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Perkáta Nagyközség Önkormányzata
www.perkata.hu | e-mail: hivatal@perkata.hu | Telefon: (06) 25-507-570
Perkátai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn és Szerdán: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Kedden, Csütörtökön és Pénteken: 8:00 – 12:00

Beszámoló a 2017.
január 26-i képviselő-testületi ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 26-i képviselő-testületi ülésén 7 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé
Boda Ildikó, Szilasy László, Szabó Tamás,
Kovács Ferenc, Molnár József) volt jelen.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta:
➢ Az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámolót.
➢ A Perkáta Nagyközség Önkormányzata
és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás módosítását.
➢ A Perkáta Nagyközség Önkormányzata
és a Dunaújvárosi Vízi Társulat között kö-

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról
Értesítem az érintett szülőket, törvényes
képviselőket (a továbbiakban együtt: szülők), hogy a 2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beiratkozásra az alábbi
időpontokban kerül sor:
2017. április 20-án (csütörtök)
8 órától 19 óráig,
2017. április 21-én (pénteken)
8 órától 19 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt. ) 45.
§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyerek köteles az intézményes
nevelés – oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelessé váló,
azaz a 2011. augusztus 31 – ig született
gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes vagy a választott iskolai
első évfolyamára. A nevelési – oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. ( VIII. 31. ) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése
értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségnek megléte,
annak igazolása. Az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget az óvoda igazolja. Az Nkt. 50. § ( 6 ) bekezdése alapján

tendő, a közcélú vízgazdálkodási feladatok
ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződést. A képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert a szerződés aláírására.

változási vázrajz szerinti megosztásához
hozzájárul. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a telekalakítással
kapcsolatos intézkedések megtételére.

➢ A képviselő-testület megtárgyalta Perkáta Nagyközség Polgármestere 2017. évi
szabadságolási ütemtervére vonatkozó
előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetértett.

➢ Elfogadta a beszámolót arra vonatkozóan, hogy minden képviselő-testületi tag
határidőben eleget tett 2017. évi vagyon�nyilatkozat-tételi kötelezettségének.

➢ Döntött a képviselő-testület az első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatásáról. A párok számára 80 000 Ft
összegű támogatást állapított meg.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
➢ Perkáta külterület 0220 hrsz-ú, kivett
saját használatú út művelési ágú ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali
Osztálya által záradékolt 1326/2016 számú
az általános iskola köteles felvenni azt a
tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az
általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi és
a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteit a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, mint megyeszékhely szerinti járási
hivatal, a Fejér Megyei Kormányhivatal
honlapján nyilvánosságra hozta, erről értesítette az illetékességi területen lévő
valamennyi általános iskolai igazgatóját,
a települési önkormányzatokat. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcím
igazoló hatósági igazolványt, továbbá az
iskolába lépéshez szükséges fejlettségi
elérését tanúsító igazolást.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója
dönt a Rendeletben foglalt eljárás szerint.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési
kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet
az elutasító döntést hozó iskolához kell
benyújtani a Székesfehérvári Tankerületi
Központ igazgatójának címezve, illetve
ha nem állami fenntartású az intézmény,
akkor annak fenntartójához kell címezni.
A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles
elbírálni.
A fenti rendelkezések szerint körzetmeghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztásához való jogát. Amennyiben a
választott iskola a gyerek felvételét eluta-

➢ A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére irányuló VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú kiírás alapján pályázatot kíván
benyújtani „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése,
2. célterületre” vonatkozóan. Az önkormányzat vállalta, hogy a projekt megvalósításához szükséges 25 %-os önrészt
biztosítja a 2017. évi költségvetésében és
a beszerzett munkagépet a 2431 Perkáta,
Szabadság tér 1. /hrsz: 584/ szám alatti
ingatlanon tárolja.
sító döntést hoz (a fellebbezést követően
is), a szülő a gyermekét a döntés jogerőre
emelkedését követő öt napon belül köteles
beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola
első évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett
napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.
Dancs Norbert
hivatalvezető

Hirdetmény óvodai
beíratásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket,
akiknek gyermeke a harmadik életévét
2017. augusztus 31-ig betölti, valamint a
2017/2018. nevelési év során betölti a 3.
életévét, hogy a fenntartásában működő
Szivárvány Óvodában
a 2017/2018. nevelési évre az
óvodai beíratás és bölcsődei
igényfelmérés időpontja
2017. április 20-a, 2017. április 21-e
A beíratás helye: Szivárvány Óvoda
2431 Perkáta, Bocskai István utca 2.
Az óvoda felvételi körzete Perkáta
Nagyközség közigazgatási területe.
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Közügyek – Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1. a gyermek nevére kiállított születési
anyakönyvi kivonat,
2. a gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
3. a szülő (törvényes képviselő) nevére
kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
4. a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ kártya).

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. május 30ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a
törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított
15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az
óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a
másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt
új döntés meghozatalára utasíthatja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

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

Perkátai Kínai
Központ Nonprofit
Kft. hírei
2017. február 2-án 17 órakor megnyílt Szabó János, rácalmási festőművész festménykiállítása a Győry-kastélyban. A tárlaton a látogatók varázslatos csendéleti-,
úti- és modern képeket tekinthetnek meg.
A megnyitón elsőként Somogyi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket és
elmondta, hogy már régebben is tervezték,
hogy a kastélyban bemutatják a művész
képeit egy színvonalas kiállítás keretein belül. A polgármester után Nógrádi Katalin,
Art-díjas művész bemutatta Szabó Jánost
és a berendezett tárlatot. Beszédében
kiemelte, hogy milyen nagyszerű dolog,
hogy nem csak egy stílusban alkot szépet,
hanem igyekszik minél többet kipróbálni.
Nógrádi Katalin után a Perkátai Női Kórus
pár tagja – Fórizs Antonella, Horváth Dóra
és Mészáros Réka – énekelt két dalt, majd
a vendégek megtekinthették a kiállítást.
2017. február 6-a és 10-e között rendhagyó
rajzórára hívta a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tanulóit a kastélyba. A
foglalkozáson részt vevő osztályok a kínai
horoszkóppal ismerkedhettek meg közelebbről. Többek között megtudhatták, ki,
melyik jegy szülötte, milyen állatokból áll
a kínai horoszkóp, valamint, hogy milyen
fontos tradíció is ez Kínában. A Valentin
naphoz közeledve, a felső tagozatosok
számára szerelmi horoszkóppal is készültek a központ munkatársai, így mindenki
megtudhatta, hogy a csillagjegye alapján
ki illik hozzá.
A Kultúrházak éjjel-nappal kezdeményezés
keretein belül kínai kulturális programmal
várták az érdeklődőket a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ munkatársai. A
14 órakor kezdődő rendezvényen kínai teát
kóstolhattak a látogatók, a gyerekeknek
pedig egy kézműves foglalkozással készültek, mely során mindenki a saját kínai
horoszkópjának megfelelő álarcot készíthetett. 15 órakor Horváth Dóra, a központ
programszervezője tartott előadást, ami
által a hallgatóság a kínai horoszkóppal
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ismerkedhetett meg közelebbről. Őt követte Farkas Attila kínai nyelvi tolmács, aki
érdekes kínai ünnepekről, hagyományokról
beszélt a közönségnek, majd pár szót meg
is tanított számukra kínaiul.
A délután során a központ lehetőséget
teremtett arra, hogy a vendégek a két állandó kiállításukat, valamint az időszakos,
Szabó János rácalmási festőművész képeiből berendezett tárlatot is megtekintsék.
A Központ folyamatosan készít elő különböző előadásokat, kiállításokat, konferenciákat, programokat melyekre szeretettel
várja a kedves érdeklődőket a nyári nyitva
tartási időben is! Programjaink a www.
perkata.hu weboldalon és a Kínai-Magyar
Kulturális Turisztikai Központ Facebook
oldalán találhatók.
A Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ, a Gárdonyi TDM szervezet tagjaként
az idei évben először képviseltette magát
az Utazás kiállításon.
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@gmail.com
Bogó Anikó
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Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Web oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu | Elérhetőség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu , 25/522-350

Januári hónap
eseményei
Január 10-11-én hüllő kiállítás
volt az iskola földszinti aulá-

jában. Valamennyi gyermek
megtekinthette a kiállított állatokat, melyek között a hüllőkön kívül különleges pókok
is voltak.

Január 20-án Tóth Ferencné,
Ági néni megtartotta utolsó
tanóráját, mint a perkátai iskola
kinevezett pedagógusa.

Január közepén az alsó és a felső tagozat megtartotta félévi
osztályozó értekezletét, melyen értékelték a diákok első
féléves teljesítményét.
Január 30-án féléves záró
értekezleten a tantestület
megvitatta és elfogadta a
2016/2017-es tanév első féléves
értékelését. Az értékelés az iskola honlapján megtekinthető.
Szilasy László
Igazgató

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

Baba-Mama klub hírei
„Szeretnénk köszönetünket kifejezni, a Függetlenek Perkátáért
Egyesületnek a felajánlott
függönyökért és a hozzá kapcsolódó munkálatokért, mellyel
szebb környezetet varázsoltak a
Baba-Mama Klub résztvevői
és a nyugdíjasok számára.”

A január elejei betegeskedések után újra
nagy nyüzsgés indult a klubban.
2017. február 17-én a Baba-mama klubban
farsangi mulatságot tartottunk. Kedves
és nagyon ötletes jelmezekbe öltöztették a szülők a kisdedeket, majd hatalmas
lufi-bulit csaptunk!
Szeretettel várjuk továbbra is közénk a
kicsiket minden pénteken délelőtt a szociális központba!

Barna Tímea
Intézményvezető

Védőnők

Perkátai Általános Művelődési Központ
Perkáta Nagyközség Önkormányzatával
közösen, 2017. február 16-án tartottuk meg
a hagyományos Civil Fórumot. A programon a civil szervezetekkel átbeszéltük
az éves rendezvénytervet, értékeltük az
elmúlt év közös munkáját.
Somogyi Balázs polgármester köszöntötte
elsőként a megjelent egyesületek, alapítványok képviselőit. Elismerte a civilek
munkáját, megköszönte az aktív részvételüket a közösségi életben, továbbá az
önkormányzat által nyújtott támogatásokról is szót ejtett. Az önkormányzat és
a civil szervezetek munkája egy kölcsönös
kapcsolaton épül, melyben a Perkátai Általános Művelődési Központ dolgozói is
részt vesznek. A programok helyszínének,

infrastruktúrájának a biztosítása, a sajtómegjelenések, a szakmai tanácsok, az
anyagi támogatás a jövőben is biztosított
lesz számukra.
A Perkátai Általános Művelődési Központ
igazgatójaként beszámoltam az egyesületek és a központ 2016-os közös munkájáról, s kiemeltem, hogy milyen fontos
az értékteremtés, ami a civil szervezetek
munkája során megvalósul. A Nemzeti
Együttműködési Alap pályázatait mutatta
be a Perkátai Kínai Központ Nonprofit
Kft. munkatársa, Horváth Dóra. Ezt követően az önkormányzat és az ÁMK által
összeállított éves rendezvényterv került
ismertetésre, majd a fórum végén minden
egyesület képviselője röviden beszámolt a

2016. évi munkájukról, eredményeikről. Az
egyesületek elégedettségüket fejezték ki
az önkormányzattal és a Perkátai ÁMK-val
való közös munkakapcsolat iránt, továbbá megköszönték a számukra nyújtott
segítségüket.
Az éves rendezvénytervbe a kiemelt programok kerültek beírásra, mely egyéb programokkal, - kiállítások, kulturális délutánok, egészségnapok, gyermekprogramok
- kerülnek kiegészítésre, megrendezésre
az év folyamán. Ezen programok szervezése, hirdetése folyamatosan történik, itt
a Perkátai Hírekben és a www.perkata.
hu weboldalon értesülhet a továbbiakról.

PERKÁTAI HÍREK
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2017 – Éves rendezvényterv
Kiemelt települési rendezvények
Dátum

Név

2017. január 18., 20.

Magyar kultúra napja – Perkátai ÁMK

2017. február 12.

Kultúrházak éjjel-nappal – Kínai Központ Nonprofit Kft.

2017. február 18.

Valentin napi bál – Óvodai SZMK

2017. március 14.

Nemzeti ünnep – Hunyadi Mátyás Ált. Isk., Perkátai ÁMK

2017. március 18., 25.

2017. április 22.

I. Perkátai és Regionális pálinkaverseny – Perkáta Nagyközség Önkormányzata
„Azok a Boldog Békeidők!” kiállítás megnyitója – 42. Állomás Kulturális Egyesület, Perkátai
ÁMK
Roma Kultúra Napja rendezvény – Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2017. április 29.

Testvértelepülési és Sport Nap – Perkátai Sportegyesület, Perkátai ÁMK

2017. április 10.

2017. május 1. hete
2017. június 10.
2017. július 8.
2017. július 15.
2017. augusztus 19.
2017. augusztus 20.
2017. szeptember 9.
2017. szeptember 10.

Születés hete, Újszülött park avató – Védőnői szolgálat, Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Fejér Megyei Polgárőr Nap és Falunap – Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Perkátai
Polgárőrség
Motoros Találkozó – Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület
IV. Perkátai Lovas Találkozó – magánszemély (Oláh István), Perkáta Nagyközség
Önkormányzata
IFI Feszt – Perkátai ÁMK
Nemzeti ünnep – Perkátai Egyházközség, Perkátai ÁMK
Díszönkormányzati gyűlés, Kastélyi kiállítás, Perkátai Szüret – Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Perkátai ÁMK
Magyar feltalálók kiállítás – Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület

2017. szeptember
második fele

Tégla kiállítás, neves perkátai téglákból, Hagyományőrző nap – Kínai Központ Nonprofit Kft.,
Perkátai ÁMK, Perkátai Sportegyesület

2017. október 23.

Nemzeti ünnep – Hunyadi Mátyás Ált. Isk., Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Perkátai ÁMK

2017. november 11.

Perkátai Kisbács Baráti Egyesület Márton napi bálja – Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület

2017. november 18.

Szülői Munkaközösség bálja – Iskolai Szülői Munkaközösség

2017. december 6.

Mikulás program – Függetlenek Perkátáért Egyesület

2017. december
2017. december 9.
2017. december 3-tól

Mikulás Disco – Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Luca napi bál - Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre
Adventi programok, Falukarácsony – Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Perkátai ÁMK

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

Arany János
születésének
200. évfordulójáról emlékezünk meg!
A 19. század magyar költészet
egyik legismertebb és legjelentősebb alakja 1817. március
2-án született Nagyszalontán.
A kerek évfordulóra emlékezve,
a 2017. évet, az Országgyűlés
Arany János-emlékévvé nyilvánította.

Az irodalmi ünnep alkalmából
a Magyar Nemzeti Bank emlékérmet bocsátott ki.
Egész évben programokkal
emlékeznek meg a jeles
költőről. A Perkátai ÁMK József
Attila Nagyközségi Könyvtára
is készül Arany János életét
és munkásságát bemutató
emlékkiállítással, valamint
rendhagyó irodalmi délutánnal.
A kiállítással egy időben könyvbemutatót is tartunk, amely az
általános iskolai tanulók számára szervezett időpontokban
történik.

Helyszín: Győry-kastély.
A kiállítás megtekinthető lesz
március 27-31-ig, a nyitva tartási időben.
A rendhagyó irodalmi délután
március 30-án, 17 órakor veszi
kezdetét.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk a kiállításra és az irodalmi délutánra egyaránt!
A tavaszi ünnepek között megemlékezünk József Attila születésnapjáról is. Verses-zenés
irodalmi összeállítással készülünk a magyar költészet
napjára.

Ünnepeljük együtt a költészet
napját a szép Győry-kastélyban, 2017. április 11-én, 17 órakor!
Költészet napi irodalmi versenyt is hirdetünk az általános
iskolás tanulók számára!
Április 12-én az alsós gyerekeket, majd 13-án a felsős versenyzőket várjuk a játékos és
verses kihívásra! A verseny
időtartama: 14:30 – 15:30.
Lászlóné Szabó Edit
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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)

Februári események
az óvodában

nyek miatt, hogy nehezen tudott pihenni.
Délután boldogan mesélték élményeiket
szüleiknek.

Mennek a napok, peregnek a hetek, már az
év 2. hónapján is túl vagyunk. A rendezvények, programok gazdagsága miatt csak
azt érezzük, hogy egy újabb hét, program
lezárul, és kezdődik a másik.
Február 7-én, 8-án tartottuk a féléves szülői értekezletet intézményünkben, ahova
meghívtuk a védőnőket, hogy tartsanak
egy előadást a tisztálkodás, bőrápolás
fontosságáról.
Kiemelt téma volt még a félév programjainak megbeszélése. Köszönjük, hogy a
védő nénik elfogadták maghívásunkat!
Február 8-án Áprily Géza interaktív előadása repítette a csodák világába a gyermekeinket a „Kincses Kultúróvoda 2016”
pályázat jóvoltából, így a szülőket anyagilag nem terhelte.
Öröm volt látni a sok csillogó szempárt,
mosolygó arcot, ahogy nézték, élvezték
a színvonalas előadást.

Ez egyben a farsangi báli hangulatra készülődés is volt, mert február 10-én minden csoportban farsangi bált tartottunk.
Minden kisgyerek jelmezbe jött, egyik ötletesebb volt, mint a másik. A versenyek
még emelkedettebbé tették a hangulatot.
Délre azonban mindenki kellően elfáradt,
azért az ebédet még jóízűen fogyasztották
el. Az alvás időszakában volt, aki pillanatok alatt álomba szenderült, de volt, aki
annyira fel volt pörögve a délelőtti esemé-

Az óvodapedagógusaink minden héten
folyamatosan tartják a tehetségcsírák, a
tehetségígéreteknek, illetve az SNI-s és
BTM-es gyerekeknek a fejlesztő foglakozásokat.
Február 20-án nagyon kedves meghívásnak tettünk eleget, 12 gyerekkel az Adonyi
Hóvirág Óvodába látogattunk el a „Hóvirág hét” alkalmából.

Megnéztük az intézményüket, játszottunk,
kollázs-montázs képet készítettünk, Bálint Ágnes Mazsola és Tádé mesefilmet
néztünk és körjátékoztunk, süteménnyel,
üdítővel kedveskedtek még vendéglátóink.
Összegzésül megállapítottuk mi felnőttek
és a gyerekek is megfogalmazták, hogy
ezt folytatni kell. Meghívást kaptunk egy
szigeti sétára és egy kompozásra.
Köszönjük az intézmény valamennyi dolgozójának, hogy élményekben és ismeretekben gazdag programot szerveztek
a perkátai óvodásoknak.

Ezúton szeretném még megköszönni a
Perkáta Közalapítvány vezetőinek, hogy
a buszt ingyenesen rendelkezésünkre bocsátották, és Vátkai Zoltánnak, hogy elvitt
bennünket, így a szülőket mentesítettük
az anyagi kiadásoktól.
Február 20-án NTP-KKI-16-0262 pályázat
megvalósítása alkalmából a Tanoda D and
K Kft.-ben a gyermekcipő készítésébe pillanthattunk be a gyerekekkel. Köszönjük
Komáromi László ügyvezető igazgatónak
a szívélyes fogadtatást, az üzemben való
kalauzolást és az ajándékot, amivel kedveskedett óvodásainknak. További sikereket kívánunk a munkájukhoz!
Február 23-án a „Kincses Kultúróvoda
2016” pályázat jóvoltából 45 gyerek Dunaújvárosba utazott a Bartók Kamaraszínház
és Művészetek Házába, ahol a Hepp című
előadást nézték meg. A szülőknek ezért
sem kellett semmit fizetniük.

Az új gyerekek óvodai beíratása április
20-21-én (csütörtök, péntek) 8.00-16.00-ig
az Új Óvodában lesz. A beíratással kapcsolatos tudnivalókat az önkormányzati
hirdetményben olvashatják. Az óvoda
megkezdéséhez szükséges információkat a beíratáskor, illetve az óvodával való
ismerkedés alkalmával tudhatják meg az
érdeklődők.
Minden leendő kis óvodást szeretettel
várunk!
Kovács Tiborné
óvodavezető
Bogó Anikó ÁMK igazgató

Egészségügy
Védőnői szolgálat hírei
2017. januári 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.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Rupa Zafira Vivien
Fórizs Attila
Holmár Vivien
Molnár Krisztián
Molnár Szofia
Gelencsér Krisztofer Márk
Kis Nolen

2017.01.03.
2017.01.04.
2017.01.05.
2017.01.06.
2017.01.06.
2017.01.10.
2017.01.26.

Szülők: Rupa János és Kovács Mónika
Szülők: Fórizs Attila és Südi Melinda
Szülők: Holmár Csaba és Pirgi Szilvia
Szülők: Molnár Sándor és Moldicz Tímea
Szülők: Molnár Sándor és Moldicz Tímea
Szülők: Gelencsér Ferenc és Somogyi Tünde
Szülők: Kis Ferenc és Papp Tímea Lilla

PERKÁTAI HÍREK

CIVIL

2017. március

7

Civil szervezetek hírei
Évadzáró közgyűlés
a Perkátai
Polgárőrségnél
2017. február 24-én tartotta évadzáró
közgyűlését a Perkátai Polgárőrség. Az
eseményre a tagokon kívül meghívott
vendégek is érkeztek. A közgyűlés kezdetekor Fehér Mihály és Gelencsér Zoltán
vezetőségi tagok virágcsokorral köszönték meg az egyesület női kollégáinak,
valamint külsős segítőinek a munkáját. A
közgyűlés levezető elnöke László Norbert
alelnök volt, aki először Horváth Istvánt, a
Perkátai Polgárőrség elnökét kérte fel, a
2016-os évre vonatkozó beszámolójának
megtartására. Az elnök röviden értékelte
az adott év eseményeit, kiemelte a fontosabb történéseket és szót ejtett a 2017-es
év legnagyobb perkátai rendezvényéről
is. Az egyesületet érte a megtiszteltetés,
hogy megszervezheti a Fejér Megyei Pol-

Felhívás!

gárőr Napot. Ezt követően a személyügyi,
felügyelő bizottsági, etikai bizottsági és
gazdasági beszámolókat hallgathatták
meg az összegyűltek, melyek később a
tagság által elfogadásra kerültek. László Norbert beszélt az 50 órás közösségi
szolgálat beindításáról a Perkátai Polgárőrségnél. Kiemelte, hogy milyen fontos az
egyesület számára, hogy az iskolák és a
szülők megbíznak bennük és rájuk bízzák
a diákokat.
Második napirendi pontként az egyesület
a díjazásokat jelölte meg.
A 2016-os évben nyújtott kiemelkedő támogatásáért jutalomban részesült Jákli Pál
és Németh Ferenc. A Perkátai Polgárőrségben az év polgárőrének az idei évben
Aszlajov Árpádot és Kovács Krisztiánt
választották.
A jutalmazások után a meghívott vendégek értékelték a Perkátai Polgárőrség
2016-os munkáját. Suszter Tamás, a Duna-

Tisztelt perkátai Adófizető Polgárok!

együttműködünk a polgárőrtörvénynek
megfelelően minden olyan szervezettel,
amelyet a jogszabály elő ír.

Kérjük, az idei évben is segítsék és támogassák adójuk 1%-ának felajánlásával
a Perkátai Polgárőrséget.

A helyi önkormányzattal közösen ifjúságvédelemmel és családvédelemmel
kapcsolatos feladatokat is ellátunk.

Közhasznú tevékenységünket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően
végezzük, Perkáta Nagyközség közigazgatási területén a közbiztonság erősítése,
elsősorban a bűnmegelőzési feladatok
szervezése és ellátása útján. Segítjük
és támogatjuk a rendőrség munkáját,

Ünnep a
Nyugdíjasok
Baráti Körében
A Baráti kör tagjai egy kis
házi ünnepséget tartottak
február közepén, melyen az
első negyedév születés- és
névnaposait köszöntötték. Dr.

újvárosi Rendőrkapitányság elégedettségét fejezte ki a rendőrség és a polgárőrség
közös munkájával kapcsolatban, valamint
felajánlotta segítségüket a megyei rendezvény kapcsán. Ehhez csatlakozott Cséza
László, Perkáta körzeti megbízottja is, aki
köszönetét fejezte ki a segítségük kapcsán.
A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében Szloboda György, a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke mondta
el, hogy nem csak helyi, hanem megyei
szinten is elismerik a Perkátai Polgárőrséget. Bogó Anikó, Perkáta alpolgármestere
megköszönte a 2016-os rendezvények
körüli segítségét az egyesületnek, s hozzá csatlakozott Somogyi Balázs, Perkáta
polgármestere is. A beszédekben a sort
a rácalmási Szent György Polgárőr Egyesület vezetőségi tagja, Vizi István zárta.
A közgyűlés végén egy közösen elfogyasztott vacsorával vendégelte meg a Perkátai
Polgárőrség a megjelenteket.
Horváth Dóri

Kérjük, az idén is támogassanak bennünket az adójuk 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk: 18494857-1-07
Köszönettel:
Perkátai Polgárőrség

Nagy Andrásné, Ducika, kedves köszöntője után mindenki jókívánságokkal gratulált a
jelenlévő ünnepelteknek, akik
finomabbnál finomabb sütikkel, jóféle borocskákkal kínáltak meg mindenkit. Jókedvű
beszélgetéssel, mókázással
töltötték a délutánt.

Perkátai Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
A megalakulás utáni programokról és
eseményekről
2016-ban 27 közmunkással tudtunk dolgozni. A falu takarításában, a fák kivágásában, és a szemétszállításban is volt

Szarka Istvánné
dolgunk. 2016-ban megalakítottam a falu
őrségét, amely öt embert látott el. Az
iskola előtt 7-től 8 óráig vigyáztak a gyermekekre, utána heti kétszer a falut járták.
Ezen alkalmakkor az idős emberekkel beszélgettek, felvilágosítást adtak, hogyan
járjanak el, ha valami problémájuk adódik.
Nagyon jó a kapcsolatom a polgárőrökkel és a rendőrséggel. Egymás munkáját
kiegészítjük és segítjük. 2016-ban több
gyűlésen részt vettem Patai Sándor elnök-

helyettessel, Dunaújvárosban, Adonyban
és Ercsiben a migráció elleni fórumokon.
Mindenhol meghívással vettünk részt.
2016-ban, a székesfehérvári rendőrségre is
kaptunk meghívót. Ezen fórum alkalmával
elmondhattuk a tevékenységeinket, amely
nagyon tetszett nekik. A Dandár tábornok
úr is gratulált!
Dankó Lajos
elnök
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Valentin napi bál

Szarka Péter és Kati, Piros Dóri, Szabó
Judit, Szabóné Fodor Orsi, Horváth Gábor
és Márti, Kusler Dávid, Bálintné Horváth
Ivett, Oláh István és Linda, Valika fodrászat,
Urbánné Koleszár Beáta, Karanyicz Rita,
Hegedűs Regina, Kovács Ferenc és Erika,
Aszlajov család, Singlárné Erika, Oláh Zoltán és Brigi, Cseréné Halasi Katalin, Papp
Anikó, Sarok Mihály, Ifj. Moldicz György,
Molnár Gábor, Hóka József, Simon Sándor,
Polgárőrség, Király Zsuzsanna, Ábenhauer
család, Óvodai SZMK. Óvónők és az óvoda
dolgozói. Külön köszönet Kata óvó néninek, aki megtisztelt bennünket jelenlétével
a bál estélyén.

Február 18-án megrendezésre került az
óvodai SZMK szervezésével a Valentin napi
bál. Az est hangulatáról az Efka zenekar
gondoskodott. A bejáratnál pezsgővel
kínáltuk a vendégeinket és Papp Péter a
fotókapunál fényképeket készített a párokról, barátokról. Éjfélkor tombola és egy kis
műsor fokozta a hangulatot. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minden
kedves vendégünknek és támogatóinknak,
akik adományaikkal hozzájárultak, hogy
ez az est létrejöjjön:
Somogyi Balázs polgármester úr és felesége, Hivatal dolgozói, Bogó Ferenc és
Zsuzsa, Gubicza Tamás és Szilvi, Bio-Nat
Kft, Denke-Telepi ABC, Czeglédi Ferenc
és Eszti, Széchenyi pékség, Vianni, Hami
büfé, Gyógyszertár, Thermo-Per-Coop Kft,
Reka ABC, TIR csárda, Kínai ruházati bolt,
Mouse, Tercsák Lajos és Móni, Somogyi

Perkátai Turul
Íjász Szakosztály
legfrissebb hírei
Az előző évi lelkesedést átmentettük 2017re, s máris számos versenyen vettünk részt,
újabb sikerekkel gyarapítva a Szakosztály
eddigi eredményeit.

Csilla, Pavlicsek Lilla, Iskolai SZMK, Melinda fodrászat, Pintérné Locz Ilona, Ihos
Adrenn, Ruszojevics Balázs és Heni, Ujfalusi Pál és Kriszti, Pávics Attila és Reni,
Horváth Árpád, László Norbert és Zsuzsa,
érdekében, hogy országos és nemzetközi
versenyeken is megmérethessük magunkat, a Perkáta SE Turul Íjász Szakosztály
a Magyar Íjász Szakosztály tagja lett, s
négy versenyzőnk részére MÍSZ versenyengedélyt kértünk. Az első ilyen jellegű
megmérettetés 2017. február 09-11 között
Budapesten, a FEHOVA kiállításon volt,
kiváló eredményekkel:

Alsóörs, KDR Terem verseny 2017.01.07

Budapest -3 D Terem Országos Bajnokság
2017.02.09-10

Senior, férfi: Kundakker Béla 2. helyezés

Senior, férfi : Kundakker Béla 2. hely

Kunszentmiklós2017.01.28

Terem

verseny

Senior férfi : Kundakker Béla 6. hely
Senior férfi: Pavlicsek Nándor 7. hely
Miske –Terem verseny 2017.02.04
Senior, férfi: Pavlicsek Nándor 3. hely
Senior, férfi: Kundakker Béla 4. hely
2017-es évtől kezdve új kihívások is várnak a Szakosztály egyes tagjaira. Annak

A bálon összegyűlt összegből az óvodai
gyerekeknek és dolgozóknak megvásároljuk az elmaradt egyenpólókat. A fennmaradt összeget az óvoda fejlesztésére
fordítjuk.
Köszönettel:
Farkas-Tóth Ágnes Óvodai SZMK elnök

Budapest- 3 D Grand Prix verseny
2017.02.09-11
Senior, férfi: Kundakker Béla 2. hely
Alig másfél hónap telt el a 2017-es évből,
s máris mennyi verseny és milyen kiváló
eredmények. A tavasz közeledtével újra
megkezdődnek a szabadtéri versenyek,
már nagyon várjuk! A tavasz beköszöntével az edzések, gyakorlások is végre a
szabadban lesznek, ahová újra várjuk majd
az érdeklődőket, leendő versenyzőket,
bajnokokat!

A szabadtéri edzések megkezdését természetesen a későbbiekben publikálni fogjuk.
Várunk Benneteket!

Közösségi hírek
Az ország
második
legszebb
gyermeke
A Kasszandra Stúdió Gyermekmodell Ügynökség 2017.
február 12-én rendezte meg
országos gyermek szépségversenyét Budapesten, a Savoya
parkban. A megmérettetésen
közel 300 gyermek jelent meg.

Ezen a programon vett részt
Kovács Rita kisfiával, Marczinka
Istvánnal, aki a Baba Szépségversenyről a másodiknak járó
díjat hozta el. A 0-2 éves kategóriában a gyermekek mellett
azért a szülőknek is jutott szerep, őket a zsűri arról faggatta,
hogy milyen is a lurkójuk, akivel
a versenyre érkeztek. Istike az
élénkségével, kedves, kíváncsi
természetével hamar elnyerte a
szakértők szimpátiáját, minden
nagyon érdekelte a színpadon.

Rita elmondása szerint pozitív
élmény volt a délután, jól érezték magukat.
A helyezést el nem érők sem
búslakodhattak, mert számukra
is tartogattak meglepetést a
szervezők: minden résztvevő
bekerült egy országos adatbankba, amely lehetőséget
biztosít számukra a modellkedésre, filmszerep vállalásra és
fotózásokon való részvételre.
Horváth Dóri

Kundakkerné Paksi Csilla
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Gyermeknapi kihívás!
A mi utcánkban sütik a legfinomabb
palacsintát!
A Rózsa utca ezennel kihívja Perkáta
összes utcáját egy palacsintasütő versenyre!
A kihívás időpontja: 2017. május 26.
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Mi a teendő, ha csatlakozni szeretnének a versenyhez? Állítsanak ös�sze egy csapatot az adott utcában
és aztán hajrá! Lássuk, melyik utca
készíti el Perkáta legjobb palacsintáját!

A zsűri bizottság tagjai: a Perkátai
Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói

A zsűrizés időpontja: május 26. 11 óra

Jelentkezési határidő: 2017. május 3.

Helyszíne: az általános iskola mögött, a
Gyermeknapi rendezvényen.

Szeretettel várjuk Perkáta község
minden utcájának a jelentkezését!

A kihívásra Kovács Mihályné Icánál lehet
jelentkezni az alábbi telefonszámon:
0620 515 9424

Kína kincsei 79. - Pavlicsek Zsolt rovata
A hagyományos kínai orvoslás / HKO / 8.
A betegségmegelőzés
kínai életmódrendszere
A hagyományos kínai orvoslás megfigyelései szerint az emberi testben ugyanazon
mechanizmusok és folyamatok hatnak,
mint a természetben. A mechanizmusok
irányai és minőségei ellentétes pólusok
kombinációi: mozgás-nyugalom kön�nyű-nehéz, feszes-ernyedt stb. ezt jelölik
a yin-yang elmélettel. Szerintük az emberi test és szellem mechanikus szerkezet,
melynek működését a szükséges és meghatározott biokémiai és lelki folyamatok
egészséges egyensúlya garantálja a qi/

Felhívás
Megfelelő érdeklődés esetén a tavasz folyamán újra indítom a Perkátai Kína Klubot, külön gyerekeknek és

csí)-energiák áramlásán keresztül. Minden
szervhez adott érzelem és érzék van társítva, s úgy tartják, hogy a lélek és a szervek egészsége akkor áll fenn, ha egyetlen
érzelem/érzet (harag, düh, irigység, ros�szindulat, félelem stb.) vagy érzékszervi
élvezet, inger sem túl tartós vagy erős,
mert így az károsítja a szerv, szervezet
egészséges működését. Ha a harmonikus
működésben zavar keletkezik, túlzásba
kerül, akkor az egyensúly felborul és betegség jelentkezik testi és lelki szinten
egyaránt. Az egészséget ezért úgy lehet
megőrizni, hogy mindazt, amire a testnek
és szellemnek szüksége van, megfelelő
mennyiségben biztosítjuk számára. A fizikai és lelki igények nem elválaszthatóak, a
kettő együttes harmonizálása vezet csak

külön felnőtteknek. Akit érdekel Kína,
akár a nyelvi alapok, akár a kultúra,
gasztronómia, irodalom, turisztika, kalligráfia, a kínai harcművészetek… , az
jelentkezzen bátran, hogy az első talál-

tartós eredményre, és ad hosszú életet.
A kínai orvos a páciens energetikai rendszerének mechanikus úton történő helyreállítását célozza, de a kezelésekkel párhuzamosan fontos a beteg lelki dimenzióinak
fejlesztése is, meg kell tanulnia az elfogadást, a környezetével és önmagával való
megelégedést, különben az energetikai
torzulás érzelmi okozója megmarad, így a
problémája újra fog jelentkezni, bármilyen
kiváló eredményeket produkált is előtte
a konkrét kezelési módszer (pl. akupunktúra). Az életmód-tanácsok rendszerének fő elemei: a táplálkozás, a testi-lelki
egyensúly megőrzése ill. visszaállítása és a
mozgás-aktivitás. Ezekről részletesebben
legközelebb…

kozásunkkor közösen ki tudjuk alakítani
a Klub programját !
A jelentkezéseket várja
Pavlicsek Zsolt alapító klubvezető

Egyházi írások
Dicsértessék az
Úr Jézus
Krisztus!
Márc. 01-én Hamvazószerdával
megkezdtük az idei nagyböjt
időszakát, mely alatt testi-lelki
felkészüléssel várjuk hitünk legnagyobb ünnepét, feltámadás
szent titkát! A böjti idő legfontosabb törekvése áldozathozatalunk fejlesztése, akaraterőnk
edzése, az önmegtartóztatás,
a túlzások kerülése, az önkorlátozás gyakorlása. Alapcé-

Egyház-hitélet
lunk, hogy lélekben közelebb
kerüljünk a krisztusi tanítások megismeréséhez, a szeretet-alapú áldozatvállalások
megvalósításához. Testileg is
böjtöt tartunk, azaz pénteki napokon kerüljük a húsételeket és
lemondunk azon élelmiszerek
vételéről, melyek nélkülözése
próbatétel számukra. Anyaszentegyházunk konkrét szabályzókkal is segít bennünket
az alábbiakkal:
A böjtölés időszaka Hamvazószerdától Húsvét ünnepének
kezdetéig tart, mely alatt minden pénteken hústilalom van 14

éves kortól mindenkinek. Hamvazószerdán és Nagypénteken
szigorú böjtöt kell tartani 18 és
60 éves kor között, ami a hústól
való tartózkodás mellett a napi
legfeljebb háromszori étkezést
engedi egyszeri jóllakással. Akinek betegsége miatt indokolt
ettől eltérni, az felmentést kap
ill. más módon is eleget tehet
a böjtnek/ pl. imával /.
Egyházközségünk vezetése
február 25-én megtartotta idei
első képviselőtestületi gyűlését, melyen meghatározta a
2017. évi lelkipásztori munka-

tervét, a helyi programokat,
rendezvényeket, kitűzte a fő
fejlesztési terveket lelkiekben,
közösségi tevékenységekben
és felújításokban egyaránt.
Bár plébánosunk Márton atya
Adonyból látja el Perkátát, mindent megteszünk azért, hogy
ez a lehető legkevesebb plusz
fáradtsággal járjon a hívek
számára. Ugyanakkor kérjük
megértésüket, ha a pap nem
tudja azonnal minden kérésünket teljesíteni, nem jut el
mindig mindenhová, hiszen 6
településen kell szolgálnia.
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Ez azt jelenti, hogy gyakran a
kiemelt ünnepeken, liturgikus
alkalmakkor ( a nagyhét főbb
napjain ) sem tud a plébános
egyszerre több helyen misézni,
ilyenkor segítenek a munkatársak ill. ilyenkor szükséges
a hívő embernek a szomszéd
településekre utazni és részt
venni a pap által tartott szentmisén/szertartáson. Kérjük
felesleges és teljesíthetetlen
kérésekkel ne terheljük plébánosunkat !
Fenntartjuk templomunkat és
plébániánkat / irodai és közösségi célokra/, melyeket az önkéntes egyházközségi hozzájárulások befizetéseiből tudunk
megoldani. Más működési célú
bevételi forrása nincsen Plébániánknak, azaz a helyi közösség
támogató erején múlik, hogy
fennmaradnak-e helyi intézményeink… A katolikus ember
anyagi támogatással is kifejezi
Anyaszentegyháza helyi közösségéhez tartozását. Idén ezek
az alapösszegek az alábbiak:
aktív felnőttnek 5000 Ft/fő/
év, passzív (nyugdíjas, munkanélküli) felnőttnek: 4000
Ft/év/fő (az „egyházi adó”).
A befizetéseket előre is hálás
szívvel köszönjük meg! Befizetni lehet személyesen a hivatali munkatársainknál vagy
a szentmisék után, vagy beküldeni hívő testvérektől. A készpénzes befizetésekről mindig
átvételi elismervényt állítunk
ki a befizető nevére! Márciustól a postaládákba eljuttatjuk a
befizetést segítő sárga csekket,
melyre több személy, az egész
család összege egyben ráírható és befizethető! A csekkvég
pedig igazolásul szolgál a teljesítésről.
Az adóbevallásoknál kérjük a
felajánlható 1 %-kal támogassák
a perkátai Kisboldogasszony

Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). Egyházközségünknek fontos forrása az
alapítványi támogatás, mert a
felajánlott összegeket templomunk felújítására fordítjuk. A
másik felajánlható 1 %-kal pedig
kérjük a Magyar Katolikus Egyházat támogassák! Felajánlásaikat előre is köszönjük!
Ezúton is megköszönjük a Borbély család önzetlen szakmai
segítségét, a Plébánia felújításához adott többszöri munkáját!
Templomunk felújítását idén is
folytatni szeretnénk, valamint a
folyamatban lévő plébániaépület belső megújítását is szeretnénk befejezni, hogy az épület
alkalmassá váljon az irodai ügyintézésekre és vallási közösségi
célokra. Adományok tehetők
a perselyekben, személyesen,
vagy a Kisboldogasszony Alapítványunknak befizetve !

2017. március
kos apácáknál nevelkedett.
Sokévi házasság után megözvegyült, s fogadalmat tett,
hogy többé nem megy férjhez. De Paul Szent Vince volt a
gyóntatója. Az ő támogatásával kezdte meg Lujza a párizsi
menhelyek látogatását, majd
maga köré gyűjtve néhány jámbor leányt, létrehozta és szabályzattal ellátta a „Szeretet
Leányai” nevű, betegápoló közösséget. Negyven közösséget
szervezett, szerte mindenütt
Franciaországban. A szociális gondozók védőszentje lett.
A „Szeretet Leányai” (Vincés
nővérek) őrizték emlékét. Jelenleg a párizsi Rue du Bac-i
kápolnában található a sírja.

(1591-1660)
március 15.
Marillac Szent Lujza a domon-

Szent József
Mária jegyesének ünnepe
március 19.
Szent Józsefnek, azaz Szűz
Mária jegyesének ünnepe, a
X. századtól kezdve szerepel

Közlemények, hirdetések
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik

Albert István
Temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkat enyhíteni igyekeztek!
Gyászoló család

Szent Józsefet az egyház, és
a munkások védőszentjeként
is tisztelik.
A perkátai katolikus templomban, a jobb oldalhajóban, az I.
világháború hőseinek emléktáblája fölött található a Szent
József halálát ábrázoló olajfestmény.

A földesúr támogatásán kívül
Aranyossy Mátyás alapítványa
segítette a perkátai templom
fenntartását. Feltehetően az
Ő támogatásuknak tudható be
a templomba kerülő két festmény: Szent József halála és
Montepulciano-i Szent Ágnes
áldozása.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs, egyházközségi
elnök

Szent Lujza

József a kis Jézus gondviselője
volt. Vállalta a család ügyeinekbajainak intézését, mindenben
Isten akarata szerint.

A perkátai katolikus templom
bal oldalhajójában található
Szent Lujza faragott, festett,
fából készült szobra. (A készítés ideje: XIX. század vége)

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

Egyházi jeles
napok Perkátán

több nyugati kalendáriumban.
Általánossá 1621-ben vált.

A képeken egy M. Al. Bachmajer nevű mester kézjegye található, (1799. Bécs). Stílusjegyei,
technikája alapján az 1783-ban
épült pápai templom festőjének, Hubert Maurernek a tanítványa lehetett.
Lászlóné Szabó Edit
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Tisztelt perkátai Polgárok!
Kérjük, segítsék adójuk 1%-ának felajánlásával a
Függetlenek Perkátáért Egyesületet!
Adószám: 18501465-1-07
Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat,
kulturális, egészségvédelmi és sport rendezvényeket szervez. Alapelvünk a hagyományőrzés, az
építészeti és kulturális örökség védelme. Az elmúlt
években szerveztünk jótékonysági koncerteket,
majálisokat, télapózást, egészségnapot, melyeken
kellemes perceket tölthettünk el közösen.
Kérjük, támogassák egyesületünket
adójuk 1%-ának felajánlásával!
Köszönettel:
Függetlenek Perkátáért Egyesület

Az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetéséről

Hirdetési tarifák:
1 oldal:
1/2 oldal:
1/4 oldal:
1/6 oldal:
1/8 oldal:

20 000 Ft + áfa
10 000 Ft + áfa
5 000 Ft + áfa
3 500 Ft + áfa
2 500 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%

Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 6/2015. (IV.
24.) számú, Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelete az év folyamán két időszakot
határoz meg a kerti hulladék égetésére, a március 1-től
május 31-ig, illetve az október 1-jétől november 30-ig
tartó időszakokat, sőt ezeken belül a pénteki napokat
8 és 20 óra, illetve a szombatiakat 8 és 12 óra között.
Kérünk mindenkit, hogy tartsa be az időpontokat,
illetve az égetéshez szükséges egyéb feltételeket.
Van rá példa, hogy valaki ezeken az időszakokon kívül
végez égetést, de ez a Katasztrófavédelem eljárását
vonhatja maga után, illetve a háztartási hulladék égetése minden formában tilos!

Helyi hirdetőknek állandó
20% kedvezmény!

szerkesztőségi közlemény

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.

Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket,
közérdekű híradásaikat a perkátai eseményekről!
A következő lapzártánk ideje: 2017. március 26.
Elérhetőségünk: ujperkataihirek@gmail.com,
a Faluüzemeltetési iroda, vagy
személyesen a szerkesztőség tagjai

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

14 órától

A verseny helyszíne:

érdekes szakmai
előadásokkal készülünk

Perkáta, Győry-kastély

az eredményhirdetések
mellett.

Tisztelt
pálinkabarát!

A párlatok minőségét
társadalmi zsűri is
értékelni fogja!

Perkáta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata és a
Pavlinka Pálinkárium nevében
ezúton meghirdetjük az

I. Perkátai
Regionális
Pálinka és
Nevezési határidő:

2017. március 17.
Nevezési cím:

2431, Perkáta,
Kossuth Lajos u. 56.
Eredményhirdetés:

2017. március 25.
Kezdés időpontja:

10 óra

Párlatversenyt.

Ha

van

Az eredményhirdetés
pontos programját,
előadások időpontjait
2017. március 18-án,
a zsűrizés után
hirdetjük ki.

pálinkája,

amelyre büszke,

ott a helye

a versenyen,

melyen nemzetközileg
elismert szakemberekből álló
zsűri fog döntést hozni

További információ:

Pavlicsek Csaba
versenyigazgató
+36 30/393 5746

