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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.
február 15-i képviselő
-testületi ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 15-i képviselő-testületi ülésén 6 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé
Boda Ildikó, Szilasy László, Kovács Ferenc,
Molnár József) volt jelen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az aktuális eseményekről szóló
polgármesteri beszámolót:
➢ „Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetésének megállapításáról” szóló rendeletet.
➢ „az államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-ban előírt kötelezettségének eleget téve meghatározta a saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét.
➢ „a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők illetménykiegészítéséről”
szóló rendeletet.
➢ A képviselő-testület megállapította Somogyi Balázs polgármester havi illetményét és a havi költségtérítését, valamint
meghatározta a cafetéria-juttatásának éves
keretösszegét.
➢ Továbbá megállapította Bogó Anikó alpolgármester havi tiszteletdíját, és a havi
átalány költségtérítését.
➢ A képviselő-testület köszönetét fejezte
ki, hogy Bogó Anikó társadalmi megbízatású alpolgármester lemondott a havi
tiszteletdíjáról.

Nemzeti ünnepünkhöz
Perkátán a hivatalos ünnepséget az ünnep
vigíliáján, 14-én tartottuk. Az általános iskolánk negyedik évfolyamának tanulói káprázatos műsor keretében elevenítették meg a
169 évvel ezelőtti eseményeket, illetve Szilasy László igazgatóként és önkormányzati
képviselőként mondott ünnepi beszédet.
Ezt követően került megkoszorúzásra az
önkormányzat, az intézmények és a helyi
civil szervezetek által a Kossuth-szobor. Az
ünnep napján számos megemlékezésen vehettek részt a perkátaiak. Volt, aki az állami
főünnepségen vett részt, volt, aki a helyi
Petőfi-szobornál, jómagam pedig Székes-

➢ Az „Önkormányzati Környezetvédelmi
Alap létrehozásáról” szóló 14/2004. (VI.
30.) önkormányzati rendelet rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) figyelembe
vételével meghatározta a zöldterületek
védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme érdekében az allergén
növények elleni védekezés összegét.
A képviselő-testület megtárgyalta Perkáta
Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására vonatkozó
előterjesztést és határozatot hozott:
➢ Elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervét.
➢ Elfogadta a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt feladatairól szóló
előterjesztést.
➢ Hozzájárult ahhoz, hogy a Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő
2431 Perkáta, Dózsa György utca 13. (hrsz:
1105; Perkátai Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) szám
alatt található ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség sportpályát létesítsen.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
➢ Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással az
általa fenntartott Szivárvány Óvoda intézményében a 2017/2018-as nevelési évre az
óvodai beíratás és a bölcsődei igényfelmérés időpontját 2017. április 20-i, 2017. április
21-i időpontban határozta meg. Az óvodai
felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell
benyújtani, aki a felvételi átvételi kérelem
elbírálásáról legkésőbb 2017. május 30-ig
értesíti a szülőket.
➢ Hozzájárult ahhoz, hogy a Perkáta külterület 0220 hrsz-ú, kivett saját használatú út
megnevezésű ingatlanra bejegyzett szen�fehérvárott, a megyeszékhelyen levő rendezvényen voltam jelen. A Városháza téren
is csodálatos műsor várta az ünneplőket,
majd dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Önkormányzat elnöke és dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere
mondott ünnepi beszédet. A volt Fekete
Sas Szálló, a fehérvári márciusi ifjak gyülekező helyén levő emléktábla került megkoszorúzásra, az állami, kormányhivatali, a
fegyveres erők, a helyi intézmények és helyi
civil szervezetek által. Jómagam Róth Péterrel, Székesfehérvár alpolgármesterével,
a Fidesz-MPSZ székesfehérvári elnökével
róttam le tiszteletemet.
Somogyi Balázs
polgármester

nyvízelvezetési szolgalmi jog az ingatlan
megosztását követően létrejött 0220/2
hrsz-ú ingatlanra Perkáta Nagyközség Önkormányzata javára változatlan tartalommal bejegyzésre kerüljön.

Beszámoló a 2017.
március 10-i képviselő
-testületi ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 10-i képviselő-testületi ülésén 7 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé
Boda Ildikó, Szilasy László, Kovács Ferenc,
Szabó Tamás, Molnár József) volt jelen.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a 2017. március 10-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét az
alábbiak szerint.
A Perkátai Általános Művelődési Központ
Alapító Okiratának módosítása
➢ Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 168/2016. (XII. 15.) számú határozatával elfogadott Perkátai Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosítását.
➢ Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Általános Művelődési
Központ 33/2017. (III. 10.) képviselő-testületi határozattal módosított, egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
A jegyzőkönyvek részletesen
olvashatók a hivatalos honlap
perkata.hu/onkormanyzat/jegyzoknyvek/ oldalán.

szerkesztőségi
közlemény
Továbbra is várjuk írásaikat,
hirdetéseiket, közérdekű
híradásaikat a perkátai
eseményekről!
A következő lapzártánk ideje:
2017. május 21.
Elérhetőségünk:
ujperkataihirek@gmail.com,
a Faluüzemeltetési iroda,
vagy személyesen a
szerkesztőség tagjai
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Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. | e-mail: kinaikozpont@perkata.hu |
Tel.: (06) 25-899-102 és (06) 20-381-5526

Perkátai Kínai
Központ Nonprofit
Kft. hírei
A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.
március hónapban több előadást is szervezett. 2017. március 3-án történelmi
programmal vártuk az érdeklődőket. Dr.
Obrusánszky Borbála, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi
Karának adjunktusa tartott előadást „A hunok Ázsiában és Európában” címmel. Az
egyetemi adjunktus beszélt többek között
a hunok megítéléséről Kínában és a keleti
országokban, továbbá képeket, valamint
térképeket is hozott magával, ezekkel mutatva be a hunok vándorlását, hódításait és
kultúrájának jellemzőit. Beszélt Attiláról, a
hun vezérről, akinek egy negatív kultusza
is kialakult, s a kínai Nagy Falról, melyet a
hunok ellen építettek egykor. Az előadás
végén Dr. Obrusánszky Borbála szívesen
válaszolt a hallgatóság kérdéseire, majd
dedikálta az eddig megjelent műveit.
2017. március 17-én Dr. Somkövi Ágnes
homeopata orvos „Óvjuk egészségünket!”
című előadására vártuk az érdeklődőket.
A programon a doktor nő az egészséges
életmód, a megfelelő táplálkozás fontossága mellett beszélt az ételintoleranciáról, és az inzulinrezisztenciáról. Felhívta
a figyelmet testünk apró jeleire, amelyek
mutatják nekünk, ha valami nincs rendben,
s hogy ezekre érdemes odafigyelni. A doktor nő közvetlen természete sokat segített
az előadás utáni kérdések feltevésében
is. A vendégek szívesen fordultak hozzá
aggodalmaikkal, érdeklődtek a különböző
tünetekkel és betegségekkel kapcsolatban.
A hónapban egy kínai filmklubbot tartunk
a kastélyban, április 22-én 13 órakor. A
vetítésre gyerekeket és felnőtteket egyaránt szeretettel várunk!
2017. május 5-én, pénteken Kínai kulturális napot szervezünk a Győry kastélyban,
melyre minden érdeklődőt sok szeretettel

várunk! A délelőtt folyamán egy konferencia keretein belüli, kínai témájú tudományos-ismeretterjesztő kiselőadásokat
hallgathatnak meg az érdeklődők.
Délután, kínai tematikájú interaktív foglalkozások lesznek gyermekek és felnőttek
részére. Tematikus előadások, beszélgetések, bemutatók, és kézművesség várja a
vendégeket. ( Sok más mellett pl.: lótuszvirág-hajtogatás, kalligráfia, maszkfestés
várja az érdeklődőket.)
A Kínai kulturális nap meghívott díszvendége, Őexcellenciája DUAN Jielong úr, a
Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete. Szakmai partner, a program megvalósításában a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Kínai Tanszék oktatói és hallgatói. Szakmai fő vendég, Dr. habil. Salát
Gergely sinológus szakértő, tanszékvezető
egyetemi docens Helyi előadó: Pavlicsek
Zsolt PhD-asp., mestertanár, tudományos
kutató, perkátai kínai referens.
A programra sok szeretettel várunk, minden kedves érdeklődőt!
A következő hónapokban a kastély épületében több konferencia, esküvő, osztálytalálkozó kerül megrendezésre. Szeretettel
várunk mindenkit rendezvényeinkre!
Az intézmény nyitvatartási ideje 2017.
március 1-től:
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

Februári események
Február 9-én iskolánkba látogatott Csipes
Tamara Olimpiai bajnok, s nagysikerű délutánon mutatta be eddigi sportpályafutását.
Köszönöm Somogyi Balázs polgármester
úrnak és ifjabb Siba Ignác úrnak a segítségüket, hogy e rendezvény megvalósulhatott.
Természetesen köszönöm Csipes Tamara
olimpikonnak rendezvényen tanúsított kedvességét, türelmét!

Február 17-én a felsős farsang is jó hangulatú
vidám télűző rendezvény volt

Február 10-én alsós farsangot rendeztek az
osztályok, mely a hagyományokhoz hűen
jól sikerült.

Február 24-én a Hunyadi hét megnyitása,
elsősök avatása egy hetes programot kínált
valamennyi diáknak, pedagógusnak.

Márciusi események

Március 6-án fogadóórákon tájékozódhattak a szülők gyermekük eredményeiről.
Március 7-én az egyházak képviselői tájékoztatóját a hittan oktatással kapcsolatban, illetve a leendő első osztályok osztályfőnökei ismertetőjét hallgathatták meg
az érintett szülők.
Március 8-án négy diák vett részt Mezőfalván Fülöp Irén tanárnő vezetésével
Mezőfalván, helyesírási versenyen.
Március 10-én iskolánk a felsősöknek tartott iskolai zenés rendezvényt.
Március 14-én a délelőtti órákban az alsó és
a felső tagozat a 4. évfolyam színvonalas

Március 3-án volt a Hunyadi-hét záró rendezvénye, melyen a friss „hunyadisok”/
elsősök” színvonalas műsorral zárták a
hagyományos Hunyadi hetet.

Február 24-ére elkészült a nyelvi labor bútorzata, így informatikusaink megkezdhették a nyelvi labor felszerelését.

Február 28-án osztályszintű megemlékezést
tartottunk a diktatúrák áldozatairól.
műsorával ünnepelte meg az 1848. március 15-dikei forradalmat. 16 órai kezdettel
a nagyközség rendezvényén is sikerrel
elevenítették fel a forradalom hangulatát.
Köszönöm a felkészítő pedagógusoknak
– Horváthné Fischer Katalin, Kovács Tina
és Denke Antalné tanítók és a diákok áldozatos munkáját!
Március 27-én iskolánk a diákok, osztályok
fotózására adott lehetőséget.
Március 30-án Sárosdon az SNI tanulóink
vettek részt versmondó versenyen.
Szilasy László
Igazgató

Perkátai Általános Művelődési Központ
A Perkátai Általános Művelődési Központ hírei
A Perkátai Általános Művelődési Központ sok szeretettel
vár minden kedves érdeklődőt
2017. április 11-én, a 16 órakor
kezdődő, AZOK A BOLDOG
BÉKEIDŐK… című kiállításra,

melyet a 42. Állomás Kulturális Egyesülettel közösen
szervezünk, Dr. Baráth Károly
és Rajcsányi László kiállítási
anyagából. A megnyitón több
érdekes, a kort idéző meglepetéssel várjuk az érdeklődőket!
Ugyanezen a napon, 17 órától
emlékezünk meg a Magyar
Költészet Napjáról is, amelyre
szintén várjuk az érdeklődőket!
Március hónapban a Perkátai
Általános Művelődési Központ-

ban vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés volt, valamint egy pedagógus minősítés, a pedagógus
2. fokozatba lépéshez. Mind a
vezetői ellenőrzés, mind a pedagógus minősítés kiemelkedő
eredménnyel zárult.
Május hónapban, az Intézményben még két főnek kell
gyakornoki vizsgát tenni.
Intézményünkben a pedagógus kollektíva, egy fő kivételével (még nem kellett minő-

sítésre jelölni) elérte a kívánt
célfokozatot.
A Perkátai Általános Művelődési Központ óvodavezető
és óvodapedagógus munkakör betöltésére állás helyeket hirdetett, melyről a
kozigallas.gov.hu oldalon olvashat részletes információt.
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK

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

Cimbora szeminárium
utolsó felvonása
2017. március 9-én 6 fő perkátai cimborával részt vettünk a

Dunaújvárosban megrendezett
utolsó irodalmi szemináriumon.
Az utazásról – a Perkátáért
Közalapítvány tulajdonában
levő kisbusszal – Vátkai Zoltán
gondoskodott.

A „Találkozás a drámával”
szemináriumon a színészmesterség fortélyaiba nyerhettek
betekintést a gyerekek. Találkoztak Erdős Virág írónővel,
akinek a Pimpáré és Vakvar-

júcska című verses meséje volt
a téma. A könyvtár vendégei
voltak továbbá a Bartók Kamaraszínház művészei: Polgár
Lilla és Gasparik Gábor, akik
interaktív csoportfoglalkozást

PERKÁTAI HÍREK
2017. április
tartottak. A gyerekek a szereplők bőrébe bújva levelet írtak,
meghívót és térképet készítettek. A foglalkozás végén jött a
meglepetés, jelmezbe öltözhettek, hogy eljátszhassák a
mesejelenetet.

OKTATÁS-NEVELÉS – KULTÚRA
Arany János születésének 200. évfordulójára emlékeztünk
Emlékkiállítással és rendhagyó
irodalmi délutánnal emlékeztünk meg Arany János születésének 200. évfordulójáról!
Az Arany János Emlékkiállítás
március 28-tól április 8-ig volt
megtekinthető a kastély nyitva
tartási idejében. Az író életét
és műveit bemutató kiállítással
egyidőben, irodalmi foglalkozásra hívtuk az alsós és felsős
osztályokat.
A költő születésének hónapjá-

ban egy Rendhagyó Irodalmi
Délutánnal is készültünk a
Perkátai Irodalmi Kör nagyszerű közreműködésével.
Előzetes meghirdetéssel minden érdeklődőt szertetettel
vártunk!
Részletesen a lap következő
számában számolunk be.

Verses-zenés
irodalmi összeállítás
a Magyar Költészet
Napján
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emlékezünk József Attila születésnapjáról is.
Ünnepeljük együtt a költészet
napját a 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
könyvtárvezető

A tavaszi ünnepek között meg-

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)

Itt a tavasz, itt
van, itt…

ző napokban készült zászlóval
büszkén vonultak a Kossuth
szoborhoz. Méltón emlékeztünk
meg erről a fontos eseményről.

A hideg téli napok után örültünk
a tavasz napsugarainak, a kertek első virágainak, a madarak
énekének. Vékonyabban, de rétegesebben öltözködünk, ennek
nem csak a felnőttek, hanem
a gyerekek is nagyon örülnek.
Felszabadultan szaladgálnak,
csúszdáznak, mászókáznak az
óvoda udvarán, a friss levegőn.
Szükségük is van fizikai állóképességük fejlődése érdekében.
Kipirult arccal, fáradtan ülnek
le az ebédhez, amit jóízűen
fogyasztanak el. A mese végét már nem minden esetben
hallják, mert mély álomba merülnek.
Eseményekben ez a hónap sem
szűkölködött. Március 13-án az
Adonyi Hóvirág Óvoda meghívásának tett eleget a Nyuszis
csoportba járó gyerekek egy
része. A két óvoda gyerekei
hóvirágozáson vettek részt az
Adonyi Szigeten. Köszönjük a
meghívást és az élményekben
gazdag délelőttöt.
Március 14-én tartottuk intézményünkben a Március 15-i
ünnepélyt. Minden kisgyerek
kokárdával és ünneplő ruhába
öltözve érkezett az óvodába.
Alig várták, hogy kezdődjön az
ünnepség. Az óvó nénik csengő
hangja elvarázsolta a gyerekeket. A projektoros vetítéssel
idéztük fel koruknak, életkori
sajátosságaiknak megfelelően
a magyar emberek számára
legnagyobb ünnepet. Bátran,
magabiztosan mondták a tanult
verseket, énekeket, majd az elő-

Március 20-án a „Kincses Kultúróvoda 2016” pályázat keretében 36 kisgyerek színházi előadásra ment Székesfehérvárra. A
reggelit helyben fogyasztották
el, az ebédet és az uzsonnát
vitték magukkal, anyagilag nem
terhelte a szülőket ez a kirándulás sem.

Majd március 22-én Pákozdra
mentek a Cicás és a Sünis csoport gyermekei. Az étkezést
úti csomagból oldottuk meg.
Mindkét nap élményekben gazdagon tértek haza a gyerekek
és felnőttek egyaránt.
Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása
című pályázatunk sikeres elbírálásban részesült. E program
keretében különböző manuális

foglalkozások keretében történik a gyerekek fejlesztése. 2
alkalommal a nagykarácsonyi
társintézményünkbe is ellátogatunk, és mi 1 alkalommal látjuk
vendégül őket, melyre március
23-án került sor. A nagykarácsonyi óvodás gyerekek nem
először voltak már az intézményünkben, mégis kicsit szorongtak, de néhány perc után
feloldódtak és otthonosan mozogtak a tulajdonképpen ismeretlen közegben. Lehetőségük
volt bábkészítésre, különböző
technikákkal virágok ragasztására, virágos rét festésére,
hűtő mágnes készítésre és a
színekkel kísérleteket végezni.
Kreatívan, önkifejezően valósították meg elképzeléseiket,
ötleteiket. Kellemes, hangulatos délelőttöt töltöttek el a két
intézmény gyermekei.
Április 3-án, 4-én lehetőségük volt a Kedves Szülőknek
gyermekeikről fotót készíttetni,
mellyel megörökítették az óvodás éveket.
Április 6-án a tehetség pályázat keretében a mi óvodánkból
látogatunk el a nagycsoportos
korú gyerekekkel a Nagykarácsonyi Óvodába. Szeretettel
és gazdag programmal vártak
bennünket. Örömmel tettünk
eleget a látogatásnak. Tapasztalatokkal, ismeretekkel bővülve, élményekkel gazdagon
tértünk haza. A nap eseményeit
boldogan mesélték a felnőtteknek és társaiknak.
Április 24-én az Eleven Társulat
előadása varázsolja a gyerekeket a mesék világába, a közismert 3 kismalac című interaktív,
zenés előadásával.

Április 28-án délelőtt 9.00 órakor fogják köszönteni a Macis csoportba járó, legkisebb
óvodások az édesanyákat,
nagymamákat.
Május 4-én ismét ellátogatunk
a Nagykarácsonyi Örökzöld
Óvodába a tehetség pályázatunk keretében. Gazdag program fogja várni a gyerekeket,
amit a MATEHETSZ már jóváhagyott, hatékonynak ítélt, ezt
valósítjuk meg.
A Nyuszis csoportba járó gyerekek május 12-én 15.30 órakor a Faluházban köszöntik az
édesanyákat, nagymamákat,
illetve ekkor köszönnek el iskolába készülő pajtásaiktól.
A Pillangó csoportos óvodások
szintén ezen a napon, de délelőtt 9.00 órakor a csoportjukban tartják meg az anyák napi
ünnepségüket.
A Cicás csoportos nagycsoportos gyerekek május 19-én,
15.30 órakor az Új Óvodában
köszöntik az édesanyákat, a
nagymamákat és búcsúznak
iskolába készülő barátaiktól.
A Süni csoportba járó nagycsoportos gyerekek évzáró
ünnepélye május 26-án 15.30
órakor lesz a Faluházban.
Minden rendezvényre nagyon
sok szeretettel és tisztelettel
várjuk a szülőket, nagyszülőket,
érdeklődőket.
Kovács Tiborné
óvodavezető
Bogó Anikó ÁMK igazgató
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Egészségügy
Védőnői szolgálat hírei
2017. februári Gólyahír Perkátán
Az élet egyik legszebb ajándéka egy új élet, a gyermek megszületése! Ennek az örömteli,
boldog eseménynek részesei azok a családok, akiknek a nevét a Perkátai Hírekben
közzétesszük.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Farkas Bejke Dina
Szarvas Rómeó
Klujber Dominik

2017.02. 06. Szülők: Farkas Péter és Tuzy Kinga
2017.02.23. Szülők: Szarvas Imre és Menyhért Mónika
2017.02.25. Szülők: Klujber Mihály és Kovács Adrienn

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!

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
Továbbra is minden pénteken délelőtt
kellemes nyüzsgés van a Baba-Mama
klubban.

szülők segítségével, egy szabadtéri játszóteret szeretnénk kialakítani a szociális
központ udvarán. Vendégünk volt Cseréné
Marczal Zsuzsanna óvónő, hasznos tanácsokat hallhattunk tőle az óvodai életre
felkészülésről, az óvodai beiratkozásról.
Szeretettel várjuk továbbra is a kicsinyeket
péntekenként délelőtt!

Hankook-os pályázatot készítettünk a

Védőnők

Civil szervezetek hírei
Egyeztetés SaintMaximin-nal az idei
programtervről
2017. március 2-án telefonon egyeztettem Serge Macudzinski polgármester és
díszpolgár Úrral az idei testvér-települési
programokról.
2017. június 24-28-a között látogat el hozzánk Saint-Maximin családi csoportja az
éves szokásos cserekapcsolat jegyében.
2017. július 8-a és 15-e között idén Saint-Maximin fogadja az ifjúsági tábor fiatajait Saint-Maximin, Figueiró dos Vinhos
és Perkáta közös programja keretében.
Idén júliusban is van lehetősége perkátai
15-19 év kor közötti fiataloknak, hogy részt
vegyenek Saint-Maximin-ban az önkéntes,
nemzetközi, ifjúsági táborban.
Meghívást kaptunk arra, hogy egy kisebb
népzenész vagy hagyományőrző együttes
koncertezzen szeptember 10-én Saint-Maximin-ban és az azt körülölelő napokban
a térség településein.
Perkáta idén is részt venne az iskolai rajz
és montázs pályázaton, illetve a mindenki
számára kiírt fotópályázaton is.
Somogyi Balázs

Szivárvány Óvoda Szülői Megjelent a Perkátai
Értéktár – Perkáta
Munkaközössége
A Szivárvány Óvoda Szülői Munkaközössé- tanyái című kiadvány
ge 2017 februárjában szervezett egy nagy
sikerű Valentin-napi bált. Az eseményen
felajánlott támogatásokból a szervezet,
a gyerekeknek kinti játékokat tudott vásárolni.
Ezúton is szeretnék megköszönni

mindenkinek a segítségét, aki
hozzájárult a játékok
beszerzéséhez!
Szivárvány Óvoda
Szülői Munkaközössége

Megjelent a 42. Állomás Kulturális Egyesület által szerkesztett, - Perkáta Nagyközség
Önkormányzatával és a Perkátai Általános
Művelődési Központtal közösen kiadott
- „Perkátai Értéktár” című füzet sorozat
első példánya.
A füzet bevezetőjében az egyesület így
fogalmazza meg közös célkitűzését:
„Célunk, hogy a múltban, a község közössége által megvalósított értékek – még ha
fizikailag az enyészeté is lettek, vagy a régmúlt kor politikai játszmáinak áldozatává
váltak – ne tűnjenek a feledés homályába.
Tudjuk, hogy az értékeket akkor a legcélszerűbb átmenteni az utókor számára,
amikor még értéket képviselnek. Ellenkező
esetben sajnos már csak emléket lehet állítani az értékeknek és az azokat létrehozó
személyeknek.
A 42. Állomás! Kulturális Egyesület ezt
az emlékkiállítást szeretné megvalósítani
ezzel a füzet sorozat elindításával, az értékek és a személyek irányába is.
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Perkáta múltjának ápolásával, kutatásával
amatőr módon, de teljes odaadással, többen is foglalkoztak és foglalkoznak még
ma is, és reméljük a jövőben is.
Az ő általuk kutatott és összegyűjtött
anyagot szeretnénk e füzet sorozatban
kategorizálva megjelentetni érthető, kön�nyen olvasható formátumban. Reméljük,
hogy minden megjelent füzetben találnak
tartalmas, érdekes olvasnivalót, esetleg
föllelik őseiket, vagy ráismernek önma-

gukra, ismerőseikre vagy környezetükre.
Tisztelet az Ősöknek.
42. Állomás Kulturális Egyesület”
A „Perkátai Értéktár” füzet sorozat első
kiadása Perkáta tanyáiról szól.
Bővebb tájékoztatást a kiadvány kapcsán
a Győry-kastélyban kaphatnak az érdeklődők!
Horváth Dóri

Perkátai Nyugdíjasok
Baráti Körének hírei
A szokásos keddi klub-napunkon egy kedves meghívásnak tettünk eleget a Fenyő
sörözőben.
Gálosiné Vica látott vendégül bennünket
nagyon finom vacsorával és desszerttel.
A jó hangulatról is gondoskodott a háziasszonyunk, méghozzá fiatalkorunk slágereivel, amit Ő is elénekelt. Egy kedves
vállalkozó a vacsora utáni sörről gondoskodott. Tagjaink
közül sokan még nem voltak a Fenyő
sörözőben, de ígéretet tettek, hogy családtagjaiknak
jó szívvel ajánlják a jövőben.

Pénzügyőr Vadásztársaság Egyesület
szemétgyűjtési akciója
A legrégebbi környezetvédelmi akció
Perkátán a helyi Pénzügyőr Vadásztársaság Egyesület szokásos tavaszi szemétgyűjtése, amely idén 2017. március
25-én, szombaton délelőtt valósult meg.
A kiindulópont és találkozás az elmúlt
évhez hasonlóan az egyesület Rózsa utcai

A Perkátai Sportegyesület pályázata
A Perkátai Sportegyesület a Nemzeti
Együttműködési Alap „Civil szervezetek
működési célú támogatása 2016.” elnevezésű pályázatán 255 000 Ft összeget
nyert. A NEA-UN-16-M-1201 számú projekt keretein belül az egyesület sporteszközöket tudott beszerezni, valamint az

Támogatás a Labdarúgó
Szakosztálynak
A Perkátai Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztálya számára 22 mez-szerelést
ajánlott fel Gubicza Tamás vállalkozó.
Ezúton szeretnénk megköszönni neki a
támogatását!
A Labdarúgó Szakosztály vár minden érdeklődőt mérkőzéseire, hogy szurkoljanak
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sen elfogyasztották az erre az alkalomra
készült csokoládé-tortát.

A szíves vendéglátást Dr. Nagy Andrásné
egyesületi elnök köszönte meg, kívánva
Vicának nagyon jó egészséget, örömet
és sikereket.
Nőnapot tartottak a Nyugdíjasok Baráti
körében. A férfiak virággal köszöntötték
a hölgyeket. Köszöntőt mondott Gecseg
Gergely, Lőrincz József és Klein Pál.
A hölgyek megköszönték a szép szavakat,
viszonozták a kevességüket, majd közövadászháza volt.
A Pénzügyőr Vadásztársaság 25 fős csoporttal látott neki a szemétszedésnek,
közel 5000 hektáros területet tisztítottak
meg. Reggel 7.30-tól 11 óráig nagy pótkocsinyi szemet gyűjtöttek össze.
Önkormányzatunk az akciót idén több
elemmel is támogatta. Minden évben azzal,
hogy az összegyűjtött szemét elhelyezési
díjának kifizetését vállaljuk. Idén azzal is
kapcsolódtunk a vadászok szemétszedési
évtizedes programjához, hogy a Faluüzemeltetés és Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat munkatársai március 24-én,

A közeljövő eseményei:
Rácalmásra és Nagyvenyimre, a Költészet
napi rendezvényekre kaptak meghívást
a vers szerető tagjaink. Természetesen
a helyi Költészet napi rendezvényen is
részt veszünk.
Szarka Istvánné

a Perkáta-Adony úton a perkátai körforgalomtól a szeméttelep bejárójáig végeztek
szemétszedést az út mentén.
Somogyi Balázs
polgármester

egészséges életmóddal kapcsolatos és
ismeretterjesztő előadásokat szervezett.
A pályázatnak köszönhetően a szervezet
fejlődött eszközök terén és több emberhez
is közelebb tudta hozni az egészséges
táplálkozás, életvitel fontosságát.
A NEA-UN-16-M-1201 számú „A Perkátai
Sportegyesület működésének támogatása” elnevezésű pályázat 2017. március
30-án zárult le.
Vátkai Zoltán
elnök
a perkátai focicsapatnak!
Az aktuális meccsek a meghirdetett napokon, 17 órakor kerülnek megszervezésre:
2017. április 16-án Perkáta-Dég ; április
23-án Alap-Perkáta ; április 30-án Perkáta-Előszállás
2017. május 7-én Mezőszilas-Perkáta ;
május 14-én Perkáta-Nagykarácsony II.;
május 21-én Nagyvenyim-Perkáta ; május
28-án Perkáta-Cece
2017. június 4-én Vajta-Perkáta
Hajrá Perkáta! Hajrá Peru!

Perkátai Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya
Képek forrás:
Erdős Károly szakosztályvezető
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Légzés technikai előadás
2017. március 9-én hasznos előadásra várták a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai
Központba a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola hetedik és nyolcadik osztályos diákjait. Az előadást Vátkai Zoltán a Perkátai

2017. április

Sportegyesület elnöke, a Goshin-ryu önvédelmi irányzat mestere tartotta. Témája
pedig egy légzéstechnikai gyakorlat volt.
Az egyesület elnöke beszélt a gyerekeknek arról, hogy milyen fontos a stressz
helyzetekben a feszültség oldása, melyet
a megfelelő légzéssel könnyen elérhetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy fontos

az önmagunkkal szembeni türelem és a
gyakorlás is. Ezt követően bemutatta a
négyütemes gyakorlatot, s megkérte a
gyerekeket, hogy próbálják meg ők is utána csinálni. Az előadás végén a diákok feltehették kérdéseiket az előadó számára.
Horváth Dóri

Kína kincsei 80. - Pavlicsek Zsolt rovata
A hagyományos kínai orvoslás / HKO / 9.
Az evés művészete: lassú rágás és nyelés, sággal, a mértékletességgel és arányosAz életmód-tanácsok
az evésre figyelés; örömérzet elérése. Ne ság követésével érnek el. Sokrétű, sokféle
rendszerének részletei egyél, amikor mérges vagy! Tanácsok evés táplálékból fogyasztanak, de keveset. A
1. A táplálkozás
Az egészség megőrzése során törekedni
kell a mérsékelt, higgadt érzelmi életre,
az öt elem pótlására, ami a tápanyagok
szempontjából a megfelelő mennyiségű,
minőségű és kombinációjú ételek bevitelét
jelenti. Nem az élvezeti érték az elsődleges
szempont, hanem az egészség megtartása
ill. visszaállítása !
Ajánlott táplálkozás: „reggelre eleget, délben has tele, este keveset..” Rossz szokások: a túlfogyasztás, az éhezés, a rossz
minőségű ételek, a túlzások: túl csípős,
túl fűszeres, túl hideg, túl zsíros, túl sok
alkohol… Ajánlott a tiszta –azaz tisztított
,szűrt -- víz fogyasztása. Idősebbeknek:
könnyű, lágy, meleg ételek.
Túlsúlyra nyers zöldségek, hús; élesztő
mellőzése.

utánra: meleg kezekkel a has dörzsölése;
száj kiöblítése; fogmosás; 20 perccel az
étkezés után 100 lépés séta.
Évszak-specifikumos tanácsok :tavasszal a
csípős, édes, meleg ételek előmozdítóak,
nyáron a savanyú, édes, könnyű ételek
segítenek, ősszel kerüljük a csípőset, fogyasszunk több lenmagot, szezámmagot,
több olajos ételt, télen szükségesek a meleg, tápláló ételek, gabonafélék. A diétakor
is táplálni kell a CsÍ-t és a vért, ezáltal a
szerveket is. Alapszabály az éhségérzet
fellépése előtti táplálkozás, a szomjúság
fellépése előtti folyadékbevitel; napi többszöri, kis mennyiségű étkezés javallott.
SZEMÉLYES TAPASZTALATOK
A kínai emberek is szeretnek jókat enni,
de e szempont mellett nagyon mélyen
bele van kódolva a táplálkozásukban az
egészség-centrikusság, melyet a tudatos-

Versenyfelhívás
„Ki tud többet Kínáról ?” országismereti vetélkedőt indít
a Perkátai Kína Klub. A következő lapszámokban levelezős formában kvíz-formájú versenyre hívjuk az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket ! A jó megoldásokat
írásban / papíralapon vagy e-formában/ kell eljuttatni hozzám / személyesen átadható vagy elküldendő a
perkatakinaklub@gmail.com e-mail címre! Beküldési
határidő 2017 május 20. A fordulónkénti legjobb megoldások beküldői között kisebb kínai tárgyjutalmakat
sorsolunk ki és a 10 forduló után legtöbb pontot szerző 6
gyermek / 18 év alatti / és 6 legjobb felnőtt ( 18 év feletti
) személy vehet részt a döntőn ,ahol komoly jutalmak
várnak a legjobbakra!
Jó fejtörést, jó versenyzést kíván:
Pavlicsek Zsolt Kína Klub vezető

rengeteg fogás felkínálása a gazdagság
bemutatása és a vendég megtisztelése
mellett a sokféle tápanyag bevitelének
szemléletéből is fakad. Sokszor bíztattak
már engem is kínai barátaink olyan ételek
megkóstolására / főként párolt zöldségekre, ismeretlen állagú és eredetű ételekre / ,amelyektől eleinte óvakodtam,de
magyarázatul mindig hozzátették, hogy
miért érdemes enni, mely szervünkre van
jótékony hatással. Talán fenti, hagyományos hozzáállásuk az oka, hogy arányaiban
kevés elhízott kínai ember volt a múltban.
Az is igaz, hogy manapság a jólét mértéktelenségre csábítása és a nyugati mennyiségi fogyasztói szemlélet erős befolyást
gyakorol a fiatalabb kínai generációkra,
amely testalkatukon is kezd meglátszani…

Az 1. forduló ( 2017/április ) feladatai, kérdései
1, Hogyan nevezik a legnépesebb kínai várost ?
2,Mennyi lakosa van Kínának ?
3, Mi Kína hivatalos nyelve ?
4, Mi a hivatalos kínai pénz neve ?
5, Mi a pagoda ?
6,Mit nevezünk Tiltott Városnak ?
7, Mi a neve Perkáta kínai testvértelepülésének ?
8, Ki volt Konfuciusz ?
9, Melyik kínai tartományban találták meg a híres agyaghadsereg
leleteket ?
10, Milyen világeseményt rendeztek az alábbi városokban ekkor ?
2008 Peking : ______________________________
2010 Sanghai : ______________________________
Pavlicsek Zsolt

Közösségi hírek
Papp Péter felkérése
Megtiszteltetés érte községünk természetfotósát, Papp Pétert!
A ViharVonal viharvadász csapat felaján-

lotta neki, hogy legyen a tagjuk. Péter
vállalta. Időközben pedig egy sikeres - viharvadász és viharkár felmérő - vizsgával
is gazdagodott.
A csapatban mindenkinek megvan a
maga feladatköre.

A viharvadászok a megfigyelésekkel, mérésekkel járulnak hozzá a viharkutatáshoz,
valamint az előrejelzések pontosításához
és a fejlesztéséhez.
Sok sikert kívánunk Petinek a csapatban
való munkájához!

PERKÁTAI HÍREK

KÖZÖSSÉG

2017. április

Perkátai diákok
szakmai kirándulása Székesfehérváron
Perkáta Nagyközség Önkormányzata partnerkapcsolatban van a székesfehérvári
Alpha-Vet Kft-vel. A cég nyomdájában megelégedésünkre,
pontosan egy éve, március óta
gyártják a település havilapját,
a Perkátai Híreket.
2017. március 7-én, 10 fő pályaválasztó diákkal tettünk
szakmai látogatást Székesfehérváron, az Alpha-Vet Kft-nél.

Az informatika, géptechnológia, grafika, kiadványszerkesztés, marketing, és az állategészségügy szakterületek
valamelyike iránt érdeklődő
fiatalokat hívtuk meg a találkozóra.
Mozsár Andor marketing igaz-

I. Perkátai és Regionális Pálinka
és párlat
verseny
Március 18-án rendezték meg
az I. Perkátai és Regionális Pálinka és Párlat verseny zsűrizését. A megmérettetésre nem
csak helyből, hanem távolabbi
megyékből is neveztek mintákat.
A Győry-kastélyban megrendezett programon Pavlicsek Csaba
pálinkamester köszöntötte a
megjelent zsűrit, s kért mindenkit az igazságos pontozásra. A
minták bírálása négy asztalnál
zajlott, ahol három főből álló
bizottságok dolgoztak. A délelőtt folyamán sokféle vélemény
került fel a mesterek, szakértők
és hozzáértő fogyasztók által
vezetett értékelő papírokra.
A bírálás a délutáni órákban
ért véget, s ezt követően Bogó
Anikó, Perkáta alpolgármestere minden zsűri tagnak külön
megköszönte egy emléklappal
a részvételt.

gató segítségével ismerkedtek
meg a gyerekek a cég széleskörű szolgálatatásaival.
A látogatást először az AlphaPress Nyomda és Kreatív Grafikai Stúdióban kezdtük.
A szakemberek munkája nyomán, ismertetettek valamennyi
munkafolyamatot, az előkészítéstől kezdve a gyártáson át a
minőségellenőrzésig.
A gyerekek meglepetésére a
helyi újságunkat, a Perkátai Híreket éppen akkor nyomtatták.
Érdeklődve figyelték a digitális
és ofszet technológián alapuló
nyomda munkáját.

A következő állomásunkon
bemutatkozott az Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft.
A szolgáltatásai közt megtalálható az állatgyógyítás, az állatgyógyszer gyártás és forgalmazás, valamint az állateledel
nagykereskedelem is.
Tájékoztatást kaptunk a cég
részint saját fejlesztésű, illetA program március 25-én folytatódott szakmai előadásokkal és az eredményhirdetéssel. A délután Pavlicsek Csaba
szervező, háromszoros nemzet
győztes pálinkamester előadásával vette kezdetét, melyben
a vegyes pálinkák tudományos készítési technológiáiról
és lehetőségeiről beszélt. A
következő előadó Ari András,
többszörös aranyérmes pálinkamester volt, aki a pálinkahibákról és javításukról beszélt. A program a társadalmi
zsűrizéssel folytatódott, ahol
a tagok között volt L. Simon
László országgyűlési képviselő
is. A társadalmi zsűri a verseny
legjobb pálinkáját és a legjobb
perkátai pálinkáját választotta
ki az arany minősítést kapott
párlatok közül.
A 18 órakor kezdődő eredményhirdetés során Pavlicsek
Csaba megemlékezett Dr.
Panyik Gáborné egyetemi tanárról, aki rengeteget harcolt
magyar pálinka elismeréséért.
A díjakat L. Simon László és
Somogyi Balázs polgármester adták át a nyerteseknek. A
versenyen az alábbi eredményekkel szerepeltek a perkátai
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ve kizárólagosan forgalmazott
gyógyszeres és gyógyhatású
termékeiről, valamint az állateledelekről.
Majd betekintettünk ezen termékek és állatgyógyászati készítmények raktárjába.
Mozsár Andor bemutatta az
Alpha-Vet Állatkórházat is.
Elmondta, hogy az épületet
2011-ben újították fel, hogy
új berendezések és műszerek
segítik az állatok gyógyulását,
valamint állatmentő autóval is
rendelkeznek.
A gyerekek részesei lehettek
egy mikroszkópos vizsgálatnak. Láthatták, amint az egyik
kutyust műtétre készítik elő.
Megfigyelhettek kezelés alatt
álló kis állatokat.
Ezután átsétáltunk az Alpha
Segítő Kéz Alapítvány Állatmenhelyére, ahol hangos ugatások fogadtak bennünket.
Szomorúan látták a gyerekek,
hogy milyen sok, utcára kitett,
gazdára váró állat él itt.
Az állatmenhely dolgozói mindent megtesznek azért, hogy
az állatok méltó körülmények
között élhessenek az örökbefogadásukig.
A perkátai tanulók nem mentek
üres kézzel, kutyaeledelt vittek
adományként az állatoknak.
nevezők:
Arany minősítést nyert Csoli
Balogh Zsolt, Ágyas szőlő, Borpárlat, Dr. Sipos Bálint – Körte,
Papp Ferenc – Tállyai törköly,
Sági József – Szilva párlata.
Ezüst minősítést nyert Csoli
Balogh Zsolt – Szőlő, Sági
József – Meggy pálinkája.
Bronz minősítést nyert Nedves
Tibor – Cserszegi fűszeres, Sági
József – Alma, Cseresznye,
Szőlő és Sipos Ferenc – Szőlő
pálinkája.
A verseny legjobb pálinkájának
járó díjat Göldner Emil nedűje
érdemelte ki, a legjobb perkátai pálinkát pedig Csoli Balogh
Zsolt főzte 2017-ben.

Az eredményhirdetés közben
Somogyi Balázs polgármester kért szót. Megköszönte
L. Simon László országgyűlési
képviselőnek, hogy megtisztelte jelenlétével a rendezvényt,

A látogatás végén ajándékkal
kedveskedett a cég a gyerekeknek.
Pályaválasztó diákjaink hasznos információkkal lettek gazdagabbak.
A számos embernek munkát
adó cég sokféle szakma és
munkafolyamat világába engedett betekintést.
Az állategészségügy területén
szerzett élmény megerősítette
a gyerekekben az állatok iránti
tiszteletet, és képet kaptak a
felelősségteljes hivatásról is.
Köszönjük Mozsár Andor igazgatónak és munkatársainak a
lehetőséget!
A gyerekek és kísérőjének
utazásáról a Perkátáért
Közalapítvány kisbuszával
Vátkai Zoltán, valamint a saját
személyautójával Lengyel
Anita szülő gondoskodott,
amiért szintén köszönetünket
fejezzük ki!
Lászlóné Szabó Edit
valamint a Győry-kastély felújításában nyújtott segítségét, s
átadott neki egy emlékérmét
ennek kapcsán. L. Simon László
saját elmondása szerinte
megtiszteltetésnek érzi, hogy
a településen nem felejtették
el tevékenységét, s képviselői munkája visszajelzéseként
értékelte a gesztust. Elmondta még, hogy nagyon büszke
Perkátára, amiért egy ilyen
színvonalú programot tudott
megszervezni.

Az rendezvényre több felajánlás is érkezett, többek között
Cserna Gábortól Dunaújváros
Megyei Jogú Város polgármesterétől, valamint helyi és más
településen élő vállalkozóktól,
magánszemélyektől.
A sikeres és esemény dús program a kora esti órákban zárult
a kastély falai között.
Horváth Dóri
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Egyházi írások
Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr
Jézus Krisztus !
Idén is elérkezik a megváltás ünnepe, Isten
tökéletes megdicsőülésének beteljesülése,
melyet Krisztusunk Húsvét szent titka által
vitte végbe. Ekkor halálunkat halálával
megtörte, és az életet feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és
feltámadásának napjai az egész egyházi
év tetőpontjaként tündökölnek. Ahogyan
a vasárnap csúcspont a köznapok fölött,
úgy csúcspont húsvét ünnepe is az egyházi évben.”
Templomunkban az alábbi napokon lesznek húsvét megünneplésének lehetőségei:
Ápr. 13 Nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékére lesz szentmise.
Nagypénteken és nagyszombaton Perkátán nem lesznek szertartások, mivel Márton atya a többi plébániai helyén tartja a
szertartásokat. Szeretettel hívjuk és várjuk
a kedves híveket Adonyba ill. Rácalmásra
e két napon.
Ápr. 16-án Húsvét vasárnapján reggel 8
órai kezdettel lesz templomunkban ünnepi szentmise.
Ápr. 23-án az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz, templomunkban a hittanos
gyermekek előadásában láthatunk majd
kis ráhangoló ünneplést.
Egyházközségünk idén az alábbi alapös�szegeket kéri a Perkátai Plébániához tartozóktól: 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 át-

vételi elismervényt állítunk ki a befizető
nevére! 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. Ez a támogatás segít fenntartani templomunkat és
plébániánkat, mivel más támogatást nem
kapunk e célokra. A katolikus ember anyagi
támogatással is kifejezi Anyaszentegyháza
helyi közösségéhez tartozását.
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!
Templomunk felújítását idén is folytatni
szeretnénk, valamint a folyamatban lévő
plébániaépület belső és külső megújítását
is szeretnénk elvégezni. hogy az épület
alkalmassá váljon az irodai ügyintézésekre
és vallási közösségi célokra. Adományok
tehetők a perselyekben, személyesen,vagy
a Kisboldogasszony Alapítványunknak
befizetve !
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 lelkipásztori munkatársát Pavlicsek Zsoltot /
tel. 30-621-0388 /.
Húsvéti örömünk akkor lesz teljes , ha lelkünket nem őrli fel a világ öncélú anyagiassága! Törekedjünk rá, hogy egész emberként, testestül-lelkestül örvendhessünk
Krisztus feltámadásának!

Kegyelmekben gazdag, áldott húsvéti
ünnepet kívánunk!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs,
egyházközségi elnök

KATOLIKUS KISOKOS 1.
Ezzel az új minirovattal szeretnék olyan
kérdéseket pontosítani, melyek időnként
felmerülnek egyházunkban,a helyi ügyintézésekkor plébániánkon vagy a liturgiákon.
A perselyezésről
A kicsit távolabb állók a templomba
csöppenve, szentmisére beülve gyakran
kényelmetlenül tapasztalják meg a mise
„közepe táján” a „pénzgyűjtés” gyakorlatát, amikor kisebb-nagyobb összegeket
dobunk be a perselybe. Sokaktól hallottam már, hogy „ilyen szegény az Egyház,
hogy már a misén is kéregetniük kell?”.
Sajnos az egyházközségek –főként kisebb helyeken— tényleg kevés forrással
bírnak, de a szentmisén TELJESEN más
okból gyűjtünk. A perselyezés ugyanis a
szentmise felajánlási részébe illeszkedik
bele, amikor a szertartáson résztvevők
a pénzadományaikkal kapcsolódnak be
a felajánlásba ( amit a pap a kenyér és a
bor felajánlása által tesz meg a nevünkben
is ), amit régen konkrét tárgyi formában
tettek meg elődeink ( a föld terméseiből,
terményeiből hoztak növényi, állati adományokat a templomba). Mi résztvevő
hívek mai modern módon, pénzfelajánlás
formájában fejezzük ki áldozati hozzájárulásunkat az emberi munka gyümölcseit
jelképezve és így mutatjuk meg mindennapi küzdelmeinket a földi életben és az
üdvösség iránti reményünket.
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs,
egyházközségi elnök

Közlemények, hirdetések
Március 1-jétől újra lehet
kerti hulladékot égetni
Önkormányzatunk 6/2015. (IV. 24.) számú,
„Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről” szóló rendelete alapján a következő

időszakot határozza meg a kerti hulladék
égetésére:
Március 1-től május 31-ig, ezen belül a pénteki napokon 8 és 20 óra, illetve a szombatonként 8 és 12 óra között.
Kérünk mindenkit, hogy tartsa be az idő-

Digitális készségfejlesztő tanfolyam Perkátán
A „GINOP-6.1.2 Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében egy 35 órás
tanfolyamon vehetnek részt a perkátai érdeklődők.
A tanfolyam 2017.04.25-én indul min 15 fő jelentkezése esetén, a perkátai iskolában.
Jelentkezni, érdeklődni:
Perkáta iskola, Berényi Bendegúz 25/522-351
Dunamenti Regionális Népfőiskola 25/746-875
Jelentkezési határidő: 2017.04.20.

pontokat, 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.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
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Kérjük, hogy az
adója 1%-ának
felajánlásával
Ön is támogassa a
„Perkátáért” Közalapítványt!
Adószámunk: 18486575-1-07
A Közalapítvány támogatja az alábbiakat:
•

a nagyközség kulturális és tömegsport
tevékenységeit

•

kulturális és oktatási intézményeit

•

Perkáta nagyközségben műemlékvédelmi feladatok megvalósítását

•

Perkáta közterületei szépítését, új
köztéri létesítmények megvalósítását

•

a hagyományőrző tevékenységeket

•

nemzetközi testvértelepülési kapcsolatok ápolását

Felajánlását előre köszönjük!
“Perkátáért” Közalapítvány Kuratóriuma

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

Emlékezés Perkátán
az 1848-49-es
Szabadságharcra
Március 15.

Születés hete
Időpont:

2017. 05. 02-09-ig

• 2017. május 2. 14-16-ig
Kismamák köszöntése tanácsadáson a
Születés hete program alkalmából
• 2017. május 3. 9-12-ig
Baba-börze a Perkátai Szociális Központban
• 2017. május 4. 15.00
„Születés csodája” - előadások a
Győry-kastélyban
Előadók:
Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó tisztifőorvos
Győrikné Gelencsér Krisztina szülésznő
Védőnők
• 2017. május 5. 9-12-ig
Anyák napja a Baba-Mama Klubban
• 2017. május 9. 9 óra
Újszülöttek ligetének avatása a Peking utcában

