osztályt vittem 
végig. Volt tanítványaim dolgoznak közsé-
günk szinte minden intézményében. Igaz 
az is, hogy sokan költöztek el, jópáran 
külföldön kerestek munkát. Amit biztosan 
tudok, hogy a szülői ház támogatásával a 
pedagógus még jobb eredményt tud elér-
ni. A szülők mindig igyekeztek támogatni 
gyermekeiket. Az segít okosan, aki cseme-
téjét megtanítja arra, hogyan kell átugrani 
az életben adódó akadályokat. Sőt, azt is, 
hogyan álljon talpra, hogyan folytassa az 
életét, ha netán megbotlik, elesik. Mert 
mindig minden akadályt elhordani a fiata-
lok elől úgysem lehet. Persze tudom, hogy 
tanácsot adni a legkönnyebb…

És most útelágazáshoz érkeztél. Utad 

elkanyarodik valahova, tán egészen más-
felé... Nem is látod, merre vezet. Csak azt 
tudod, hogy letérsz az eddig jártról.

Befejeztem a tanítást, nyugdíjas éveink-
re visszaköltözünk Budapestre. Nehéz itt 
hagyni az ismert tájat, a rengeteg ismerőst, 
a megszokott otthont. Furcsa lesz, hogy 
nem hallom majd az utcán a „jó napot, Ági 
néni”-t, nem fogja senki megkérdezni út 
közben, hogy vagyok, sem a boltban nem 
lesz senki kíváncsi arra, mit is főzök. Abban 
reménykedem, hogy lesz néhány egész-
ségben eltöltött évünk, amit édesanyám 
és anyósom támogatásával tölthetek, hogy 
lesz időnk többet kirándulni, bizonyára 
még Perkátára is.

Ági néni legutolsó leckéje:

Kedves 3.b-sek!  
Keressétek ki a szóismétléseket a szö-
vegből!  
Karikázzátok be, hol kezdődik –  
helytelenül-- „És”-sel a mondat!

Kívánunk Áginak családi körben eltöl-
tött boldog, derűs és sok örömöt adó 
évtizedeket!

Szerkesztette, sajtó alá rendezte: 
Pavlicsek Zsolt

Gyógyszerészünk 
elköszön …
Ismert volt a tény, hogy Dr Tóth Ferenc 
hamarosan végleg átadja praxisát utódjá-
nak. Bölcs előrelátással, Perkáta zökkenő-
mentes gyógyszerészeti ellátását szeme 
előtt tartva intézte ezt az ügyet is, mint 
szinte minden hozzá köthető tevékeny-
séget. Feri Perkátán nagy utat tett meg 
az emberek szívében: a morc patikustól 
eljutott a népszerű gyógyszerész úrig, 
akit igen megszeretett és tisztel falunk 
az évtizedek alatt mutatott lelkiismeretes 
hivatásvégzése és felelős helyi közéleti 
aktivitása miatt egyaránt. E riporttal is 
megköszönjük áldozatos munkáját… 

Hogyan alakult gyógyszerészi pályafu-
tásod?

Családommal 32 éve jöttünk Perkátára, 
amikor már 10 éves szakmai gyakorlat 
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volt mögöttem. Államvizsga után Zala és 
Komárom megyében helyettesítő gyógy-
szertárvezetőként, házasságkötésünk 
után újra „szülőfalumban”, Budapesten 
dolgoztam ügyeletes gyógyszertárban. 
Mire Ági végzett a főiskolán, megkezdtük 
önálló életünket Mezőszilason, ahol hét 
évig éltünk.

Mire vagy szakmai szempontból büszke 
ill. mi a szakmai hitvallásod? 

Arra vagyok leginkább büszke, hogy a 
perkátaiaknak tudtam adni hasznos ta-
nácsokat, szakmai kérdésekben mindig a 
legjobb válaszokat kaphatták tőlem. Folya-
matosan igyekeztem naprakész tudással 
rendelkezni és soha nem takarta ezt el 
a gazdasági haszonszerzés gondolata. 
Amikor a rendszerváltoztatás felé haladva 
lehetőség nyílt valódi szakmai érdekkép-
viseletre, akkor máris ott voltam a Gyógy-
szerész Kamara megalakulásánál. Ennek a 
szervezetnek többek között 17 évig voltam 
megyei alelnöke. Természetesen nagyon 
jól esett, hogy a megyei kollégák alkalmas-
nak találtak erre a tisztségre szakmailag 
és erkölcsileg is.

Nagyon aktív voltál a helyi közéletben 
is az elmúlt évtizedekben. Miért vállaltál 
ennyi önkéntes feladatot is?

A kulturális és társasági események részt-
vevői voltunk kezdettől fogva, hiszen pe-
dagógus feleségem és óvódás-iskolás 
gyermekeim mellett ez nem is lehetett 
volna másként. Komolyabb, rendszeres 
feladatot a privatizáció után vállaltam. A 
sportegyesület elnökségében vállaltam 
szerepet, majd az önkormányzat külsős 
tagja, végül 12 évig képviselő és nyolc évig 
alpolgármester lehettem. Erről bővebben 
már írtam megbízatásom lejárta után, de 
nem lehet elégszer megköszönni a válasz-
tók bizalmát és a képviselőtársak, hivatali 
és intézményi munkatársak segítségét.

Nem titkolt élethívatásod az Istenhit 

megélése és megvallása. Oszd meg kér-
lek gondolataid  erről az igen jelentős 
témáról!

Hívő evangélikus vagyok. Ami nem jelenti 
azt, hogy ne lennék én is gyarló, bűnös 
ember. A hit számomra azt a segítséget 
jelenti, hogy kevesebb rosszra és több 
jóra vagyok képes, valamint hihetek a 
bűnbocsánatban. Az már nem hit, hanem 
tapasztalat, hogy Isten soha sem rakott 
rám nagyobb terhet, mint amit elvisel-
tem. Természetesen mindig gyülekezeti 
tag voltam, ott ismerkedtem meg felesé-
gemmel is. Kegyelmi ajándéknak tartom, 
hogy Dunaújvárosban 25 évig presbiter, és 
pénztáros lehettem, megélve a templom-
építés csodáját. Programok, hittantáborok 
szervezése is élmény volt, de különleges 
lehetőség volt három évig a törvényhozó 
zsinat tagjának lenni.

Mesélj kérlek családodról!

Első világháborús katonatiszt, később 
könyvelő édesapám és háztartásbeli édes-
anyám későn érkező gyermeke vagyok. 
Sajnos édesanyám hosszú betegség után 
korán elhunyt, így néhány évet Tatán ro-
konoknál töltöttem, majd nevelőanyám 
tette lehetővé hogy ismét otthonom lett, 
majd egyetemet végezhettem. Hárman 
vagyunk testvérek, nagy korkülönbséggel. 
Feleségemmel 41 éve vagyunk házastár-
sak, lányunk óvónő, fiunk agrár menedzser.

Miként gondolsz vissza a Perkátán eltöl-
tött évtizedekre? 

Nem bántuk meg, hogy Perkátát válasz-
tottuk annak idején. Először kihívást je-
lentett a pályázat, hiszen a megye egy 
gyógyszerészes patikái között a nagyok 
közé tartozott. Később otthonunkká vált. 
Foci imádatomból fakadóan elsőként 
rendszeres szenior baráti foci alkalma-
kat szerveztem, ahol tényleg máig tartó 
barátokra leltem. Később a PÖPE megál-
modása és működtetése volt a szívünknek 

oly kedves feladat. Rengeteg kulturális, 
ünnepi program szervezése mellett rendbe 
tettünk Perkáta több, addig elhanyagolt 
területét. Terveink megvalósításához so-
kan sokat tettek hozzá, és közben jól is 
éreztük magunkat. De támogattam más 
civil szerveződéseket, sőt élvezhettem 
szeretetteljes meghívásaikat is. 

Hiányozni fog a falu csöndessége, a kastély 
és a völgy kedves látványa, de legfőkép-
pen a rengeteg ismerős és barát. Külön 
hálával tartozom Istennek, hogy kiváló és 
megbízható munkatársakat adott mellém, 
nélkülük semmit sem értem volna. Nagyon 
hálás vagyok mindenkinek a szeretetéért, 
segítségéért és kedves mosolyáért.

A nyugdíjasok többnyire nagyon elfog-
laltak. Nálatok mi lesz a következő évek, 
évtizedek „menetrendje”?

A napi 8-10 órás kötelező patikai elfoglalt-
ság és mindössze évi egy hét szabadság 
mellett sok kedves program kimaradt az 
életemből. Most amíg Isten erőt ad hozzá, 
ezeket pótolnám. Színház, múzeum, ol-
vasás terén van elmaradásom. Párommal 
szívesen hódolnánk gyakrabban a geo-
ládázással egybekötött kirándulásoknak 
is. Sajnos a nyugdíj lakhelyváltással is jár, 
ismét fővárosiak leszünk Családunk szinte 
valamennyi tagja Budapesten vagy agg-
lomerációjában lakik. Eleinte mi így jobban 
tudunk segíteni az idősebbeknek, később 
pedig megkönnyítjük a nekünk segítők 
munkáját. Természetesen, fentiekből lát-
szik is, hogy Perkáta és lakói nagyon hiá-
nyoznak majd, de ha erőnk engedi, nem 
szakadunk el egymástól örökre.

Tartalmas és áldott nyugdíjas éveket kí-
vánva szeretettel és tisztelettel búcsúzom 
gyógyszerész úrtól, a csupa nagybetűvel 
írandó: PERKÁTA PATIKUSÁTÓL! Köszön-
jük Feri!

Pavlicsek Zsolt

A 90 éves Kenyér 
József köszöntése
2017. január 26-án töltötte be 90. évét 
Kenyér József volt településvezetőnk, akit 
önkormányzatunk nevében László Klaudia 
aljegyzővel köszöntöttem. Józsi bácsi fe-
leségével, Ilonával, akivel hamarosan 66. 
házassági évfordulójukat ünneplik, illetve 
gyermekeivel, Ilivel és Tibivel fogadott 
minket.

A „biciklis tanácselnök” megtisztelt azzal, 
hogy egy rövid áttekintést adott arról a 
korszakról, amikor településvezetői felada-
tokat töltött be, kitérve az őt megelőző 
és az őt követő időszakokra is. 1951-ben 
fiatal káderként érkezett Perkátára és 1952 
elejétől 1961-ig töltötte be a titkári felada-
tokat, majd 1962-től 1987 decemberében 
történt nyugdíjba vonulásáig tanácselnök-
ként szolgálta Perkátát. Összefoglalta az 
akkori településvezetői feladatokat, azok 
bonyolultságát, illetve röviden bemutatta, 
hogy miként sikerült fejleszteni a települési 
infrastruktúrát az áramszolgáltatástól a 
vezetékes ivóvízig, illetve az intézmény-
hálózat kiépítéséig. Megköszönte, hogy az 

ő idejében épült épületek karbantartására 
és felújítására milyen nagy gondot for-
dítottunk az elmúlt években. Felsorolta, 
hogy milyen munkatársakkal dolgozott 
abban a közel 36 évben Perkátán - a ta-
nácselnököktől kezdve az orvosokon át a 
pedagógusokig. Kendőzetlenül, őszintén 
beszélt, kitérve a nehezebb témákra is, 
amelyekben mindig azt képviselte, hogy a 
hatályos jogszabályokat be kellett tartani, 
és amennyiben azt a felsőbb államhatalom 
alkalmazta a perkátai emberekkel szem-
ben, mindig próbálták azt elérni, hogy 
az emberségesen történjen. Nyugdíjba 
vonulása kapcsán sajnálattal megemlítette, 
hogy szerette volna megvásárolni az ak-
kori szolgálati lakását, amely a korszakban 
egy bevett eljárás volt, de az bizonyos 
körülmények miatt nem történt meg. A 
jelenlegi korszak ügyeiben is naprakész, 
teljes mértékben követi, átlátja a társadal-
mi és gazdasági országos folyamatokat, 
és a perkátai ügyekkel kapcsolatban is 
néhány nagyatyai jótanácsot adott nekem, 
amelyeket köszönettel fogadtam.

A közel másfél órás beszélgetés során 
végig érződött rajta, hogy a települési fej-
lesztések mellett családjára a legbüszkébb 
– arra, hogy tudott segíteni két gyermeke 

boldogulásában-, illetve tanulmányaira. 
Nagyon fontos neki, hogy a perkátai embe-
rek befogadták és a „biciklis tanácselnök” 
jelzőt is ennek a szeretetnek érzi.

Családi körben gyermekei és azok családja köré-
ben vasárnap fogja ünnepelni 90. születésnapját.

Jó erőt és egészséget kívánunk Józsi bá-
csinak 90. születésnapja alkalmából!

Perkáta, 2017. január 27.

Somogyi Balázs
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A pálinkafőzés 
perkátai mestere

Pavlicsek Csaba 25 évesen készítette el az 
első pálinkáját - bár már előtte is munkál-
kodott hasonló területen: a whisky készítés 
rejtelmeibe ásta bele magát mélyebben. 

Az első pálinka elkészítése óta már túl van 
hét eredményes szezonon és számos szép 
díjat tudhat magáénak: háromszor nyerte 
el az ország legjobb magánfőzője címet, 
kétszeres Champion-díj győztes, s ezek 
mellett több arany, ezüst és bronz érme 
is van. A Perkátán kialakított kis főzdéjé-
ben egy háromtányéros, erősítőfeltétes 
rendszeren készíti el remekműveit. Külön 
van egy erjesztő részleg is, ahol a cefrét 

tárolja, továbbá a főzőtérrel egy helyi-
ségben helyezkedik el egy kisebb labor, 
ahol különböző méréseket, érzékszervi 
teszteléseket és mintavételeket végez. A 
főzde találóan a PAVLINKÁRIUM nevet 
kapta, összeolvasztva Csaba vezetékne-
vét, a Pavlicseket Hungarikumunkkal, a 
pálinka nevével. 

Pályafutása során nagy hatást gyakorolt rá 
Panyik Gáborné, akitől az Élelmiszeripari 
Egyetemen a pálinkakészítés művészetét 
sajátíthatta el, továbbá Vértes Tibort és 
Takács Lászlót is a példaképei közé sorolja. 
Utánuk rögtön szakmabeli barátait említi 
meg, akikre szakmailag és emberileg is fel 
tud nézni. Csaba lefrissebb sikere a VIII. 
Quintessence pálinkaversenyhez köthető. 

Az eseményre rekord mennyiségű min-
tát neveztek. Maga a megmérettetés is 
minden évben egyre nehezebb, hiszen 
egyre magasabb a minták minősége, 
melyet szakértő zsűri bírál el. A szoros 
mezőnyben a PAVLINKÁRIUM-nak a 9 
bronz, 9 ezüst, 5 arany és 1 nagy arany 
(kategóriagyőztes) érem mellett a „2016 
legjobb magánfőzője” címet is sikerült el-
nyernie. Mindezek mellett Csaba nem csak 
a pálinkafőzés területén működik sikerrel: 
szakácsként és ételszobrászként is elisme-
rik nevét, továbbá a pedagógusi pályán 
is helyt áll. Munkájában - saját bevallása 

szerint - az alkotás lehetősége motiválja, 
továbbá a pálinka készítés során nagy 
hatással van rá a természet közelsége.  
- Csodaszép dolog olyan alapanyag-
gal és technológiával együtt dolgoz-
ni, amely akár örökre képes megőrizni 
egy „darabot” az adott év szívéből.  A 
természet alkot először, tisztelni kell és 
megbecsülni, amit adott nekünk úgy, 
hogy palackba mentjük azt – vallja.  
A felsorolt sikerek és kitűnő eredmé-
nyek után azonban Pavlicsek Csaba bár 
meg tehetné, mégsem dől elégedetten 
hátra, hanem a kitűzött céljaira kon-
centrál: szeretne még fejlődni, minden 
évben újat alkotni, továbbá egy szép 
napon részt szeretne venni a párlat vi-
lágbajnokságon, a Destillata versenyen.  
Sok sikert kívánunk neki ezek elérésében!

Horváth Dóra

Kína kincsei 78. - Pavlicsek Zsolt rovata

A gyógyteák
Rövid ismertető a nyugati világban is al-
kalmazott teákról:

Banglangen tea: Kínában igen közkedvelt 
gyógynövény, a HKO főként esős, hűvös 
időszakokban megfázásokra alkalmazza, 
granulátumként is, forró vízben feloldva.

Galagonya tea: gyümölcsének hatóanyagai 
hozzájárulhatnak a szív és a vérkeringés 
normál állapotának fenntartásához, segíti 
az emésztést.

Ginseng tea: Antioxidáns tulajdonsága 
révén segíti a káros szabad gyökök sem-
legesítését, melyek felelőssé tehetők az 
oxidációs eredetű öregedési folyamatokért 
is. Hozzájárul a szellemi és fizikai teljesí-
tőképesség fenntartásához.

Tie Guan Yin tea: a helytelen táplálkozás 
miatt a gyomorfal érzékennyé válik, a gá-
zok felhalmozódnak a gyomorban és az 

emésztőrendszerben. E teakeverék segít 
az egyensúly helyreállításában.

Ginkgo biloba tea: a páfrányfenyő leve-
lének legfőbb hatóanyaga a ginkgolid és 
a bilobalid. Flavonoidokat is tartalmaz, 
melyek szabadgyök-lekötő hatásúak.  
Fogyasztása támogatja a normál vérke-
ringést / agyi teljesítmény és aktivitás 
fokozása /.Segíti a memória pontosságát 
idősebb korban is. 

Gyömbér tea: kedvelt fűszer és gyógy-
növény. Hatóanyagai hozzájárulhatnak 
az emésztőrendszer jó közérzetének 
fenntartásához, az émelygéses állapotok 
elkerüléséhez pl. utazások alkalmával. Se-
gíthet a szervezet hatékonyabb védekező 
képességében. .

Mályva tea: Rostszegény, zsíros étrendünk 
is hozzájárul a renyhe bélműködéshez. A 
pangó széklet számos betegég okozója 
lehet, plusz sok energiát von el a szerve-

zettől. Ebben segít a mályva tea.

Shitake tea és Ganoderma tea: fontos 
fehérje-, kálium- és cink-források. A Tá-
vol-Keleten használatuk ősi, Rostanyagban 
gazdag, nagy mennyiségben tartalmaz 
fontos aminosavakat, B- és D-vitamint. 
Hozzájárul a természetes immunvéde-
lemhez.

Személyes tapasztalatok

A kínai eredetű teák sem azonnali cso-
daszerek. A rendszeres, hosszú távú fo-
gyasztás vezethet el a leírt pozitív ha-
tások eléréséhez. A távol-keleti ember 
életmódszerűen, szokásként alkalmazza 
életvitelében a gyógyteákat, akár megelő-
ző jelleggel is. Számunkra a nem mindig 
élvezeti értékkel bíró „érdekes”, szokatlan, 
akár kellemetlen ízek, aromák gátolhatják 
meg a megkedvelésüket és rendszeres 
fogyasztásukat… 

Pavlicsek Zsolt

A hagyományos kínai orvoslás / HKO / 7. 

Itt a Kakas Éve!
Január 28-án beköszönt a Kakas Éve, mely 
a dinamizmusra, a kirobbanó energiák 
felhasználására inspirálhat bennünket a 
pontosság és kitartás jegyében. Sikeres év 
vár azokra, akik ezeket a fő elveket szemük 
előtt tartják. Olvashatjuk azonban, hogy 
váratlan események veszélybe sodorhatják 
majd terveinket, de a hidegvér megőrzése, 
minden akadályon átsegíthet. A hagyo-
mányos kínai felfogás szerint a kakasnak 
rossz szellemeket elűző szerepe is van, így 
ez jó időszak a megtisztulásra, a belső és 
külső ellenségek legyőzésére. Az ünnep 

közeledtével a világ minden tájáról sereg-
lenek haza a kínaiak (idén kb. 300 millió 
utazóról van szó), akik ilyenkor valóban a 
családdal töltik idejüket, örülnek a sok ezer 
kilométerről hazalátogató rokonoknak, 
nagyokat esznek, ajándékokkal lepik meg 
egymást, akárcsak nálunk karácsonykor. 
Egyszer Zhang barátomtól kérdeztem: 
Miért nem ünneplitek úgy a karácsonyt, 
mint mi külföldiek, mire ezt válaszolta: 
„Nekünk ez a karácsony. Bár nem ugyan-
akkor tartjuk, a neve is más, a szokásaink 
sem ugyanolyanok, de a lényeg ugyanaz; 
a szeretet, a család, a hazatérés.”

Pavlicsek Patrik
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Dicsértessék az 
Úr Jézus Krisztus! 
Karácsony örömével szívünkben, az újév 
lendületével lelkünkben folytatjuk életün-
ket 2017-ben is .

Visszatekintő:

December 24-én a hittanos, templomba 
járó gyermekek részvételével megtartot-
tuk szokásos pásztorjátékunkat és a hozzá 
kapcsolódó ajándékozást minden megje-
lent gyermekek részére. 

Köszönjük Önkormányzatunk támogatását 
és minden civil szervezet, magánszemély 
segítségét az előkészítésekben, a rende-
zésnél, a felajánlásokban és a szereplők 
felkészítésében! Isten megjutalmazza az 
önzetlen segítőket! A karácsony éjszakai 
ünnepi szentmisét új plébánosunk Márton 
atya mondta,aki azóta is –egy kialakított 
beosztás szerint-rendszeresen tartja a 
vasárnapi szentmiséket templomunkban 
reggel 8 órai kezdettel.

2016 rövid összegzése:

11 keresztelésünk,13 temetésünk volt. Saj-
nálatosan kevés mindkét szám, hiszen 
nem ennyi gyermek született és – sajnos 
– nem ennyi személy halt meg Perkátán 
tavaly. Szomorú, hogy az érintett többség 
már élete kezdetére és végére sem kéri 
az egyház jelenlétét,áldását, szentségét. 
Örvendetes a 4 szentségi házasságkötés. 
A 8 fő bérmálkozása és ugyanennyi gyer-
mek első szentáldozása kicsiny számok, 
melyek a szorgalom, buzgalom hiányát 
mutatják a többségnél. 

Az elmúlt év igen nehéz volt, hiszen Ottó 
atya balesete miatt több hónapig papi 
helyettesítésekkel kaptunk segítségeket, 
meg kellett oldanunk a templomfelújítás 
koordinálását és a plébánia javításait is. 
Ősz végén pedig Ottó atya nyugdíjazása 
és az új plébános érkezése állította veze-

tésünket kiemelt feladatok elé. 

A hitélet és a plébániai munkák szerve-
zésében a legfőbb segítők 2016-ban is a 
hitoktatók, a világi lelkipásztori munka-
társak , a képviselőtestületi vezetőség, a 
karitász önkéntesek, templomunk kórusa, 
buzgó hittanosaink, aktív ministránsaink, 
Prohászka Imaszövetségünk tagjai és a 
Rózsafüzér társulat tagjai voltak. 

Előre nézve:

Az önkéntes egyházközségi hozzájárulás-
sal minden katolikus kifejezheti az  Anya-
szentegyház helyi közösségéhez tartozá-
sát. E bevételekből fizetjük a templom és 
a plébánia fenntartási költségeit, valamint 
az ügyintéző munkatársakat /csupán igen 
jelképes díjazásokkal /. Támogatásuk nél-
külözhetetlen a perkátai egyházközség 
anyagi fennmaradásához, melyet előre is 
hálás szívvel köszönünk meg ! Idén aktív 
felnőttnek 5000 Ft/fő/év, passzív/nyug-
díjas, munkanélküli / felnőttnek: 4000 
Ft/év/fő a kért éves összeg (az „egyházi 
adó”). A tavasz folyamán minden csa-
lád postaládájába eljuttatjuk kérésünket 
és a befizetést segítő sárga csekket. Kö-
szönjük támogatásukat ! Természetesen 
személyes befizetésre is van lehetőség a 
templomban, a plébánián és munkatár-
sainknál ill. beküldve bármely testvérünk 
közvetítésével. A személyesen átadott 
összegekről mindig bevételi nyugtát adunk 
a befizetőnek, mely igazolja a támogatás 
megtörténtét !

Aktuálisak az adóbevallások: kérjük a 
felajánlható 1 %-kal támogassák a per-
kátai Kisboldogasszony Alapítványunkat 
( adószáma: 19098409-1-07 ). Helyi egy-
házunknak is nagyon fontos forrása az 
alapítványi bevétel,mivel ezen összegeket 
templomunk felújítására fordítunk. 

A másik felajánlható 1 %-kal pedig kérjük 
a Magyar Katolikus Egyházat támogassák! 
Felajánlásaikat előre is köszönjük!

Február 2 Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe.

Márc. 01-én Hamvazószerdával meg-
kezdődik a Nagyböjt időszaka. A belső 
elcsendesedés 6 hete lelkileg akar ben-
nünket ráhangolni Húsvét Szent Titkára. 
Lehetőségeink szerint kerüljük a harsá-
nyan hangos ünnepléseket, igyekezzünk 
meghallani lelkünkben Istenünk szólítását! 
A böjtölés időszaka Hamvazószerdától 
Húsvét ünnepének kezdetéig tart, mely-
be péntekenként hústilalom van 14 éves 
kortól mindenkinek. Hamvazószerdán és 
Nagypénteken szigorú böjtöt kell tartani 
60 éves kor alatt minden felnőttnek, ami 
a hústól való tartózkodás mellett a napi 
háromszori étkezést engedi egyszeri jól-
lakással. Érdemes akaraterőnket, kitartó-
képességünket edzenünk a mai elkényel-
mesedett, elpuhult világunkban…

Templomunk felújítását idén is folytatni 
szeretnénk, valamint a folyamatban lévő 
plébániaépület belső megújítását is szeret-
nénk befejezni, hogy az épület alkalmassá 
váljon az irodai ügyintézésekre, valamint 
vallási közösségi funkciókra.  Ezek megva-
lósuláshoz is kérjük segítő adományaikat 
személyesen, vagy a perselyekbe vagy 
a Kisboldogasszony Alapítványunknak 
befizetve! 

Plébániánk jelenleg telefonos formában 
tudja az ügyintézéseket biztosítani, ezért 
temetés vagy más sürgős ügyekben ke-
ressék a Plébánia kapujára kifüggesztett 
telefonszámokon Bozai Márton plébánost 
/ tel.: 20-354-8122 / vagy világi munkatár-
sát  Pavlicsek Zsoltot / tel. 30-621-0388 /.

A Mindenható Örök és Igaz Istenünk ad-
jon erőt minden jószándékú, istenfélő ke-
resőnek az Ő megtalálásához az Úr 2017.
esztendejében!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs, 
egyházközségi elnök

Egyházi írások

Egyház-hitélet
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Számítógépes tanfolyam Perkátán 

Emlékezés
Életének 90. évében elhunyt Bánkuti Józsefné, vagy ahogyan a község-
ben ismerték, Fánczi Mariska néni. Édesanyja - Fánczi Józsefné László 
Erzsébet - Bözsi néni hivatását választotta és 1961-ig dolgozott bábaként, 
vagyis szülésznőként. 

Az akkori nehézkes világban mindig arra törekedett, hogy egészséges 
újszülöttek szülessenek. Sok ma élő perkátai ember az ő segítségével 
született meg, otthoni körülmények között. Később körzeti nővér lett Dr. 
Baráth Károly mellett, de természetesen, mikor szükség volt rá, mert nem 
tudtak mentőt hívni vagy sürgős esetekben, tovább gyakorolta eredeti 
hivatását. A rendelőben az orvos melletti asszisztensi feladatokat is ellátott.

Szerették és tisztelték az emberek a faluban, problémáik megoldásában 
is sokan fordultak hozzá.

Köszönjük áldozatkész munkáját!  
Nyugodjon békében!

Mosonyi György 
Fotó: Mosonyi György képarchívuma

KÖZLEMÉnY, HirDEtÉS

KÖSZÖNETNyILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik

Bánkuti JózseFné szül.: Fánczi Mária 
Temetésén – a rossz idő ellenére – részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkat 
enyhíteni igyekeztek!

Gyászoló család

Közlemények, hirdetések

Az orvosi rendelő dolgozói 
Jobbról balra:  

Mariska néni körzeti nővér,  
Dr. Baráth Károly orvos,  

Bitóné Marika védőnő és  
Eszti néni asszisztens

TÁJÉKOZTATÁS 
2017. január 1-jétől jelentős szervezeti változások mentek végbe a kormányhivataloknál, 

így a Fejér Megyei Kormányhivatal esetében is.
Mindez a főosztályok, az osztályok elnevezését, azok elérhetőségét is több esetben érinti.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a http://jarasinfo.gov.hu linken elérhetőek a 
járási hivatalokra vonatkozó adatok. 

 
Fejér Megyei Kormányhivatal

A „GINOP-6.1.2 Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében 
egy 35 órás tanfolyamon vehetnek részt a perkátai érdeklődők. 
A számítógép kezelői tanfolyam 
2017. január 16-án indult 15 fővel 
a perkátai kastélyban.
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2017.  január-február KÖZLEMÉnY, HirDEtÉS

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  
térítésmentesek.

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!

A hirdetés költségeit a Perkátai Polgármesteri Hivatal Pénztárában  
kell kifizetni a hirdetőknek (2431. Perkáta, Szabadság tér 1.) 

személyesen, vagy átutalással. Fizetési határidő: a  
Perkátai Hírek megjelenésétől számított 5 munkanap.

STyX TEMETKEZÉSI KFT.
25 éve a lakosság szolgálatában

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

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

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

•	 Teljes	körű	temetkezési	szolgáltatás

•	 Kérésre	házhoz	megyünk	a	temetés	felvételére

•	 Anyakönyveztetés

•	 Temetkezési	kellékek	(koporsós, urnás)

•	 Halottszállítás	(külföldre és külföldről is)

•	 Hamvasztás

•	 Urnaszállítás

•	 Sírásás,	hantolás

•	 Ravatalozás

•	 Temetés	
 (koporsós és urnás)

•	 Koszorúrendelés

•	 Sírkőbontás	és	visszaállítás

•	 Új	sírkőkészítés

•	 Kriptaépítés

SZERKESZTőSÉGI KÖZLEMÉNy
Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket, közérdekű híradásaikat a perkátai eseményekről!

A következő lapzártánk ideje: 2017. február 26.
Elérhetőségünk: ujperkataihirek@gmail.com, 

a Faluüzemeltetési iroda, vagy személyesen a szerkesztőség tagjai

KÖSZÖNETNyILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik

kiss sándor
Temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkat enyhíteni igyekeztek!

Gyászoló család
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