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PERKÁTAI
HÍREK

PROGRAMOK

 8:00  Kapunyitás, érkezés
 9:30   Megnyitó ünnepség, zászló behozatal
   Kitüntetések, elismerések, ajándékok 

átadása
 10:30  Színpadi műsorok
  Fellépők:
   Hosnyánszki Noémi és Kormos  Balázs, 

Fölszállott a páva elődöntősei
   Nagyvenyimi Mazsorett Csoport
  Perkátai Kórus
 12:00-13:00  Jó ebédhez szól a nóta!
  Ebéd
 13:30-14:00   Perkátai Népművészeti foglalkozás 

fellépése
 15:00  Maksa Zoltán humorista műsora
 15:45  Főzőverseny eredményhirdetése

SZABADTÉRI PROGRAMOK,  
EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK

 8:00   A reggelihez krumplis pitét süt a 
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre

 9:00 -12:00  Főzőverseny
   (A versenyen a főzési lehetőség gázpalackkal van!)

13:00-13:30  Hagyományőrző bemutató
 14:15  Drón bemutató
 14:30   Vátkai Zsombor stunt-riding 

 bemutatója
 10:00   Lovasudvar, gyermek lovagoltatás
   Játszóház: arcfestés, csillámtetkózás, 

légvár

Egész napos íjászkodási lehetőség  
a perkátai Turul Íjász Szakosztállyal, 

 10:00  Íjászverseny és bemutató
Bűnmegelőzési sátor, szituációs gyakorlatokkal

Zsibvásár, kürtőskalácsos, vattacukros  
és büfé egész nap

Kisállat bemutató
A program ideje alatt végig megtekinthetőek  

a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ  
állandó kiállításai és a felújított kastély épülete

ESTI PROGRAMOK

21:00
ZORALL koncert

23:00
DREAM COMBINATION koncert

1:00
RETRO DISCO 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

Szervezők: 
Fejér Megyei Polgárőr Szövetség 

Perkátai Polgárőrség 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Várunk mindenkit 2017. június 10-én a kastélykertbe,  
a XVIII. Fejér Megyei Polgárőr Napra és Nyárköszöntő fesztiválra.

XVIII. FEJÉR MEGYEI POLGÁRŐR NAP  
és NYÁRKÖSZÖNTŐ FESZTIVÁL
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Tájékoztató a 2017. 
április 20-i testületi 
ülésről

Az ülésen mind a 7 (Bogó Anikó, Kovács 
Ferenc, Molnár József, Somogyi Balázs, 
Szabó Tamás, Szilasy László és Vátkainé 
Boda Ildikó) részt vett és az ülés előtt a 
Pénzügyi Bizottság is teljes létszámban 
ülésezett, ajánlva a testületnek elfogadásra 
8 napirendi pontot.

 Az ülés első napirendjeként a közbizton-
sági beszámoló tárgyalására került sor, 
amely kapcsán vendégünk volt Suszter 
Tamás, a dunaújvárosi rendőrkapitány, 
Horváth István, adonyi parancsnokhelyet-
tes, Boda Tamás és Cséza László KMB-sek 
és Horváth István, a Perkátai Polgárőrség 
Egyesület elnöke. A beszámoló elfogadása 
után a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót fogadta el a testület, 
sajnos ezen Orosz Csaba parancsnok nem 
tudott részt venni az időjárási események 
miatt. Egy vonulás miatt a tűzoltók jár-
tak tegnap délután Perkátán, a szociális 
intézmény udvarán történt ágleszakadás 

miatt. Harmadik pontban a két ülés közti 
eseményekről szóló polgármesteri beszá-
moló elfogadása történt meg.

A testület módosította a tavalyi évi költ-
ségvetését és elfogadta a tavalyi évi költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet. 
Elfogadta a tavalyi évi belső ellenőri je-
lentést, valamint a Polgármesteri Hivatal 
beszámolóját, hasonlóan az Adonyi Több-
célú Kistérségi Társulás beszámolóját is. 
A kistérségi társulás megszüntetésével 
kapcsolatos megállapodást is elfogadta 
a testület. Két rendszeres szakorvosi ellá-
tás megállapodását módosított a testület 
a pénzügyi bizottság javaslata alapján, 
a keddenként látogatható terhesellátási 
és a szerdánkénti gyermekorvosi ellátás 
megbízási díját emelte meg. Határoza-
tot fogadott el a testület a szippantott 
szennyvízszállítás ellátásáról, az óvodai 
körzethatárról, és a kátyúzási munká-
latokról. További határozat született az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására vonatkozó pá-
lyázat benyújtására, az új óvoda épület 
részleges fejújítása kapcsán.

A bejelentések napirendben a testület fog-
lalkozott a Kossuth utcai lakók útkarban-
tartási kérelmével. Tájékoztatás történt a 
Damjanich utcai 5 lakótelek és Damjanich- 

Bajcsy-Zsilinszky utca határán levő 2 belte-
rületi ingatlan végleges eladásával kapcso-
latban. Döntéseket hozott a bárányjárási 
út végén levő útrészlet eladásával, és a 
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 
támogatásával kapcsolatosan.

Három perkátai magánszemély (Kun Bar-
na, Kunné Kerekes Marianna és Pávics 
Attila) kérelemmel fordult az önkormány-
zathoz, hogy Horthy Miklós szobrát sze-
retnék felajánlani és felállítani a Sport utca 
és Dózsa György utca kereszteződésénél, 
amelyhez közterület biztosítását kérik, 
illetve adományozásról szóló megállapo-
dást szeretnének kötni. A testület 5 igen, 
1 nem és 1 tartózkodással támogatta a 
közterület biztosításával kapcsolatos ké-
relmet.

Utolsó tárgyalt témaként lakossági kérést 
közvetítve Molnár József képviselő úr a 
temető nyitva tartásának bővítését java-
solta, hogy bővítve április és május, illetve 
szeptember és október hónapokban 18 
óráig, míg júniustól augusztusig 19 óráig 
legyen nyitva a temető az autós közleke-
dés előtt (gyalogoson bármely időpontban 
látogatható a temető), amelyet a testület 
egyhangúan támogatott. 

Somogyi Balázs  
polgármester

Előzmények közterü-
leti szobor felállításá-
val kapcsolatban

Március folyamán három perkátai magán-
személy kereste meg önkormányzatun-
kat, hogy Horthy Miklósnak, mint magyar 
történelmi személynek a tulajdonukban 
levő mellszobrát szeretnék közterületen, 
a Sport és Dózsa György utca sarkán fel-
állítani. Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata 2017. április 20-i képviselő-testületi 
ülésén többségi döntéssel támogatta a 
szobor állításához kapcsolódó közterület 
igénylésével kapcsolatos kérelmet. Önkor-
mányzatunk akkori döntésében szerepet 
játszott, hogy perkátai magánszemélyek 
felajánlása által történik meg egy fejlesz-
tés, településszépítő elképzelés, fontos 
volt, hogy az önkormányzatnak nem kell 
pénzbeli kötelezettséget vállalnia és hogy 
a történelmi személyiséghez kapcsolódó 
emlékállításnak (közterület elnevezés, 
emlékmű állítás) nincs semmilyen ma-
gyarországi vagy nemzetközi jogszabá-
lyi akadálya. Hasonló elvek és feltételek 

mentén már történt közterületi szobor 
felállítása Perkátán. A jogszabályi tiltás 
hiányában az akkori döntésünk kiállásnak 
tekinthető az adományozók szólásszabad-
sága és véleménynyilvánítási szabadsága 
mellett, amellyel mi nem ideológiai döntést 
kívántunk hozni.

2017. május 15-i ülésén Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata képviselő-testülete a 
javaslatomra 6 képviselő részvételével egy-
hangú döntéssel visszavonta az 55/2017. 
(IV. 20.) képviselő-testületi határozatát, 
amely akkor a közterület használatáról 
és szoboradomány elfogadásáról szólt.

Az elmúlt hetekben Perkátára soha nem 
látott nyomás nehezedett, ami az ügy helyi 
vonatkozása helyett országos politikai 
színtérré és témává tette a közterület 
használatáról szóló döntést. A helyi dön-
tés kihirdetését követően helyben 3 hétig 
nem történt semmilyen hatása az ügynek, 
az csak az országos médiumokban való 
megjelenés után kezdődött meg.

Önkormányzatunk továbbra sem akarja, 
és nem is tudja felvállalni a történelmi bíra 
szerepét, pedig néha már úgy tűnt, hogy 
elvárás velünk szemben, hogy az 1946-os 
Népbíróság helyett döntsünk.

Önkormányzatunk mindig kiáll a perkátai 
polgárokért, és amikor ők hallatják a hang-
jukat valamilyen számukra fontos ügyben, 
akkor nekünk figyelnünk és hallgatnunk 
kell rájuk. Ezért volt számunkra fontos, 
mind a támogató határozat elfogadásakor 
a perkátai adományozók felajánlása és 
ezért különösen fontos a mostani ellen-
zők véleménye, akik közül többeknek elvi 
kifogásaik vannak, de talán még többen 
Perkáta békéjéért és emberi kapcsolataiért 
aggódnak. Nem élünk barlangban, nyilván-
valóan hatnak ránk a Perkátához képest 
külvilág hangjai, érvei is. Néhány nappal 
ezelőttig azt hihettük, hogy elég csak a 
jogszerűséggel foglalkoznunk.

Az országos médiumok által keltett vihar-
ban településünk legfontosabb mostani 
érdeke, hogy a helyi köznyugalom helyre-
álljon, és az ügy lezáruljon. Továbbra sem 
tehetjük ki szeretett településünket az 
országos politika és a történelmi viharok 
frontvonalába.

A visszavonó döntésünket az is befolyá-
solta, hogy a támogató határozatunkkal 
nemcsak magunknak, hanem másoknak 
is nyomasztó perceket, napokat okoz-
tunk. Azt sem értettük, hogy egy közte-
rület-használati kérdésből miért váltunk 

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
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A visszavonó döntés 
hátteréhez

Március elejétől egészen mostanáig egy 
történelmi vita uralta a közbeszédet Perká-
tán, természetesen fokozatosan erősödve 
és az elmúlt héten tetőzve. Sokáig azt 
hihettük, hogy ez a történelemről szól, 
hiszen egy olyan történelmi szereplőről 
szólt, aki már 60 éve halott és több, mint 
70 éve nem politikai tényező Magyaror-
szágon. Tévesen azt hittük, hogy a közte-
rületek elnevezésekor számos alkalommal 
megkérdezett Magyar Tudományos Aka-
démia se nem támogató, se nem tiltó, 
inkább halogató állásfoglalása minket 
megvéd. Hát nem így lett és pillanatok 
alatt egy számunkra jogszerűnek tűnő 
(vagy legalábbis jogot nem sértő) kérdés-
ből országos téma lett. Azért sem értettük 
a felvetést, hiszen már azt hittük, hogy a 
közbeszéd már előrébb tart, mint néhány 
éve, hiszen megyénk egy másik telepü-
lésén már 5 éve van Horthy Miklósnak 
közterületi szobra.

Csak kapkodtam, kapkodom a fejem, hogy 
miért lehet érdekes egy helyi (vagy mint 
kiderült helyinek tűnő) ügy az országos 
médiumok (ATV, Magyar Nemzet, Info 
Rádió, Magyar Idők, blogok, politikai párti 
portálok) számára, sőt hogy lehetett ez az 
ügy kérdés a rendszeres, heti Kormány- 
infón.

Egy idő után viszont láthatóvá váltak az 
irányok, hogy ez az ügy nagyrészt az 
országos politikáról szól. Vélhetően je-
lentős szerepet játszik az ügyben, hogy 
polgármesterként jómagam és néhány 
velem együtt gondolkodó és induló kép-
viselő a mostani kormánypártok jelöltje 
volt. Erre még rátesz egy lapáttal, hogy 
a megyei közéletben is szerepet vállalok, 

mint szintén a jelenlegi kormányzó pártok 
megyei közgyűlési frakcióvezetője. (Még 
mondja valaki, hogy nem fontos a megyei 
önkormányzás!) Mindezt megfejeli, hogy 
már egy éven belül vagyunk a következő 
parlamenti választás előtt.

Ezek után már érthetőek voltak a kérdések 
és a felvetések, illetve láthatóvá vált, hogy 
a támadásoknak országosan és helyben 
is a konkrét témán túlmutató céljai van-
nak. Egyrészt rajtam, mint Fidesz-KDNP 
mezt viselő településvezetőn és megyei 
politikuson keresztül országos politiku-
sok és a miniszterelnök támadása történt 
meg, azon célból, hogy a rájuk süssék az 
idegenellenesség bélyegét. Szalagcíme-
ken mutatták be, hogy a fideszes polgár-
mester szembemegy a miniszterelnökkel. 
Szeretnék eloszlatni néhány tévhitet a 
jelenlegi kormányzó pártok működéséről, 
hangsúlyozva azt, hogy sem első, sem 
második, hanem sokadik szintű, néven 
nevezve helyi szintű politikusa vagyok a Fi-
desz-KDNP-nek, és a szavazók bizalmából 
tevékenykedhetem Perkáta és Fejér megye 
érdekében. Tehát bevallom, néhány nap-
pal ezelőttig nem ismertem Orbán Viktor 
miniszterelnök Úr 2015-ös nyilatkozatát 
egy Horthy Miklós emlékmű kapcsán, azért 
sem, mert egyrészt miniszterelnök Úrral 
nyilván nem mozgok egy munkaköri pá-
lyán, az ő feladatköre és felelőssége több 
ezerszeres hozzám képest, másrészt nem 
küldik le hozzánk betanulási és visszakér-
dezési szándékkal Orbán Viktor nyilatko-
zatait. Tehát azért nyilatkoztam azt, hogy 
nem érzek ellentmondást Orbán Viktor 
2015-ös nyilatkozata és mostani perkátai 
helyi szoborállítási ügy között, mert mi-
niszterelnök Úrral nem konzultáltam eb-
ben a kérdésben, ahogy nyilván más helyi 
kérdésben sem, de főleg azért nem, mert 
neki egészen más szintű feladatai vannak.  

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

közéleti havi LAPJA
2017. május-június

Honlap: www.perkata.hu
Kiadó: 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Felelős szerkesztő: 

Perkátai Hírek Szerkesztőbizottsága
Címe:

2431 Perkáta, Szabadság tér. 1.
E-mail: ujperkataihirek@gmail.com

Tördelés, tipográfia: Hutvágner Barbara
Nyomdai kivitelezés:
AlphaPress Nyomda 

és Kreatív Grafikai Stúdió
Székesfehérvár, Homoksor 7.

ISSN-2062-6819
Lapzárta: 

2017. július 26.
Megjelenik havonta 1450 példányban.

Az újság példányai beszerezhetők 
Perkáta Nagyközség Polgármesteri 
Hivatalában. A szerkesztőségünkbe 
beküldött kéziratokat szerkesztve 

jelentetjük meg.

Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg 
és nem küldünk vissza.

TA R TA L O M

I M P R E S S Z U M

Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata  2-7 
Perkátai Kínai Központ  7-8 
Perkátai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 8-9
Perkáta Általános Művelődési 
Központ  10-13

József Attila Könyvtár  11
Szivárvány Óvoda  11-12

Perkátai Szociális Központ 13 
Egészségügy  13-14
Civil szervezetek hírei  15-17

Perkátai Nyugdíjasok Baráti 
Körének hírei..   15 
Perkátai Polgárőrség hírei  15 
Perkátai Sportegyesület..  16 
Perkátai Turul Íjász ..  16-17

Kína kincsei  17
Közösségi hírek  18-20
Egyházi írások  21-22
Közlemények, hirdetések  22-23

központi szereplővé, de azt meg pláne 
nem, hogy a döntést miért kérték számon 
miniszterelnöktől, országgyűlési képviselő-
től és helyi nemzetiségi önkormányzati 
képviselőtől. A visszavonó határozatnak 
az is oka a települési nyugalom és a helyi 
ügyekre koncentrálás mellett, hogy nem 
szeretnénk negatívan befolyásolni sem 
Magyarország, sem Perkáta megítélését, 
illetve nem szeretnénk plusz feladatokat 
adni a saját döntésünk miatt miniszterel-
nök úrnak, a parlamenti képviselőknek és 
a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat tisztségviselőiknek, hiszen van nekik 
nélkülünk is elég feladatuk.

Tudjuk, hogy akár az életben, akár a helyi 
politikában egyazon döntéssel egyszerre 
bizonyos érdekeket támogatunk, és bizo-
nyos érdekeket sértünk. Lehet, hogy az 
április 20-i támogató döntéssel, majd a 
mostani döntéssel ellentétes érdekeknek 
okoztunk jót és rosszat, de egyik sem állt 
szándékunkban. A képviselő-testület tagjai 
sem az első, sem a második döntéstől nem 
lettek sem jobb, sem rosszabb emberek. 
Mindkettő döntés esetén az akkori legjobb 
tudásunk szerint szavaztunk.

Három jelentős tapasztalattal minden-
képpen gazdagodtunk az ügy során. Egy-
részt láthatóan fontosnak tartották a helyi 
polgárok elmondani a véleményüket egy 
elsőre nem aktuálpolitikai kérdésben, ami 
az jelenti, hogy tévesek azok az állítások, 
hogy az embereket nem érdeklik a köz-
ügyek. Sőt, kifejezték azt az igényüket is 
Perkáta lakosai, hogy szeretnék bővíteni 
az ismereteiket akár tudományos előa-
dások helyben való megszervezésével, 
hiszen látható volt, hogy az elmúlt 70 év 
jelentős részében azért egyoldalú volt a 
történelem iskolai oktatása. Az is fontos 
visszajelzés volt, hogy a perkátai polgárok 
a mostani ügykezelésünkkel ellentétben 
jónak tartották azt a konzultációt, amit 
internetes szavazásként a közterületek 
átnevezésekor lefolytattunk. Harmadsor-
ban pedig látható, hogy következetesebb 
szabályokat, álláspontokat várnak el tőlünk 
a helyi polgárok a közterületek kezelésével 
kapcsolatban, mind a régebben megvaló-
sult ügyekben, mind a jövőbeni fejleszté-
sek területén.

Somogyi Balázs

(  folytatás a 4. oldalon)
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Egy dologban mégis konzultáltunk az el-
múlt időszakban, de természetesen nem 
személyesen, hanem az egyik helyettes 
államtitkárság által levelezve, amikor is 
miniszterelnök Úr hivatalos kínai látoga-
tása előtt megkérdeztek minket megvaló-
sult és jövőben létrehozható kínai-magyar 
kulturális projektekről. Ez a megkeresés 
nagyon jól esett számomra, hiszen telepü-
lésünk rendelkezik a legrégebbi hivatalos 
magyar-kínai partnerkapcsolattal. Ennek 
keretében a tavalyi évben testvértelepü-
lésünk, a Peking fővároshoz tartozó Hua-
xiang létrehozott egy állandó kiállítást a 
tavalyi évben pályázati forrásból felújított 
perkátai Győry kastély főépületében. Az 
országos médiumok híradásait is próbál-
tam a számunkra sokkal értékesebb kínai 
kulturális kapcsolat felé terelni, de sajnos 
mindenki csak a Horthy-ügy miatt volt 
ránk kíváncsi. Tehát nem is állt szándé-
komban ellentmondani a miniszterelnök 
Úrnak, csak egészen más pályán mozgunk 
és egészen más szinten űzzük ugyanazt 
a sportágat. Ő az európai Bajnokok Li-
gájában meghatározó játékos, míg én a 
megye háromban játszogatok, és amely 
stratégia, tudás, ismeret az ő szintjén már 
évek, évtizedek óta rutinszerű, az a legal-
sóbb szintekre csak lassan csorog le. Saj-
nos ez a pillanatokig fennálló látszólagos 
ellentmondás az én ismereteim hiánya, 
a rutintalanságom és a naivságom miatt 
állhatott fenn, nem pedig szándékosan.

Helyben pedig az volt számomra érdekes, 
hogy a szoborállítása kérdése már az áp-
rilis 20-i döntésünk előtt is téma volt Per-
kátán és a döntés után hetekig semmilyen 
érzékelhető ellenvélemény nem hangzott 
el, ezért is nyugodhattunk meg. Majd 3 hét 
telt el az országos média megjelenéséig 
és helyi ellenzéki véleményformálók csak 
ezután jelentek meg a színen. Nyíltan az 
elmúlt hét végéig nem is találkoztam helyi 
ellenzővel, sem hivatalosan, sem telefo-
non, sem elektronikusan Perkátáról nem 
közölte velem senki az ellenvéleményét 
és csak a múlt csütörtökön értesültem 
aláírásgyűjtésről, aminek első részét múlt 
pénteken juttatták el a Polgármesteri Hi-
vatalba. Az aláírások vezéralakjai között 
természetesen megtalálhatóak az elmúlt 
helyi önkormányzati választások elvérzett 
jelöltjei és a múlt árnyékai is, így a konk-

rét aláírási téma mögött nem volt nehéz 
sejteni a valódi szándékot, amit „jóakaró” 
belső informátoraim is megerősítettek, 
hogy a végső cél a jelenlegi települési 
vezetés ellehetetlenítése. Persze abszolút 
jó szándékú és őszinte emberek is részt 
vettek az aláírások gyűjtésében. Rajtuk 
kívül természetesen nekem nagyon fon-
tosak azok a személyek, akik őszintén, 
elsősorban a településért aggódva aláírták 
az ellenvéleményüket. Az ellenzéki figurák 
helyett természetesen a hozzám közel ál-
lók, a szemembe nézők kritikája is nagyon 
fontos volt, akik közül sokan kifejezték azt, 
hogy nekik a szoborállítással ugyan nincs 
problémájuk, de az ország és a település 
mostani helyzetében kérik, hogy vonjuk 
vissza a határozatot.

Sokat mondó volt az, hogy az országos 
politikai pártok miként kezelték az ügyet. 
A baloldali ellenzék két legnagyobb ereje 
is közleményt is adott ki, nyilván úgy, hogy 
semmit sem tudtak Perkátáról, véleményü-
ket csak a híradások, semmint a helyben 
tájékozódás formálta. A kormányzó pártok 
sokkal intelligensebb véleményt mondtak, 
több kormányzati vagy kormánypárti szó-
vivő is elmondta a véleményét, amely nem 
egyezett a helyi döntéssel, de mindvégig 
hangsúlyozták, hogy a települési ügyek 
kezelése helyben kell megtörténjen, ezért 
létezik a 3.200 magyar helyi önkormány-
zat. Számomra Lázár János miniszter Úr 
véleménye nemcsak szimpatikus volt, 
hanem olyan, amilyet a polgár elvárhat 
egy államférfitól. A heti Kormányinfón, 
amibe nyilvánvalóan nem botránytémával 
szerettünk volna bekerülni, ő is kifejtette a 
személyes és a politikai véleményét is, de 
hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben a 
megosztottságon, illetve az azzal sajnos 
mindig együtt járó megcsontosodott, egy-
mást kizáró vélemények helyett szükséges 
a magyar történelem kibeszéletlen ese-
ményeit, személyeit több nézetből való 
megvilágító, nyílt vita. Ez számomra a bi-
bói szemlélet tanácsa, amely a kizárólagos 
vélemények helyett a középút keresését 
tartja fontosnak.

Sokat hallani arról, hogy a PC, azaz a politi-
kai korrektség mennyire engedi az őszinte 
vélemények kifejezését, illetve mennyire 
tesz kontraproduktívvá és gerjeszti az 

öncenzúrát. Hiába nyilatkoztam minden 
fórumon, hogy a szoborállítás ügyébe úgy 
került bele az önkormányzat, mint Pilá-
tus a krédóba, a legtöbben velünk, velem 
azonosították. A tényleges adományozók 
neve az országos médiában szinte fel sem 
merült, illetve a fent kifejtett okok miatt 
marginálissá vált. Mindvégig próbáltam 
elmondani perifériális szerepünket, aminek 
szintén két iránya volt. Egyrészt sokan 
támadtak, hogy miként képzeljük ezt a 
szoborállítást, hiszen Horthy roppant ne-
gatív történelmi személyiség, nem fogad-
ták el tőlem azt a választ, hogy ez nem a 
mi ötletünk. Ahogy azok sem fogadták 
el tőlem ezt a választ, akik hálálkodtak, 
hogy felvállalunk egy ilyen ügyet, hiszen 
Horthy szerintük meg pozitív szereplő, 
hiszen a kritika mellett a dicséret sem 
nekünk járt volna. Nyomasztóan éreztük, 
hogy a mostani ügy tényleg megosztja a 
társadalmat, és mindként oldalnak tudo-
másul kell vennie, hogy a másik oldal hívei 
is sokan vannak.

Zárásként érdekes volt megélni azt, hogy 
pont a minket nyomasztó médiahullámmal 
egy időben egy országos hírű ellenzéki 
politikus egy médiaháborúba keveredett, 
és ennek eredményeként ő és a pártja boj-
kottot hirdetett a szerinte kormányzatot 
támogató médiával szemben. Nyilvánva-
lóan ennél az országos politikusnál sokkal 
kevesebb politikai és sajtótapasztalatom 
van, sőt sokkal kevesebb szakmai ismere-
tem is, de egy pillanatig sem jutott eszem-
be, hogy ne álljak bármelyik sajtótermék 
rendelkezésére. Ismerem én is, bárkihez 
hasonlóan a magyar sajtóviszonyokat és 
lehet, hogy néha az „életet nyer, aki időt 
nyer” elvvel elkerülhettem volna kényel-
metlen pillanatokat, de tudom, hogy a 
felelősséget, még ha nem is tudatosan 
helyeződött rám, de vállalnom kell, akár 
ellenféllel, akár baráttal kerülök szembe.

Bízom benne, hogy a visszavonó dönté-
sünk helyreállítja a perkátai köznyugalmat, 
békésebb időszakot hoz, és esetleg értel-
mes viták alakulhatnak ki, akár a konkrét 
témában, akár más, a települést érintő 
kérdésekben, úgy hogy egymás érveit, 
ha nem is elfogadják, de legalább meg-
hallgatják az egymással szemben állók.

Somogyi Balázs

(  folytatás a 3. oldalról)

Mi legyen a következő 
szobor témája?

Két dolog miatt érdemes foglalkozni ez-
zel a kérdéssel. Egyrészt elkerülhetetlen, 
hogy az adományozók által megkezdett, 
de a visszavonó döntés miatt torzóvá vált 
helyszínen szükséges egy közterületi em-
lékmű kialakítása.

Érdekes volt megélni azt, hogy ami miatt 

két éve jelentős kritikát kaptunk, azt most 
elismerték. A 2015-ös utcanév változtatá-
sok előtt nem a konkrét megnevezésekről, 
hanem azok jellegéről volt a perkata.hu 
települési portálon hosszú ideig szavazás. 
Ennek figyelembevételével, illetve előző 
önkormányzati napirendek felhasználá-
sával kerültek meghatározásra a konkrét 
javaslatok, amelyek utolsó stádiumban 
írásban is meg lettek küldve az ott lakó 
polgárok számára. A 13 régi utcanévből 14 
új név lett és két terület (a volt Lenin utca 
és a volt Marx utca esetében) a kiküldött 

önkormányzati javaslatot aláírásgyűjtéssel 
megváltoztatni kérte, amit mi örömmel 
elfogadtunk. Két másik utca esetében tör-
tént még változtatási szándék, de végül a 
Kisbács utcában a végső nevet támogatók 
relatív többségbe kerültek, míg a Peking 
utca változtatói 2 hónappal a döntés után 
tettek javaslatot, amikor az újabb változ-
tatás már jelentős költségébe került volna 
az ott lakóknak és ott vállalkozóknak.

A tapasztalat inkább az volt, hogy a la-
kók már várták a névváltozásokat és nem 



5PERKÁTAI HÍREK 
2017.  május-június KÖZÜGYEK

azért gyűjtöttek aláírást, hogy maradjon 
a régi név, hanem inkább azért, hogy ez 
esetleges idegen hangzású név helyett 
magyar történelmi személyekről és mű-
vészekről legyen elnevezve az utcájuk. A 
majdani Peking utca a volt Tanácsköztár-
saság utca központhoz közelebbi fele lett 
és az egyik ott lakó keresett meg engem 
e-mailben, hogy amiatt nem örül az utca 
szétválasztásának, hogy ő most irigykedik, 
hogy az utca másik fele Babits Mihályról 
lett elnevezve.

Ezekből a tapasztalatokból kiindulva egy 
szavazást szeretnénk elindítani a perka-
ta.hu oldalon a Dózsa György utca és a 
Sport utca sarkán levő kis park közterületi 
szobrának témájára, amelyet az önkor-

mányzat kíván majd felállítani. Több témát 
javasoltak nekem a helyi polgárok, hogy 
kinek, minek kellene közterületi emlékmű-
vet állítani Perkátán és a Horthy-szobor 
visszavonása ennek most helyet biztosít. 
A magyar történelem dicső őstörténetéből 
javaslat érkezett Attilára és a Turulra, a 
kormányzók sora miatt és az iskola név-
adója miatt Hunyadi Jánosra. Ugyan van 
két millenniumi emlékmű a településen, de 
az államalapító Szent Istvánnak nincs. A 
település történelme miatt évtizedek óta 
téma Győry Teréz személye is. Az elmúlt 
időszak másik botránya miatt többen fel-
vetették, hogy Petőfi Sándor történelmi 
szerepe és irodalmi jelentősége miatt egy 
méltóbb emlékművet érdemelne, de nyil-

ván ezt most nem vennénk figyelembe.

Így 5 téma vagy személy kerülne fel sza-
vazásra, akik mind a magyar (és perkátai) 
történelemhez kapcsolódnának, és a kat-
tintó szavazópolgárokra bíznánk a döntést, 
ahogy javasolva volt a mostani időszakban. 
Alfabetikus sorrendben: Attila, Győry Te-
réz, Hunyadi János, Szent István és Turul.

Kérem, vegyenek részt a konzultációban, 
hogy elkerülhessük az elmúlt hetek nyo-
masztó emlékeit és egy megalapozott 
döntéssel tudják szépíteni az önkormány-
zat és a majdani alkotók Perkátát.

A szavazás 2017. június 30-án zárul. 

Somogyi Balázs

Bővül és megújul az 
Egészségház

Az óvoda és bölcsőde fejlesztés mellett egy 
másik pályázati sikerről is beszámolunk, 
miszerint a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 
azonosítószámú, az Egészségház bőví-
tése és részleges felújítása Perkátán című 
pályázaton 90 000 000 Ft összegű tá-
mogatást nyert el Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata.

A projekten belül megvalósul az egészség-
ügyi alapszolgáltatások egy helyen történő 
ellátása, hiszen fogorvosi rendelő kialakí-
tása történik meg az új épületszárnyban. 
Emellett a terhes és a gyermekorvosi, il-
letve egyéb más, szakorvosi ellátások is 
helyet kapnak a bővítményben, továbbá a 
védőnői szolgálat is plusz helyiséget kap.

A 2009-es részleges orvosi rendelő fej-
lesztésben és a 2014-es energetikai beru-
házásban a pályázati feltételek miatt nem 
valósulhatott meg az épület tetőszerkeze-
tének javítása, amely pedig az új projekt- 
nek a részét képezi. Így a bővítményen 

túl, az egész épület teljesen felújított lesz.

A pályázat kitér az orvosi szolgáltatók-
kal kapcsolatos önkormányzati lakások 
felújítására is, mivel az egészségügyi in-
tézmények fejlesztése mellett fontos az 
orvosok helyben tartása és esetleges új 
orvosok leigazolása.

Az előkészítési, tervezési és közbeszer-
zési feladatok után 2017 augusztusában 
kezdődhet el a beruházás, amelynek a 
befejezése jövő év első felére várható.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Bölcsőde, plusz óvo-
dai csoportszoba és 
tornaszoba létesül 
Perkátán

A Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata által benyújtott TOP-1.4.1-15-
FE1-2016-00007 azonosítószámú, „A 
Perkátai Általános Művelődési Központ 
Szivárvány Óvodájának bővítése – egy 
óvodai és egy bölcsődei csoport létreho-
zása” című pályázat 180 000 000 összegű 
támogatásra érdemesnek ítéltetett – adta 
hírül a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatósága.

Régóta várt fejlesztés a most már 28 éves 
új óvoda második felének megépítése, 
amelyre önkormányzatunk két alkalom-
mal nyújtott be pályázatot: 2011-ben il-
letve a mostani sikeres pályázat kapcsán 
2016-ban. A nagyívű és minden egyes 
perkátai családot érintő beruházás kere-
tében kialakításra kerül egy plusz óvodai 
csoportszoba, egy napjaink elvárásainak 
megfelelően felszerelt tornaszoba és egy 
bölcsődei részleg.

Az óvodai csoportszobák zsúfoltsága, a 
nevelés színvonala érdekében kiemelten 
fontos egy új óvodai csoport létrehozá-
sa. A településen az igényfelmérések jól 
mutatják, hogy egyre nagyobb igény mu-
tatkozik a bölcsődei gondozásra, mely a 
családok munkakörülményeit és ezáltal az 
életkörülményeit is tudja javítani.

A projekt kifejezetten gazdaság fejlesztési 
pályázat, amely elsősorban a kisgyermekes 
családok munka világában való be- vagy 
visszalépését tudja javítani, hiszen ezál-
tal plusz 40 kisgyermek bölcsődei vagy 
óvodai nevelését tudjuk megvalósítani, 
továbbá 7 új munkahely teremtésével is jár.

A fejlesztés azért is örömteli számunkra, 
mert ez elmúlt évben is kiemelkedően 
sok, 49 kisgyermek született Perkátára. 
Önkormányzatunk az előkészítő felada-
tokat megkezdte, a tervezési munkála-
tok és közbeszerzés után várhatóan idén 
augusztusban kezdődik el a beruházás, 
amely legkésőbb 2018 szeptemberében 
már fogadni tudja a legkisebbeket.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Perkátáért 
Közalapítvány 
köszönete

A Perkátáért Közalapítvány ezúton sze-
retne köszönetet mondani, mindazoknak 
a személyeknek akik  az adójuk 1%-át fel-
ajánlották az idei évben is számunkra. A 

2016-os évben beérkezett támogatások-
ból, a kastélyban a Győry család emlékeit 
bemutató kiállítást sikerült színvonalasab-
bá tenni a tablók készítésével, valamint 
a perkátai rendezvények támogatására, 
iskolás gyermekek programjaira tudtunk 
támogatást nyújtani.

A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet: Az Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatá-
sok fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 

támogatás céljából pályázatót nyújtott 
be a Perkátáért Közalapítvány, melyből 
sikeresen a kisbuszt meg tudta vásárolni. 
A pályázatban kitűzött célokat sikerült a 
2016-os évben teljesíteni. A buszt a helyi 
intézmények, civil szervezetek, különböző 
korosztályú csoportjai tudták igénybe ven-
ni, kulturális, szociális, oktatási, hivatalos 
ügyintézési, testvértelepülési kapcsolatok 
ápolása céljából.

Bogó Anikó 
Perkátáért Közalapítvány
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Felhívás
Tisztelt Temetőlátogatók!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 
temetőnkben az 1992-nél ko-
rábban megváltott/újravál-
tott sírhelyek, urnasírhelyek, 
illetve urnafülkék, valamint az 
1957-nél korábban megváltott/
újraváltott sírboltok megváltá-
sának joga már lejárt.
Tekintettel arra, hogy a felhí-
vásban megjelölt temetkezési 
helyek használati ideje lejárt, 
azokat – az érvényben lévő 
rendelkezésekben biztosított 
jogkörünknél fogva – újravál-
tásra meghirdetjük.
A köztemető működtetését a 
temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény, 
valamint Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a temető használa-
tának rendjéről szóló 2/2014. 
(II. 6.) számú rendelete sza-
bályozza.
A temetési hely felett az ren-
delkezik, aki megváltotta. A 
sírhelyek, urnasírhelyek és az 
urnasírok használata a beteme-
téstől számított 25 évre, a sír-
bolt használata 60 évre terjed.
A sírhelytulajdonos addig ren-
delkezik a sírhellyel, amíg – a 
törvényben meghatározott fel-
tételek mellett – megváltotta a 
sírhelyet.
A megváltási idő lejártát köve-
tően – törvénnyel szabályozott 
módon – a sírhellyel és a rá 
épített sírjellel (sírkő, kopjafa, 
stb.) kapcsolatos rendelkezési 
joga megszűnik.
A temetési hely feletti rendel-
kezési jog meghosszabbítha-
tó, újraváltáskor elsőbbséget 
élvez az eltemettető, halála 
esetén pedig a törvényes örök-
lés rendje szerint soron követ-
kező közeli hozzátartozója. A 

meghosszabbítás időtartama 
a rendeletben rögzített idő-
tartam. 
Az újra meg nem váltott sír-
hellyel és a rajta lévő felépít-
ménnyel a lejárat után a te-
mető tulajdonosa rendelkezik, 
illetve tulajdonába mennek 
át. Kivételt képeznek a védett 
(történelmi, és egyházi, lelkész) 
sírok. 
A nyugvási időt (használati 
időt), s így a sírral való rendel-
kezési jogot meg kell váltani. 
A megváltott nyugvási időn 
belül a sírhelytulajdonos tudta 
és jóváhagyása nélkül a sírba 
sem temetni, sem arra sírjelet 
építeni nem lehet!
A lejárt sírhelyeket a Perkátai 
Polgármesteri Hivatalban le-
het újra megváltani e felhívás 
alapján. 
Meg nem váltott sírhelyek 
(A sírhelyekhez tartozó el-
hunyt személyek nevei Per-
káta Nagyközség honlapján, 
a www.perkata.hu oldalon 
megtalálhatóak):

„A” parcella:

A.1.1., A.2.3., A.2.4., A.3.1., 
A.3.4., A.4.3., A.5.2., A.5.5., 
A.5.6., A.6.4., A.6.6., A.6.7., 
A.7.3., A.7.5., A.8.4., A.8.6., 
A.9. 3., A.9.4., A.9.6., A.10.1., 
A.10.2., A.10.6., A.10.8., A.10.11., 
A.11.1., A.11.3., A.11.6., A.11. 9., 
A.12.5., A.12. 10., A.13.8., A.13.9., 
A.14.2., A.13.3., A.13.4., A.13.5., 
A.13.6., A.14.8., A.15.3., A.15.4., 
A.15.6., A.15.7., A.15.8., A.16.1., 
A.16.3., A.16.6., A.16.7., A.16.11., 
A.17.1., A. 17.2., A.17.7., A. 17.8., 
A.18.1., A.18.3., A.18.5., A.18.6., 
A.18.7., A.18.8., A.18.9., A.18.10., 
A.18.11., A.19.3., A.19.4., A.19.7., 
A.19.9., A.20.6., A. 20.7., A. 
20.8., A.20.9., A.20.12., A.21.4., 
A.21.5., A.21.7., A.21.9., A.21.10., 
A.22.1., A.22.4., A.22.5., A.22.8., 
A.23.3., A.23.9., A.23.10., 

A.23.11., A.23.12., A.23.15., 
A.24.2., A.24.3., A24.7., A.24.8., 
A.24.10., A.24.12., A.24.13., 
A.25.3., A.25.4., A.25.7., A.25.14., 
A.25.16., A.25.17., A.26.1., A.26.4., 
A.26.9., A.26.14., A.26.25., 
A.27.1., A.27.2., A.27.7., A.27.8., 
A.27.11., A.27.13., A.28.7., A.28.13., 
A.28.15., A.29.1., A.29.9., A.30.2., 
A.30.9., A.30.11., A.30.12., 
A.30.14., A.31.1., A.31.10., 
A.31.11., A.31.14., A.32.14., 
A.33.3., A.33.9., A.33.13., 
A.33.15., A.34.10., A.34.11., 
A.34.12., A.34.13., A.34.15., 
A.35.1., A.35.3., A.35.6., A.35.9., 
A.35.10., A.35.12., A.35.14., 
A.35.15., A.36.5., A.36.6., 
A.36.8., A.36.10., A.36.12., 
A.37.2., A.37.10., A.37.13., A.38.2., 
A.38.3., A.38.5., A.38.11., A.39.6., 
A.39.14., A.39.15., A.40.4., 
A.40.5., A.40.8., A.40.10., 
A.41.5., A.41.9., A.42.1., A.42.7., 
A.42.9., A.43.7., A.43.8., A.44.5., 
A.44.6., A.44.8., A.46.4., 
A.46.6., A.46.8., A.47.2., A.47.5., 
A.47.6., A.48.3., A.48.8., A.49.3., 
A.49.4., A.49.6., A.51.3., A.51.5., 
A.51.7., A.51.8., urnafülkék

„B” parcella:

B.2.7., B.2.20., B.3.6., B.3.7., 
B.3.8., B.3.11., B.3.17., B.3.23., 
B.3.24., B.3.25., B.4.7., B.4.8., 
B.4.13., B.4.16., B.4.23., B.5.7., 
B.5.9., B.5.11., B.5.12., B.5.16., 
B.5.20., B.6.7., B.6.8., B.6.11., 
B.6.12., B.6.13., B.6.14., B.6.17., 
B.6.21., B.6.22., B.7.4., B.7.11., 
B.7.13., B.7.14., B.7.15., B.7.18., 
B.8.5., B.8.6., B.8.7., B.8.8., 
B.8.9., B.8.10., B.8.15., B.8.18., 
B.9.1., B.9.3., B.9.5., B.9.6., B.9.8., 
B.9.9., B.9.14., B.9.15., B.10.3., 
B.10.6., B.10.12., B.10.14., B.10.16., 
B.10.20., B.11.1., B.11.3., B.11.4., 
B.11.5., B.11.7., B.11.10., B.11.19., 
B.12.1., B.12.16., B.12.17., B.13.3., 
B.13.5., B.13.6., B.13.9., B.13.12., 
B.13.15., B.14. 13., B.15.3.., B.15.4., 
B.15.6., B.15.9., B.15. 12., B.16.3., 

B.16.6., B.16.9., B.17.1., B.17.3., 
B.17.6., B.18.10., B.19.6., B.19.8., 
B.20.1., B.20.8., B.21.3., B.22.6., 
B.22.7., B.23.5., B.23.10., B.24.7., 
B.24.9., B.25.1., B.25.8., B.25.10., 
B.26.1., B.26.3., B.27.4., B.27.5., 
B.28.3., B.28.8., B.28.10., B.29.9., 
B.29.10., B.29.14., B.30.7., 
B.31.4., B.31.5., B.31.6., B.31.11., 
B.31.12., B.31.13., B.32.5., B.32.8., 
B.33.4., B.33.5., B.33.6., B.33.7., 
B.34.4., B.34.7., B.34.10., B.35.2., 
B.35.4., B.35.6., B.35.7., B.35.10., 
B.35.11., B.35.12., B.36.3., B.36.8., 
B.36.12., B.37.8., B.37.14., B.38.5., 
B.38.8., B.38.12., B.39.3., B.39.4., 
B.39.6., B.39.9., B.39.12., B.40.3., 
B.40.6., B.40.13., B.41.7., B.42.5., 
B.42.10., B.42.12., B.43.2., 
B.43.6., B.43.7., B.43.8., B.43.14., 
B.44.2., B.44.6., B.44.11., B.45.3., 
B.45.5., B.45.8., B.45.10., B.45.11., 
B.45.13., B.45.14., B.46.3., 
B.46.6., B.46.7., B.46.8., B.46.12., 
B.46.14., B.47.3., B.46.7., B.47.9., 
B.47.10., B.47.12., B.48.1., B.48.5., 
B.48.12., B.48.13., B.49.1., B.49.5., 
B.49.6., B.49.7., B.49.9., B.49.12., 
B.49.15., B.50.4., B.50.17., B.51.5., 
B.51.7., B.51.9., B.51.12., B.51.14., 
B.51.14., B.51.15., B.51.16., B.52.9., 
B.52.10., B.53.4., B.53.12., 
B.53.13., B.53.16., B.53.17., 
B.53.18., B.54.8., B.54.11., 
B.54.12., B.54.15., B.54.17., 
B.55.1., B.55.6., B.55.9., B.55.13., 
B.56.4., B.56.6., B.56.9., B.56.12., 
B.56.13.

„C” parcella:

C.1.1., C.1.2., C.1.7., C.1.12., C.1.15., 
C.1.17., C.2.1., C.2.9., C.2.11., 
C.2.17., C.3.4., C.3.13., C.3.17., 
C.4.4., C.4.6., C.4.8., C.4.10., 
C.4.10., C.4.12., C.5.2., C.5.8., 
C.5.10., C.5.15., C.5.16., C.5.17., 
C.6.3., C.6.9., C.6.12., C.6.16., 
C.7.4., C.7.7., C.7.11., C.7.12., 
C.7.16., C.8.4., C.8.5., C.8.6., 
C.8.7., C.8.8., C.8.14., C.9.1., 
C.9.10., C.22.15.

A-B, E parcella C-D, F-G parcella D parcella

Egyes sírhely 10 000 Ft 4 000 Ft

Kettes sírhely 12 000 Ft 5 000 Ft

Kettes kriptahely 40 000 Ft 20 000 Ft

Négyes kriptahely 60 000 Ft 30 000 Ft

A-B parcella C-D parcella D parcella

Egyes urnasírhely   8 000 Ft 4 000 Ft

Kettes urnasírhely 10 000 Ft 5 000 Ft

Kolumbárium 30 000 Ft 20 000 Ft

Négyes kriptahely 60 000 Ft 30 000 Ft

A temetési helyek újraváltási díja:

Hamvasztásos temetési helyek megváltási díja:

Kettesnél nagyobb sírhely megvál-
tása esetén a megváltás díja sír- 
helyenként a kettes sírhely második 
sírhelyének díjával növekszik.

Fentiekre tekintettel felhívom a 
nagyközség lakosságának figyel-
mét a lejárt használati idejű sírhe-
lyek megváltásának lehetőségére, 
egyben tájékoztatom az érintetteket, 
hogy … után az újra meg nem váltott 
sírhelyeket újratemettetjük. 
Kérjük Önöket, hogy hozzátartozóik 
sírhelyei tekintetében a szükséges 
lépéseket tegyék meg.

Somogyi Balázs  
polgármester
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Kínai-Magyar 
Kulturális 
Turisztikai 
Központ hírei

2017. március 31-én a „Közös 
ügyünk a kisgyermekkori ne-
velés támogatása” című kon-
ferenciára várták Perkátán a 
kisgyermek gondozásban és 
nevelésben részt vevő szakem-
bereket, a helyi önkormányzat 
képviselőit, valamint a Védőnői 
szolgálat és a szülői munkakö-
zösség tagjait. A rendezvény-
nek a Kínai-Magyar Kulturális 
Turisztikai Központ adott ott-
hont.

A megnyitón Kundakker Fe-
rencné, a konferencia szerve-
zője köszöntötte a vendégeket 
és vázolta a nap programját. 
A hagyományok ápolásának 
fontosságát hangsúlyozva 
néptánc előadással léptek fel 
a perkátai Népművészeti fog-
lalkozás diákjai.

Somogyi Balázs, Perkáta pol-
gármestere üdvözölte a prog-
ram meghívottjait, s őt követte 
Bogó Anikó, a Perkátai Általá-
nos Művelődési Központ igaz-
gatója, aki az óvoda bővítés, 
bölcsőde létrehozás érdekében 
tett szakmai lépéseket ismer-
tette.

Palkovics Józsefné a Család-
barát Ország Nonprofit Köz-
hasznú Kft. területi koordiná-
tora tartott előadást, továbbá 

programon Bogóné Plasek 
Krisztina, az egyik perkátai 
védőnő, a sokrétű tevékeny-
ségüket mutatta be.

A tanácskozás második ré-
szében Dobráné Szabó Már-
ta, a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros (BID) igazgatója 
és Kecskeméti Péterné, a BID 
Napraforgó Bölcsőde igazga-
tója tartottak előadást, majd a 
Rácalmási Manóvár Óvoda és 
Bölcsőde bemutatkozását hall-
hattuk Pálinkás Tiborné igazga-
tótól. A cecei óvoda vezetője 
Mészáros Istvánné Éva, az új 
bölcsődei csoport kialakításá-
nak előkészítését vázolta.

Hegelsberger Ferencné a Ma-
gyar Óvodapedagógiai Egye-
sület elnökségének tagja tar-
tott tájékoztatót.

A konferencia zárásaként 
Cseréné Marczal Zsuzsanna a 
perkátai Szivárvány Óvoda he-
lyettes vezetője az intézmény 
bemutatása mellett, a peda-
gógusok szakmai fejlődését 
és a pályázati eredményeket 
ismertette.

Április 29-én a szervezte meg 
intézményünk a „2017- A KA-
KAS ÉVE” című rajzpályázat 
eredményhirdetését, valamint 
a beérkezett munkákból össze-
állított kiállítást. A versenyen 
az alábbi eredmények szület-
tek: I.-II. osztály: I. Ősi Tímea, II. 
Hidegkuti Zsófia, III. Somogyi 
Zorka, III. IV. osztály: I. Iványi 
Noémi, II. Nedó Dóra Sára, III. 
Gálosi Lara, felső tagozat: I. Po-
lányi Nóra, II. Latinovics Amina, 

III. Németh Dorina

Gratulálunk a helyezetteknek!

Május 5-én a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem BTK Kínai 
Tanszékével közösen szervezett 
konferenciát a Kínai-Magyar 
Kulturális Turisztikai Központ, 
mely a kínai hagyományokat, a 
kulturális, történelmi, irodalmi 
érdekességeket volt hivatott 
bemutatni.

A programon köszönthettük 
Duan Jielong Urat, a Kínai 
Népköztársaság Magyarorszá-
gi Nagykövetét. A nagykövet 
üdvözölte a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának Kínai 
Tanszékéről érkező hallgatóit, 
méltatta Perkáta magyar- kínai 
kapcsolatok ügyében tett érde-
meit, valamint gratulált a köz-
pont létrehozásához. A prog-
ramon részt vett Pető Ernő is, 
aki a Magyar-kínai Gazdasági 
Kamara elnöke.

Somogyi Balázs polgármester 
köszöntőjében elmondta Per-
káta történeti kapcsolódását 
Kínához, Huaxianghoz. A Kí-
nai-magyar Kulturális Turiszti-
kai Központ kínálta lehetősé-
geket, együttműködéseket is 
bemutatta.

A konferencián dr. Salát Ger-
gely, a PPKE-BTK Kínai Tanszék 
vezetője, sinológus, a magyar 
kínai történelmi találkozási 
pontok köré építette fel az 
előadását, őt követte Pavlicsek 
Zsolt, mesterpedagógus, kínai 
referens, harcművész mester, 

aki előadásában a köznevelés 
és a kínai harcművészet közti 
kapcsolatot elemezte. A kon-
ferencia második ütemében, 
Hercegh Viktória, Hegyi Hen-
rietta, Nyári Norbert és Pavli-
csek Patrik egyetemi hallgatók 
tartottak előadásokat irodalmi, 
gazdasági és kínai történelmi 
témákban.

A nap délutánján a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem BTK 
Kínai Tanszékéről érkező egye-
temi hallgatók különböző kéz-
műves foglalkozásokat szer-
veztek a perkátai gyermekek 
részére. Többek között masz-
kokat festettek, papírból virá-
got hajtogattak és szerencse 
csomót készítettek.

A következő hónapokban a 
kastély épületében több kon-
ferencia, esküvő, osztályta-
lálkozó 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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Kínai Nap 
Perkátán

Május 5-én egy sokszínű és nívós ese-
ménynek adott otthont Perkátán a Kí-
nai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ. 
Vendégül láthattuk a Kínai Népköztársaság 
Magyarországra akkreditált nagykövetét 
Duan Jielong urat és kulturális attaséját. 
Vendégünk volt a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Kínai Tanszékének vezetője Dr. 
Salát Gergely tanszékvezető, 2 anyanyelvi 
kínai tanárnő és a  tanszék kínai szakos 
hallgatói. 

A konferencia megnyitó beszédeiben mind 
Somogyi Balázs Polgármester Úr, mind 
Duan Jielong Nagykövet Úr kiemelte, hogy 
Perkáta fontos helyszíne a kínai-magyar 
diplomácia történetnek, ezt bizonyítja e 
nap rendezvénysorozata is. A nagykövet úr 
aláhúzta, hogy bár országaink nem azonos 
méretűek, de a kapcsolat jelentőségét a 
kulturális értékek és az egymás közötti jó 
viszony adja.  Köszönetét fejezte ki azért, 
hogy talán egész Európában nincs olyan 
példaértékű település, mint Perkáta, amely 
ekkora figyelmet szentel kínai kapcsolatai 
ápolásának.

Salát Gergely tanszékvezető, --aki nem 
mellesleg hazánk egyik legjelentősebb 
kortárs sinológusa (Kína-kutatója)  -- 
előadásában részletes betekintést adott 
a magyar-kínai történelmi érintkezésekről 
utazók, kutatók, kalandorok életének be-
mutatásával. Őt követte Pavlicsek Zsolt 
mestertanár, harcművész nagymester, 

aki neveléstudományi tematikájú szak-
mai betekintést adott arról, hogy a kínai 
harcművészetek az évezredek folyamán és 
napjainkban is mennyire fontos szerepet 
játszanak az egyén jellemfejlődésében, az 
értékalapú életvezetésben és a társadalmi 
hasznosságban.  A professzionális pre-
zentációkat egy kávészünet után a Kínai 
Tanszék diákjainak előadásai követték, 
akik röviden bemutathatták saját kutatási 
területeiket . A kiselőadások bemutatói  
és témáik az alábbiak voltak: 1, Herczegh 
Viktória Laura: A hold halhatatlan dalai 
Li Bai-fordítások négy európai nyelvre  2, 
Hegyi Henrietta : Kína helyzete a 4. ipari 
forradalomban 3, Nyári Norbert : Beveze-
tés Mo Yan világába   4, Pavlicsek Patrik: A 
Shaolin-kultúra megjelenése a klasszikus 
kínai hadviselésben

Délután a gyerekek kerültek fókuszba, 
amikor az egyetemi tanszék kínai ven-
dégtanárai és hallgatói az iskolás tanulónk 
számára kínai témájú kézműves progra-
mokat tartottak. A résztvevő gyerekek 

így autentikus kínai tudást kaphattak: ho-
gyan kell kínai maszkot festeni, szerencse 
csomót kötni, papírból lótuszt hajtogatni. 
A kommunikációt a tanszék kínaiul tanu-
ló hallgatói segítették, akik kifejezetten 
ezért érkeztek hozzánk és talán egy kö-
vetkező alkalommal már saját kutatása-
ikkal látogatnak el újra kis falunkba. A jó 
helyi szervezés, a kiváló vendéglátás és a 
gyönyörű épület minden vendég számára 
mély benyomást és emlékezetes élményt 
adott. Az érdekes, összetett napi progra-
mot sokan dicsérték és köszönték, amely 
megerősít bennünket abban, hogy máskor 
is szívesen jöjjünk ! 

Pavlicsek Patrik

U.i. A nagykövet úr meghívásában, a Kínai 
Tanszék idelátogatásában és az előkészítési 
kommunikációkban kiemelkedő szervezési 
munkát végzett a cikk írója Pavlicsek Patrik 
perkátai egyetemista, végzős sinológus. 
Külön köszönet neki önzetlen segítségéér! 
/ a szerk. /

OKtatás – NEvElés 

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 

Áprilisi események

Április 1.-étől tankönyvrendelés volt április 
7-éig.
Április 4. matek verseny Előszálláson  
(Basticzné, Denkéné, Kovács Tina)
Április 5. Szilágyi iskolában logikai mate-
matika versenyen indul 2-2 diák az 1. és 2. 
évfolyamból 
Április 6. Helyi alsós versmondó verseny
Április 7. lezajlott a végzős diákok tablófo-
tózása. Köszönöm Papp Péternek a közre-
működést!
Április 9-éig háromnegyed éves értékelés 
elkészítésével a pedagógusok tájékoztatták, 
különös tekintettel a gyengébben teljesí-
tő diákok szüleit, gyermekük tanulmányi 
eredményéről.
Április 11. Gergelyné Németh Tímea minősítő 
eljáráson vett részt, melyet sikerrel teljesí-
tett, így elnyerte a pedagógus II besorolást.
Április 11. Versmondó verseny a Vasváriban 
1-2-3.évfolyam 4. évfolyam a Móriczban, 5-8. 
évfolyam a Móra iskolában (SNI)
Április 12. felsős versmondó verseny  
(Berényiné Takács Dóra, Fülöp Irén)
Április 13-19-ig tavaszi szüneten pihent diák 

és pedagógus egyaránt. 
Április 20-21-e az elsős beiratkozás során 38 
leendő elsőst írattak be, 22-t az egész napos 
osztályba és 16-ot a félnapos osztályba.
Április 21. Elsősegély versenyen vettek részt 
iskolánk diákjai Orbán Brigitta tanárnő ve-
zetésével.
Április 24-étől papírgyűjtés 2-án elszállítot-
ták, az eredményt később közlöm.
Április 25-én igazgatói értekezlet volt Duna-
újvárosban a következő tanévben indítható 
osztályok számát beszéltük meg. Perkátán 
nem történt változás.
Április 25-én Bálint Ágnes levelező verseny 
volt Adonyban.
Április 28-án Bozsik Kupa.
Április 28-án bűnmegelőzési órákat tartott 
Cséza László.  

Szilasy László 
Igazgató

Hunyadi hét
(az elsősök szemszögéből)

A „Kell egy hét együttlét” szlogent is idéz-
hettük volna azon a bizonyos egy héten, 
amikor is a Hunyadi hét zajlott iskolánkban. 
Bár ez így nem teljesen igaz, hiszen ezt az 

egy hetet nagyon sok munka és felkészülés 
előzte meg. Nekünk, elsősöknek különösen 
misztikus volt, mert fogalmunk sem volt mi 
fog történni, csak a tanító néniktől értesül-
tünk mi is vár ránk. Nézzük:
Hetekkel a megnyitó előtt verseket kap-
tunk és zenéket hallgattunk, mint kiderült 
bemutatkozó műsorunk lesz (ezen akkor 
még nem sokat agyaltunk, hiszen ki tudta 
akkor, hogy ez mit is rejt). 
Táncolni próbáltunk, és beállni és ugyanezt 
még nagyon-nagyon sokszor. 
Otthon is sokszor hallhatták tőlünk a verse-
ket, nem is értettük minek ennyiszer elmon-
dani. Tulajdonképpen már mindenki tudta a 
másik szövegét is! ... És a tánc! Szuper volt 
és vidám! Sokszor kiabáltuk hangosan a 
szövegét próbákon. Fenyő Miklós és Mary 
Poppins zengett az iskolában. Bár a lépések 
mentek volna ilyen simán…
Február 24-én, pénteken végre eljött a mi 
napunk. A megnyitó alkalmával mi is az is-
kola tagjaivá váltunk, felavattak bennünket. 
Mennyi fotó készült rólunk!
Majd kezdetét vette a mozgalmas egy hét, 
ahol sokféle versenyszámban mérték fel tudá-
sunkat, ügyességünket. Volt rajz-, matemati-
ka-, szépíró-, természetismeret- stb. verseny.  
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Felsorolni is nehéz. Azt tudom, hogy mind-
egyikben részt akartunk venni, és megnyerni 
mindet! Nagyon jók voltak ezek a játékos 
délutánok.
Március 3-án, pénteken azért az izgalom 
fokozódott, mert jött a bemutatkozó mű-
sorunk.
A sárga pólók és mintás esernyők látványa 
igazán jókedvet hozott, a pörgős szoknyák 
és kockás ingek azt sejttették, hogy milyen 
vidám kis elsősök vagyunk mi. Dömötör és a 
kis Csacsi kedves története, a betűk és szá-
mok sok versikéje bemutatta milyen sokat 
is tudunk már. A tánc is sikerült! Azt hiszem 
ügyesek lehettünk, mert mindenki örült és 
megdicsért bennünket. Köszönjük a sok 
segítséget mindenkinek: szülőknek, tanító 
néniknek, tanár bácsiknak és mindazoknak, 
akik hozzájárultak ehhez a csodás héthez.

Üdvözlettel:
Az elsősök

(Gergelyné Németh Tímea 1.a  osztályfő-
nöke, László Andrea és Gyöngyösi Edit 1.b 
osztályfőnökök tollából)

Versmondó verseny

2017. április 06-án került megrendezésre 
iskolánk versmondó versenye. A gyerekek 
nagy örömmel és lelkesedéssel várták a 
megmérettetést, ahol a legjobb tudásuk 
szerint szerepeltek.  29 tanuló mérte össze 
tudását ezen a napon. Nagyon sok szép 
verset hallhattunk, a legjobbak oklevél, vala-
mint könyvjutalomban részesültek. Az idén 
különdíjat is tudtunk adni. 

OKtatás – NEvElés 

A perkátai SNI-s gyerekek 
tavaszi versenyeredményei

Március 30-án Sárosdon vettünk részt tanít-
ványainkkal körzeti versmondó versenyen. 
Lajtos Viktória 8.a. osztályos tanulónk 2. 
helyezést ért el felkészítő tanára Pavlicsek 
Zsolt egyik versének elmondásával.

4 versenyzőnk jutott be a megyei mate-
matikai verseny döntőjébe, így május 11-
én Dunaújvárosban ők küzdhettek meg a 
helyezésekért. Eredményeink: 2. lett Lajtos 
Viktória 8.a. / felkészítő tanára Pavlicsek 
Zsolt ), 4. lett Lakatos Máté 6.a. / felkészítő 
tanára Pavlicsek Zsolt /, 5. lett Papp Dominik 
5.a./ felkészítő tanára Jákliné Perei Erika /, 
7. lett Nagy Róbert 5.a. / felkészítő tanára 

Jákliné Perei Erika /.

Május 18-án került megrendezésre Kasté-
lyunkban a területi matematika és történe-
lem verseny döntője. Köszönjük a szervezés-
ben és rendezésben nyújtott segítségeket 
minden felnőtt és diák közreműködőnek !

Perkátai tanítványaink az alábbi helyezé-
seket érték el:

A 2. osztályosok közül matematikából 3. 
helyezést ért el Szabó Fanni /felkészítő ta-
nára Jákliné Perei Erika/.

A 4. osztályosok közül matematikából 2. 
helyezést ért el Acsai Márk  felkészítő tanára 
Pavlicsek Zsolt /.

Az 5. évfolyamosok közül történelemből 2. 
helyezést ért el Papp Dominik/ felkészítő 
tanára Jákliné Perei Erika /.

A 6. évfolyamosok közül történelemből 2. 
helyezést ért el Papp Patrik / felkészítő taná-
ra Pavlicsek Zsolt /, 3. helyezett lett Lakatos 
Máté / felkészítő tanára Pavlicsek Zsolt /

A 7. évfolyamosok közül történelemből 1. 
helyezést ért el Acsai Dzsenifer / felkészítő 
tanára Jákliné Perei Erika /.

A 8. évfolyamosok közül történelemből 1. 
helyezést ért el Acsai Cintia / felkészítő ta-
nára Pavlicsek Zsolt /, 3. helyezett lett Lajtos 
Viktória  / felkészítő tanára Pavlicsek Zsolt /.

Külön köszönetünk a tavasz folyamán több-
ször kapott utazási segítségért a Perkátáért 
Közalapítványnak, Bogó Anikó alapítványi 
elnöknek és Vátkai Zoltánnak a biztonságos 
szállításért !

Jákliné Perei Erika és Pavlicsek Zsolt 
pedagógusok

1. évfolyam: 
1. helyezett: Denke Máté 1/a
2. helyezett: Sipos Karina 1/b
3. helyezett: Petrovics Gergő 1/a

4. évfolyam: 
1. helyezett: Varga Noémi 4/a
2. helyezett: Gálosi Lara 4/b     
3. helyezett: Rácz Noémi 4/a

Különdíjban részesültek: 
Szabó Ákos 2/a
Sipos Kornél 3/b
Kádár Gergely 4/b

Gergely Ágnes, Denke Antalné, 
Gyöngyösi Edit

Költészet napi megemlékezés

2017.április 12-én a felső tagozatos vers-
mondóinkkal is megemlékeztünk a költé-
szet napjáról.
Hallhattunk szép verseket Arany Jánostól, 
Juhász Gyulától,József Attilától.
A helyezetteket szép könyvvel és egy kis 
édességgel ajándékoztuk meg.
A helyezések a következőképpen alakultak:

I.helyezett:  Hethési Tímea 6.b
II.helyezett: Kulcsár Tamara 8.a
III.helyezett:Reiprich Írisz 5.a

Köszönjük a versmondóknak 
ezt a szép délutánt!

Fülöp Irén 
magyartanár

2. évfolyam: 
1. helyezett: Kovács Roland 2/a
2. helyezett:  Gyarmati Katinka 2/b
3. helyezett: Németh Attila 2/b

3. évfolyam: 
1. helyezett: Wéber Viktória 3/b
2. helyezett: Gelencsér Lilla   3/a  
3. helyezett: Badi Alíz 3/a

A versmondó verseny helyezettjei a következők: 
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A Perkátai Általá-
nos Művelődési 
Központ hírei

2017. április 11-én „Azok a Bol-
dog Békeidők…” címmel nyílt 
a kort idéző, eredeti tárgyak-
ból álló, színvonalas kiállítás a 
Győry-kastélyban. A tárlatot a 
Perkátai Általános Művelődési 
Központ, a 42. Állomás Kultu-
rális Egyesület, valamint Dr. Ba-
ráth Károly és Rajcsányi László 
magángyűjtők rendezték be. A 
megnyitó számos különleges-
séget tartogatott a látogatók 
számára: a művelődési ház két 
dolgozója bámulatos, korhű ru-
hákban fogadta az érkezőket, s 
ehhez csatlakozott Ring István 
hangulatos verklijátékkal. Papp 
Péter fotós még a megnyitó 
előtt megörökítette a beöltözött 
segítőket, ezúton is köszönjük 
neki a képeket!

A megnyitón először beszédet 
mondott Somogyi Balázs pol-

gármester, aki hangsúlyozta az 
egyesület és a két magángyűjtő 
értékteremtő munkáját a tele-
pülés életében. Megemlítette a 
kutatómunka fontosságát, ame-
lyet több személlyel közösen 
végeznek, és hogy ennek kö-
szönhetően sokkal többet tud-

nak Perkáta múltjáról napjaink-
ban. A polgármester bemutatta 
még – a szintén az egyesület 
által kiadott – Perkátai Értéktár 
füzetet, melyben az egykori per-
kátai tanyákat ismerhetik meg 
az olvasók.

A kiállításon Bogó Anikó, a 
Perkátai Általános Művelődési 
Központ igazgatója, történész 
beszélt a monarchia időszakáról. 
Előadásában kitért a kiegyezés 
előzményeire, a Deák Ferenc 
által vezetett passzív ellenállás 
tevékenységére, s az új állam-
forma létrejöttére. Elmondta, 
hogy a kiegyezés időszakában 
a legnagyobb magyar városok 
elnyerték mai látképüket, s az 
ipari termelés, a mezőgazdaság 
is ebben az időben ugrásszerűen 
fejlődött, a kutatások, a szellemi 
élet is magas színvonalon volt 
a korban.

A kiállításra szeretettel várnak 
minden érdeklődőt, valamint 
rendhagyó történelem óra ke-
retein belül az általános iskola 
diákjait is szívesen fogadják a 
berendezők.

Az „Azok a Boldog Békeidők…” 
kiállítás 2017. június 30-ig tekint-
hető meg a perkátai Győry-kas-
tély épületében.

Horváth Dóri

Perkátai Általános Művelődési Központ

Azok a Boldog Békeidők...
A Magyar Királyság virágkora - 1867 - 1914

Történelmi időutazás az Osztrák 
Magyar Monarchia idejébe, 

Dr. Baráth Károly előadásában, 
a Kiegyezés 150 éves 

évfordulója alkalmából.

Az előadás helyszíne 
és időpontja:

Perkáta, Györy kastély
2017. június 27. kedd 18:00
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2017. április 11-én megünnepel-
tük a Magyar Költészet Napját 
is a  Perkátai Irodalmi Kör és a 
Nyugdíjasok Baráti Körének ak-
tív szereplésével. 

A jeles napot 1964 óta ünnepel-
jük meg az országunkban, em-
lékezve arra, hogy 1905. április 
11-én született József Attila. Az 
idei évben van a költő halálának 
80. évfordulója is.

József Attilára emlékezve meg-
hallgattuk az „Áldalak búval, vi-
galommal” című megzenésített 
verset Sebő Ferenc tolmácso-
lásában.

Arany János írásaiból hallhat-
tunk ízelítőt a költészet napján 
is.

Viczkó Ferencné a Rákócziné 
c. balladát, Dr. Nagy Andrásné 
az Intés c. verset, Rácz Noémi 
pedig Mátyás anyja című művet 
adta elő.

Arany János és Petőfi Sándor 
közötti szép, örök barátságot 
megemlítve, Petőfi Sándorra is 
emlékeztünk. Oláh Lászlóné Az 
Alföld című versével készült.

A négy évszak című vers szép 
idézetével gondoltunk  Márai 
Sándorra is, aki 1900 április 11-
én született.

A közeledő szép ünnepünkre, a 
Húsvétra készülve, lélekre ható 
verseket hallhattunk.

Zám Jánosné Szádeczky-
Kardoss György tollából a 
Nincs időd! c. verset szavalta 
el, míg Pavlicsek Zsolt saját 
szerzeményével, a Húsvét-
oratóriummal készült.

A költészet napi műsor zárása-
ként tavaszi verscsokorral ké-
szültek az előadók.

Filep-Szabó Zsuzsa bemutatta 
Zelk Zoltántól a „Csilingel a 

gyöngyvirág”-ot.

Kulcsár Tamara a Milyen volt 
költeménnyel idézte fel Juhász 
Gyula szerelmi emlékét.

Orbán Zsolt pedagógus szép 
gitárjátéka pedig felidézte Bódi 
László, Cipő szerzeményét: „Ég 
és föld között” címmel.

Zárásként Fülöp Irén gyönyörű 

előadásában meghallgattuk 
Várnai Zsenitől a „Csodák 
csodája” verset.

Köszönjük a tavaszi irodalmi 
programokon való részvételt 
az előadóinknak és a vendége-
inknek egyaránt!

Lászlóné Szabó Edit

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

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)

Baráti találkozás 
a Perkátai Nyug-
díjas Klubban

A baráti kapcsolat jegyében im-
már hagyománnyá vált a perká-
tai cimboráknak és a nyugdíjas 
klub tagjainak az ünnepi talál-
kozása.

2017. május 22-én a szociális 
központban egy kellemes dél-
után részesei lehettünk.  Anyák 
napjára emlékezve verssel, dallal 
és furulyaszóval ajándékozták 
meg a gyerekek az időseket.

Bernáth Anna, Dankó Korina, 
Irimi Dzsenifer és László Or-
solya szép anyák napi dalokat 
furulyáztak. A gyerekeket fel-
készítette Murányi József zene-
pedagógus.

Jákli Dávid és Rácz Noémi 
megható versekkel üdvözölték 
a nagymamákat. 

A műsort követően a gyerekek 
is meglepetésben részesültek. 
A közeledő gyermeknap alkal-
mából finom üdítővel és süte-
ménnyel kínálták meg őket a 
nyugdíjas klub tagjai.

Kellemes beszélgetéssel zártuk 
az ünnepi találkozót.

Lászlóné Szabó Edit
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ZÁRÓBESZÁMOLÓ

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által 
NTP-KKI-16 kódszámmal közne-
velési és a kulturális intézmé-
nyekben működő tehetséggon-
dozó programok támogatására 
címmel kiírt pályázatról

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvo-
da beadott pályázata már má-
sodik alkalommal  sikeres elbí-
rálásban részesült. A program 
egy éves időtartam alatt valósult 
meg, amely 60 foglalkozást és 
egy 5 órás kirándulást foglalt 
magába. A pályázati kiíráshoz 
igazodva, éves tervünkhöz és 
tehetséggondozó programunk-
hoz kapcsolódva, a már működő 
tehetségségműhelyekben szer-
zett tapasztalatok alapján előre 
kidolgozott tematikával, mód-
szertannal kívántuk a kiemelten 
tehetségesnek vélt gyermekeink 
gazdagítását tovább erősíteni. A 
foglalkozásokon 8 nagycsopor-

tos korú gyermek és 2 óvodape-
dagógus vett részt. 

Programunk célja, hogy a te-
hetségígéretes gyermekeknek 
olyan tanulási helyzeteket te-
remtsünk, ami a tág érdeklő-
dési területüket kielégíti, illetve 
tovább bővíti. További célunk 
volt az intézményben folyó 
tehetséggondozó munka bő-
vítése, elmélyítése, szélesítése, 
színesítése, eszközállományunk 
gazdagítása. A foglalkozások-
hoz felhasználtuk a meglévő 
technikai hátterünket, amit a 
pályázati lehetőséggel tovább 
bővítettünk. Több olyan könyvet, 
társasjátékot, fejlesztő eszközt 
tudtunk vásárolni, amit saját 
forrásból nem tudtunk volna. A 
különleges anyagok, technikák 
színesítették a gazdagítás fo-
lyamatát.

A kitűzött célokat, feladatokat 
a tervezetteknek megfelelően 
megvalósítottuk, mely szerve-
sen kapcsolódott intézményünk 
Pedagógiai Programjához. A 
tematikus tervben részletesen 

leírt tevékenységekre lebon-
tott foglalkozások mindig az 
adott témához legjobban illő 
módszerekkel és módon, illet-
ve helyszínen valósultak meg. 
A tevékenységben résztvevő 
gyermekek szüleit folyamato-
san tájékoztattuk munkánkról 
személyesen és honlapunk se-
gítségével. Tájékoztatást kaptak 
kolléganőink hazai és külföldi 
partnereink is.  A gyermekek 
produktumait megtekinthették 
az általunk szervezett kiállításon, 
faliújságon, illetve hazavihették 
azokat.

A gyerekek örömmel vettek 
részt a foglalkozásokon. Aktí-
van, kreatívan tevékenykedtek. 
A pályázat lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a gyermekek fokozott 
élményeken keresztül jussanak 
olyan tapasztalatokhoz, ame-
lyek pozitív hatással vannak 
egész személyiségükre, ezál-
tal fejlődtek készségeik, ezen 
belül teret kapott a kreativitás, 
kézügyesség, az önkifejezés 
és koncentrációs képességek.  
Nagy hangsúlyt fektet-
tünk a tehetség gyenge ol-
dalának a fejlesztésére is.  

Vége a tanévnek….

Szinte most volt szeptember, most kezdtük 
meg a tanévet, és már itt is a vége.

Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan re-
pülnek, peregnek a napok.

A kiscsoportosok már beilleszkedtek az óvo-
dai életbe, a nagycsoportosaink pedig már 
az iskola fele kacsintgatnak.  A 2017/18-as 
iskolai évbe intézményünkből 36 gyermek 
kezdi meg a tanulmányait az iskola első 
osztályába. Kívánom, hogy azon a bizonyos 
„rögös” úton minden felnőtt, kisgyermek 
találja meg számítását, álmai-vágyai úgy 
teljesüljenek ahogyan azt szeretnék, hiszen 
életünk értelmei ezek az apróságok, értük 
dolgozunk.

Az újonnan beíratott gyerekeket nagyon sok 
szeretettel várjuk a szeptemberi óvodakez-
déskor. Előtte még lehetőségük lesz bepil-
lantani a mindennapi életünkbe. Örömmel 
vesszük, ha a szülőkkel egy ismerkedésre 
eljönnek az óvodába, a pedagógusokkal 
megbeszélt időpontban. Ez sokat segít a 
gyermekek óvodai beilleszkedésébe, és a 
szülő-pedagógus kapcsolatában. 

Az év befejezéséig még sok feladat vár 
ránk. A Macis csoportba járó gyerekek lo-
vaskocsis kiránduláson vettek részt, nagyon 
jó hangulatban telt el az egész délelőtt. A 
Pillangós csoportba járó gyerekek nagyobb 
helyi kirándulásokat is szerveztek, amiket 
nagyon élveztek. A Cicások és a Sünisek 
a jövő héten kirándulnak, Budapestre és 

Székesfehérvárra látogatnak. A Nyuszisok 
a cirkusz világába nyertek betekintést. 

Pályázataink is utolsó fázisaikhoz értek. A 
Kincses Kultúróvoda jóvoltából ebben a hó-
napban még két ingyenes előadást tudunk 
biztosítani óvodánk minden gyermekének 
és egy színházlátogatást 50 gyermek szá-
mára. Ez a program nagy lehetőség volt 
intézményünk számára. Hatalmas segítség 
volt a családoknak, a havonta legalább egy 
vagy több programért egész évben nem 
kellett fizetniük.

Befejeződött két tehetséggondozó progra-
munk is, melyben összesen 26 gyermek vett 
részt. A csoportban végzett fejlesztésen túl 
plusz impulzusok is érték a résztvevőket. 
Szívesen vettek részt az élménygazdag, 
mikrocsoportos foglalkozásokon. 

Lezárult az Erasmus+ közoktatási dolgo-
zók mobilitási pályázata is. A több európai 
országban tett szakmai tapasztalatainkat 
beépítjük a mindennapi munkánkba, átadjuk 
kollégáinknak, megosztjuk partnereinkkel.

Május 29-én tartottuk intézményünkben 
a Nemzetközi Gyermeknapot. Köszönjük 
a szülők támogatását, hogy a tartalmas 
óvodai napokat még szebbé varázsolták 
gyermekeink számára.

Ha valami kezdődik, akkor egyszer vége is 
kell, hogy legyen. Így vagyok most én is. 
Több mint 41 éve kezdtem a munkámat az 
óvodában óvodapedagógusként, 30 évig 
vezettem a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodá-
ját. Úgy döntöttem, hogy nyugállományba 

vonulok, és a 2017/2018 –as tanévben már 
nem kezdem meg a munkát az intézmény-
ben.  Nehéz elköszönni a kollégáktól, ez 
nagyon hosszú idő volt, amit együtt töl-
töttünk örömben és bánatban. Köszönöm 
nekik, hogy elfogadták, és azonosultak azzal 
a szemlélettel, amit én magaménak érzek, 
velem tartottak az általam vezetett úton. 
Hiszem, hogy jó úton haladtunk. Néhány 
óvodásomból kolleganő lett, a volt óvodá-
saim már az unokáikat íratjak hozzám az 
óvodába. ... Jó visszagondolni, visszapör-
getni az idő kerekét. Nehezen keresem a 
szavakat, hiszen egész életemet az óvodá-
nak szenteltem. Köszönöm a gyerekeknek, 
hogy megszépítették a mindennapjaimat, a 
szülőknek, hogy bíztak bennem, rám bízták 
legféltettebb kincsüket, a saját gyermeküket. 

Köszönöm vezetőimnek, hogy végig tá-
mogattak.

Köszönöm, hogy itt lehettem, itt dolgoz-
hattam. Kívánom, hogy az itt maradó és az 
újonnan belépő óvodai alkalmazottaknak 
legyen legalább annyi szép napjuk, mint 
amennyit én megéltem a perkátai óvoda 
falai között.

,,Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.

A jövőnek élünk,
A szépért, a jóért, amit tehetünk." 

(Széchenyi István) 

Kovács Tiborné 
óvodavezető

Bogó Anikó ÁMK igazgató

Kultúra
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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

Egészségügy

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Védőnői szolgálat hírei
2017.  Tavaszi 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.

Márciusban születtek:
Balogh Laurent Szilárd 2017.03.07.  Szülők: Balogh Szilárd és Pecsuk Diána
Horváth Rubina 2017.03.08.  Szülők: Horváth Gábor és Somogyi Kitti
Albert Janka 2017.03.08.  Szülők: Albert István és Veres Nikoletta
Völcsei Ádám 2017.03.16.  Szülők: Völcsei Attila és Domanyek Nikolett
Kiss Dávid 2017.03.17. Szülők: Kiss József Dávid és Bauer Szandra
Császár Lujza Sára 2017.03.30. Szülők: Császár László és Jákli Tímea

Áprilisban születtek:
Badi Miklós Rikárdó 2017.04.07.  Szülők: Badi Miklós és Baftig Anita
Pintér Izabella 2017.04.20.  Szülők: Pintér Róbert és Bíró Kitti Zita

Baba-Mama Klub hírei

Az elmúlt hónapokban is nagy nyüzsgés volt 
a klubban. Nagyokat játszottunk, börzéz-
tünk, Anyák napját ünnepeltünk. Szeretet-
tel várjuk továbbra is a kicsinyeket minden 
pénteken délelőtt a szociális központba!

Védőnők

A közös munka, az együtt töl-
tött idő nagyban fejlesztette 
együttműködési képességüket, 
valamint az egymáshoz való 
alkalmazkodásukat. Fejlődött 
önértékelésük, önbizalmuk nőtt.

A program megvalósítása nem-
csak az intézmény falai között 
történt. Lehetőségünk volt több 
külső helyszínre is eljutni. Kihasz-
náltuk a falusi élet adta lehetősé-
geket. Kirándulásokat tettünk a 
faluban, ellátogattunk a Pistolai 
patakhoz, vízházhoz, víztorony-
hoz. Voltunk magángazdaság-
ban, lehetőségünk volt megis-

merkedni a cipőüzemben és a 
BIO-NAT Kft üzemében folyó 
munkával. A vendéglátók min-
denhol szívesen fogadtak ben-
nünket, örültek látogatásunknak, 
sok élménnyel, ismerettel gaz-
dagították gyermekeinket. Részt 
vettünk könyvtári foglalkozáson, 
kihasználtuk a kastély nyújtotta 
lehetőségeket (kiállítások, kas-
tély tornaterme). Ellátogattunk 
a templomba, ahol a templomi 
orgona zenéje varázsolta el a 
gyerekeket. 

A kiránduló napunkon Duna-
újvárosba utaztunk, ahol a Du-

naújvárosi Intercisa Múzeum 
kiállítását tekintettük meg. A 
festmények, a kiállított tárgyak 
hatalmas élményt jelentettek 
óvodásaink számára. Új isme-
retekhez jutottak, a meglévők 
gazdagodtak, bővültek. Hazaér-
kezve a gyermekek összefüggő 
mondatokban fejezték ki élmé-
nyeiket, társaiknak és szüleik-
nek. Az elkövetkező napokban, 
játékukban reprodukálták a ki-
rándulás élményeit, tapasztala-
tait. Látogatást tettünk a Győry 
kastélyba, ahol megtekintettük a 
Perkátai Kínai Kulturális Központ 
állandó kiállítását.

A gyerekek, a szülők és a peda-
gógusok elégedettsége alapján 
megállapítható, hogy tehetség-
gondozó programunkat ered-
ményesen tudjuk lezárni. Kitű-
zött céljainkat elértük, terveinket 
megvalósítottuk. Ez inspirál ben-
nünket arra, hogy továbbra is 
figyeljünk és éljünk a hasonló 
lehetőségekkel.

Kovács Tiborné Cseréné Marczal 
Zsuzsanna 

megvalósító pedagógusok

Bogó Anikó ÁMK igazgató

Születés Hete Perkátán

2017. május 2-6 között programokat szer-
vezett Perkáta Nagyközség Önkormányza-
ta és a Védőnői Szolgálat, az országosan 
már több éve megrendezett Születés Hete 
alkalmából. A program célja az volt, hogy 
felhívjuk a figyelmet a család fontosságára, 
milyen nagyszerű dolog egy új élet szüle-

tése. A programok között volt köszöntés, 
börze, anyák-napi rendezvény, előadások. 
A 2016-ban születettek ligete is elkészült. 
Az egész hét varázsát az alábbi idézettel 
tudjuk legjobban kifejezni.

„A születéssel egy egész világot kap ajándék-
ba az ember, a Napot, amely bearanyozza 
a nappalait, a Holdat, amely éjszaka világít, 
a csillagokat és a kék égboltot. Ajándékba 
kapja a tengerpart fövényét, a partot mosó 

hullámokat, az erdőket, amelyek olyan mé-
lyek, hogy még maguk sem ismerik titkaikat, 
és melynek fái között állatok játszadoznak. 
A világ soha nem unalmas. Amíg gyermekek 
születnek a világra, a világ mindig új, csillogó 
formájában mutatkozik meg.”

Jostein Gaarder

Köszönjük mindenkinek a részvételt! 

Védőnők

sZOciális – EGésZséGÜGY
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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 kö-
zött, illetve hétvégén és ünnepnap: NON 
STOP 

Sürgős szükség, életveszély, baleset ese-
tén hívható MENTŐ a 104-es telefonszá-
mon.

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: szer-
dán 12.00-14.00 óra között, és csütörtökön 
9.00-11.00 óra között

II. Körzet védőnője: Bogóné Plasek 
Krisztina
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:  
kedden 9.00-11.00 óra között és  
szerdán 12.00-14.00 óra között

Fogászati rendelés Perkátán
Fogszakorvos: Dr. Török Katalin Eszter

Rendelő címe: 2431 Perkáta, Dózsa György 
u. 41. ; Telefonszám: 06 (20) 281 2850
Rendelés ideje:
Hétfő:   12.00-18.00 óra
Kedd:   8.00-14.00 óra
Szerda:   12.00-18.00 óra
Csütörtök:  Iskolafogászat
Péntek:   8.00-14.00 óra

A fogorvosi ügyelet rendjének kiírása meg-
található a fogászati rendelő címén, illetve 
a (www.dunaujvaros.hu/fogorvosi_ugyelet) 
ajánlásával

Mérleg Patika Gyógyszertár
Gyógyszerészek: 
Dr. Tóth Ferenc és Dr. Békefi Géza
Gyógyszertár címe: 2431 Perkáta, Dózsa 
György u. 12. ; Telefonszáma: 06 (25) 451 
419
Nyitva tartás: 
Hétfőtől - Péntekig: 08.00-16.00 óra
Ügyeletes gyógyszertárak: ajánlott oldal: 
ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso 

Állatorvosi rendelő
Szakorvos: Dr. Beregszászy Anikó;  
Telefonszám: 06 (20) 3777 842
Rendelő címe: 
2431 Perkáta, Szabadság tér 9/B 
Rendelési idő: 
Hétfő - Csütörtök: 16:30-17:30
Péntek:      10:30-11:30

A Születés Hete 
alkalmából rendezett 
programok Perkátán

Perkátán színes eseményekkel, különbö-
ző helyszíneken várták az érdeklődőket a 
szervezők 2017. május 2-6-a között meg-
rendezésre kerülő Születés Hete program-
sorozatra.

Május 2-án Bogóné Plasek Krisztina és Illés 
Eszter védőnők köszöntötték a kismamá-
kat a tanácsadáson, s egy kis ajándékkal is 
meglepték őket. 

Május 3-án a Perkátai Szociális Központban 
bababörzét szerveztek.

A következő napon a „Születés csodája” 
című előadásokkal várták az érdeklődőket a 
Győry-kastélyban. Prezentációt mutattak be 
a védőnők, érdekességként részleteket ol-
vastak fel egy régi bába könyvből, majd egy 
kisfilmet vetítettek le a magzat fejlődéséről.

A védőnők bemutatóját Dózsáné Dr. Sasvári 
Ildikó tisztifőorvos követte, majd Győrik-
né Gelencsér Krisztina szülésznő készült 
előadással. 

Május 5-én anyák napját ünnepeltek a Ba-
ba-Mama Klubban, ahol kézműveskedhettek 
az apróságok az édesanyjukkal.

A Születés Hete a hagyományos Újszülöttek 
ligetének avatásával zárult.

Május 6-án 9 órakor a Szivárvány Óvoda 

előtti parkban, a 2016-ban született gyer-
mekek parkjának avatására szép számmal 
érkeztek a perkátai gyermekek szüleikkel, 
családtagjaikkal.

A megnyitón Somogyi Balázs polgármester 
örömét fejezte ki hogy a tavalyi évben 49 
kisgyermek született Perkátára, gratulált a 
szülőknek. Az új óvoda második ütemének 
megépítésére elnyert pályázatról is beszélt, 
hiszen az avatón részt vevő kisgyerme-
keknek már módjuk lesz itt a településen 
bölcsődébe járni, illetve ők már az óvoda 
kibővített szolgáltatásait is igénybe vehetik. 

Három másik, újszülött tábla – a Táncsics 
Mihály utcából – is átkerült az óvoda előtti 
parkba, egy szebb, méltóbb környezetbe. 
A szülők elültették az növényeket, fákat 
miközben a kicsik türelmesen figyelték őket.

Gratulálok a gyermekek szüleinek, további 
jó egészséget kívánok!

Bogó Anikó Perkátai ÁMK igazgató

EGésZséGÜGY
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Perkátai Nyugdí-
jasok Baráti 
Körének hírei

Nyugdíjasok Baráti Kö-
rének eseményeiről…..

A költészet napja alkalmából 
részt vettek szavalóink Rácal-
máson és Nagyvenyimen a törzs 
nyugdíjas klubok ünnepi ren-
dezvényén, ahol szavalt: Viczkó 
Ferencné, Zám Jánosné,
és Dr.Nagy Andrásné.
A decemberben vásárolt ked-
vezményes kuponokkal, 32-fő-
vel részt vettünk a dunaújvárosi 
Dunagyöngye Halászcsárdában 

egy kellemes halászlé vacsorán, 
igen jó hangulatú klubdélután 
volt.
Húsvét utáni kedden a férfi 
klubtagok nem mulasztották el 
a több évi jó szokásukat, hogy a 
hölgyeket meglocsolják, termé-
szetesen a piros tojás fejében. 
Locsolóink voltak: Gecseg Ger-
gely, Klein Pál, Lőrincz József, 
és Obreja Dimitru.
Szorgalmasan készültünk a má-
jusi Népdalkörök Találkozójára 
is, Ercsibe és Szabadegyházára. 
Várjuk azokat a kedves fiatal 
nyugdíjasokat, akik szeretnének 
bekapcsolódni színes program-
jainkba!

Dr.Nagy Andrásné 
elnök

Perkátai 
Polgárőrség hírei
Elérhetőségek:
Horváth István a Perkátai Polgár-
őrség elnöke: +3630/621-0387 
László Norbert a Perkátai  
Polgárőrség elnökhelyettese: 
+3630/621-6062

2017. április 29-én tartott a Fejér 
Megyei Polgárőr Szövetség Szé-
kesfehérváron a szokásos nagy, 
éves közgyűlését, melyre a megye 
összes egyesülete hivatalos volt. 
A Perkátai Polgárőrség is kép-
viseltette magát az eseményen, 
ahonnan szép sikerrel térhettek 
haza. A Fejér Megyei Polgárőr 
Szövetség a 2016-os évi munkája 
alapján, megyei szinten az év pol-
gárőrének választotta Gelencsér 

Zoltánt, a Perkátai Polgárőrség 
elnökségének tagját. 
Gratulálunk neki!

Perkátai Polgárőrség

Velünk történt, 
nálunk történt

Május első hetében, mint 
minden évben, kis ünnepség 
keretében köszöntötték az 
édesanyákat, nagymamákat, 
dédi mamákat a 7. osztályos 
tanulók Fülöp Irénke tanárnő 
vezetésével.  Köszönjük nekik 
és Fülöp Irénkének, mert min-
den ünnepet dallal, verssel, 
zeneszóval tettek, tesznek 
hangulatossá, ünnepibbé. 
Május a virágnyílástól szép, a 
madárcsicsergéstől hangos 
és a dalos találkozók ideje 
is ez a hónap. 
Klubunk Rozmaring énekkara 
két rangos eseményen is részt 
vehetett. Ercsiben a lll. Julcsi-
ka, Tercsike  Dalostalálkozón 
magyar, sváb és rác dalokat 
hallhattunk a résztvevő kó-
rusoktól. 

Az ercsi Zorica Tánccsoport 
sumadijai táncok előadása 
azért is volt kedves számunk-
ra, mert egyik tagja  Fodor-
né Kulcsár „Jucus” anyukája  
Kulcsár Lászlóné, aki klubunk, 
és énekkarunk tagja is.
Szabadegyházán is visszaté-
rő vendég az énekkarunk. A 
szabadegyházi Vadon Nőtt 
Gyöngyvirág Dalkör szerve-
zi évek óta a Népdalkörök 
Találkozóját. Itt a 11 énekkar 
közül volt az egyik a perkátai 
Rozmaring énekkar. Két szép 
vers is színesítette a találko-
zót. Mindkét helyen emlékla-
pot kaptak a fellépők, majd 
finom ebéddel kedveskedtek 
a szervezők. Délutánba nyú-
ló közös énekléssel és jóízű 
beszélgetéssel értek véget a 
találkozók.  Nem érhet véget 
a május batyubálok nélkül, 
így Iváncsa és Ercsi nyugdí-
jasklubjai várnak bennünket.

Szarka Istvánné

Civil szervezetek hírei

civil
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Perkátai Turul 
Íjász Szakosztály 
legfrissebb hírei
Lelkes íjászaink továbbra is si-
kert sikerre halmozva járnak 
versenyről-versenyre. A Ma-
gyar Íjász Szövetségen belül 

egyesületünk a Dél-dunántúli 
Íjász Régióhoz tagozódott, így 
jellemzően az ebben a régi-
óban szervezett versenyeken 
indulunk, de alkalmanként tá-
volabbi, más régiók által rende-
zett versenyen is részt veszünk.
Az elmúlt időszak eredményei:
Pétfürdő, Örömíjászverseny 
Peytu mezején 2017.03.11

Senior, férfi: Kundakker Béla 
5. helyezés
Paks, Celőke 3 D 2017.03.25
Senior, férfi: Kundakker Béla 
4. helyezés
Senior férfi: Pavlicsek Nándor 
7. hely
Kalocsa, Sárköz 3 D 2017.04.08
Felnőtt férfi: László Tibor 7. 
hely

Senior férfi : Kundakker Béla 
1. hely
Senior férfi: Pavlicsek Nándor 
8. hely
Szekszárd –Alisca 3 D 2017.04.22
Gyermek, férfi: László Lőrinc 
4. hely
Felnőtt férfi: László Tibor 7. 
hely
Senior férfi: Pavlicsek Nándor 

Perkátai Sportegyesület hírei

A perkátai Testvértelepülési és Sportnap rendezvény részeként, 
április 29-én, a Perkáta SE Labdarúgó Szakosztályának  szer-
vezésében egy Foci Kupán vehettek részt a sportolók. Három 
felnőtt és négy gyerek csapat mérkőzött meg egymással.

A Perkátai Sportegyesület köszönetét szeretné kifejezni a  
Forrás Agro Kft.-nek a nagyvonalú adományozásáért!

PERKÁTA SE

GRuNd 

VÁNdORKuPA 

Figyelem felhívás 1-100 éves korosztálynak, fiúknak 
és lányoknak egyaránt!

Mindenkit szeretettel várunk 2017. július 15-én, reggel 
8:30 perckor kezdődő Grund Vándorkupára! 
5+1-es csapatokkal lehet nevezni a mérkőzésekre. 
Jelentkezni Perkátán, a Táncsics Mihály utca 33. címen 
lehet. A nevezéseket kérjük bedobni a postaládába!
Jelentkezési határidő: 2017. július 12. este 18 óráig

Horváth István
szervező

civil – KÖZÖsséG
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2. hely
Senior férfi : Kundakker Béla 
4. hely
Foktő, Éjsólyom 3. D 2017.04.29
Senior, férfi : Kundakker Béla 
3. hely

Szekszárd Eleven kupa 3D 
2017.05.13
Gyermek, férfi: László Lőrinc 
5. hely
Felnőtt férfi: László Tibor 1. hely
Senior férfi : Kundakker Béla 

1. hely
Senior férfi: Pavlicsek Nándor 
2. hely

Az eredmények önmagukért 
beszélnek. Lelkes, összetartó 
kis csapat a miénk, és terve-

ink szerint  továbbra is ezzel 
a mentalitással, lelkesedéssel 
veszünk részt az újabb és újabb 
versenyeken, Perkáta település 
nevét, jó hírét keltve.

Kundakkerné Paksi Csilla

Életmód-tanácsok 2.

A hagyományos kínai orvoslás és filozófia 
a korrelatív gondolkodáson alapul. Ebben 
fontos az öt elem: a fém, fa, víz, tűz, föld, 
melyek meghatározott tulajdonságokkal 
bírnak. Az emberi szervezetet is ezek az 
elemek, ezek kombinációi alkotják, a szer-
vezetben mindegyik mindenhol jelen van 

valamilyen mértékben. Ezek egészséges 
egymáshoz való viszonyulását a yin-yang 
mechanizmusok tartják fenn. Számos 
érzelmi folyamat is biokémiai alapokon 
nyugszik: befolyásolható, kiváltható, meg-
szüntethető biokémiai anyagokkal. Az 
élőlények szoros kapcsolatban állnak a 
környezettel, egy időjárás-változás vagy 
lakhelyváltoztatással, utazással stb. , mely 
során mindenkinek alkalmazkodnia kell az 

új viszonyokhoz. Ez úgy valósítható meg, 
ha nem kötnek rögzült szokások, az egyén 
elég rugalmas az életmódbeli változtatás-
hoz, érzékeny a külső és belső változások-
ra, észreveszi, hogy a szervezetben milyen 
új igények jelentkeztek, s melyek azok, 
amik nem szorulnak további táplálásra. 
A szervezet általában jelez minden belső 
folyamatról, kis odafigyeléssel ezek a jelek 
könnyen értelmezhetőek. 

Kína kincsei 81. - Pavlicsek Zsolt rovata

A hagyományos kínai orvoslás / HKO / 10. 

„Ki tud többet Kínáról ?” országismereti vetélkedőt indí-
tottunk előző lapszámunkban. Most a 2. fordulót közöljük, 
a jó megoldásokat írásban / papíralapon vagy e-formá-
ban/ kell eljuttatni hozzám / személyesen is átadható vagy 
elküldendő a perkatakinaklub@gmail.com  e-mail címre! 
Beküldési határidő 2017 június 30. A fordulónkénti legjobb 
megoldások beküldői között kisebb kínai tárgyjutalmakat 
sorsolunk ki és a 10 forduló után legtöbb pontot szerző 
6 gyermek / 18 év alatti , nagy számú versenyző esetén 
14 év alatti is / és a  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

VERSENyFELHÍVÁS
A 2. forduló (  2017/május-június / feladatai 
1, Melyik város Kína fővárosa?
2, Mikor van Kína nemzeti ünnepe ? 
3, Milyen évben vagyunk jelenleg a kínai asztrológia szerint ? 
4, Mióta / vagy hány éve / van Perkátának konkrét kapcsolata 
    Kínával  ? 
5, Mi a kínai nép „4 nagy felfedezése” ? 
6, Mi az első kínai császári dinasztia neve ?
7, Hány tartománya van Kínának?
8, Ki jelenleg a kínai miniszterelnök ? 
9, Ki írta a Vízparti történet c. művet ?
10, Mit jelent az „egy Kína-elv” ?   

Pavlicsek Zsolt

civil – KíNa KiNcsEi 
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Búcsúzik Kovács  
Tiborné

„4380 kicsiny kis kéz érintése” olvashatjuk 
egy szép, szivárvánnyal díszített festmé-
nyen, amely Kovács Tiborné, Panni néni 
irodájában áll. A tegnapi napon kapta a 
Szivárvány Óvoda kis óvodásaitól és a 
Szülői Szervezettől ajándékba, mert bi-
zony, Panni néni nyugdíjba vonul. Az óvoda 
összes gyermeke köszöntötte, virágcsok-
rot és puszikat kapott a csoportoktól, így 
búcsúztak az óvó nénitől, aki 30 évig állt 
az óvoda élén. 
Kovács Tiborné kisgyermek korától kezdve 
tudta, hogy gyerekekkel szeretne foglal-
kozni. Középiskolai tanulmányai elvégzése 
után képesítés nélkül dolgozott egy évig 
óvónőként, majd úgy döntött, hogy sze-
retne még képzettebb lenni a szakmában, 
ezért beiratkozott a főiskolára. 
Miután diplomát szerzett, Dunaújváros-
ban kezdett el dolgozni. Saját bevallása 
szerint nagy hatással volt az életre, a mai 
napig szívesen emlékszik vissza az ottani 
munkatársaira, akikkel még mindig tartja 
a kapcsolatot. 
Családalapítás után Perkátán helyezkedett 
el óvó néniként, s nem sokkal később a falu 
vezetői felkérték a vezetői feladatok ellá-
tására, melyet örömmel vállalt el. Amikor 
a Szivárvány Óvoda élére állt, csupán há-
rom csoport működött az intézményben. 
Ahogy azonban növekedett a gyermek 
létszám, és a szülők is jelezték, hogy igény 
volna rá, beindítottak még egy, negyedik 
csoportot. 1991-ben elkészült az Új Óvo-
da – bár csak a tervnek az egyik fele - s 
immár 5 csoportba várták a gyerekeket 
az intézménybe.
- Nagyszerű érzés, hogy most pedig meg-

épülhet a második fele is – fűzte hozzá 
Panni néni, mivel egy Európai Uniós pályá-
zatnak köszönhetően hamarosan bővülni 
fog az Új Óvoda épülete. 
Harminc évig állt az intézmény élén, időn-
ként egyszerre vezette az óvodát és volt 
bent óvó néniként, gyerekek között a cso-
portban. Nagy hangsúlyt fektetett önmaga 
képzésére is, hogy ne csak a gyermekek, 
hanem a felnőttek, szakmabeliek fejlődé-
sét is segítése. Elvégezte a közoktatás ve-
zetői tanfolyamot, szaktanácsadóként és 
szakértőként is tevékenykedett, továbbá a 
mesterpedagógusi címet is megszerezte. 
Fontosnak tartotta, hogy a gyerekeket sze-
ressék, tiszteljék, s az igényeiknek megfe-
lelő programokat szervezzenek nekik, ami 
során jól érzik magukat és tanulhatnak is. 
Ezt tanácsolja minden óvónőnek készülő 
fiatalnak is, hogy pályája során ezeket 
tartsa mindig szem előtt.
Sikeresen részt vett számos Európai Uniós 
pályázat megírásában, megvalósításában, 
s szerencsésnek érzi magát, hogy kollégái 
segítségét megnyerte a fejlődések kivite-
lezésében. Nekik további szép eredmé-
nyeket, sikereket kíván az elkövetkezendő 
évekre az óvoda falai között. 
Nem csak helyben, hanem a térségben is jó 
kapcsolatot ápolt az intézményvezetőkkel, 
szívesen adott nekik tanácsot, segítette a 
munkájukat ötleteivel. 
Sokat köszönhet a családjának, akik min-
dig mellette álltak, támogatták, hiszen 
azt az időt, amit a feladatainak szentelt 
tőlük vette el. 
A nyugdíjas éveit sem szándékozik el-
lustálkodni: a családjának szeretne élni, 
kertészkedni, kirándulni, jól érezni magát. 
Persze azért időnként meglátogatja majd 
az óvodát is, hogy nosztalgiázzon egy 
kicsit. 

Arra a kérdésre, hogy mi fog neki a legjob-
ban hiányozni az óvodából rövid hallgatás 
után felelt, könnyes szemmel:
- A gyerekek. A szemük, a mosolyuk, hogy 
odabújnak, ahogy rám nevetnek. 
Harminc év hosszú idő, egy egész élet. 
2017 májusában nem csak a Macis, Pillan-
gós, Sünis, Cicás és Nyuszi csoportos gye-
rekek köszönnek el Panni nénitől, hanem 
mind az a 4380 örök perkátai gyermek, 
aki az ő vezetése alatt cseperedett fel a 
Szivárvány Óvoda falai között. 

Jó egészséget, aktív, vidám és mosolygós 
nyugdíjas napokat kívánunk Panni néni!

Horváth Dóri

Elismerés egy perkátai 
ifjú szakembernek

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
2017-ben immár 10. alkalommal rendezte 
meg a Szakma Sztár Fesztivált. Az orszá-
gos szakmai versenyek döntőjére április 
24-25. között került sor. Május végén pe-
dig a Parlamentben fogadják a döntőbe 
bejutott tehetségeket.
A Dunaújvárosban tanuló diákok közül 
9-en jutottak be, közöttük van egy arany,-
két ezüst-és egy bronzérmes versenyző. 
A Dunaferr szakközép-és Szakiskola az 
ezüstérmes tanulója mellett egy  bron-
zérmes dobogóssal is büszkélkedhet, 
Tompai Mátyás Györggyel. A Perkátán 
élő ifjú szakember ipari gépész szakon 
ért el nagyszerű eredményt. Felkészítő 
tanára Zámbó Zsolt.

Tompai Mátyás azon tehetséges diákok 
közé tartozik, akik a nagyszerű teljesítmé-
nyük okán mentesülnek a záróvizsga alól.
Mátyás Székesfehérváron, a Gróf Széche-
nyi István Műszaki Szakközépiskolában 
érettségizett 2015-ben, majd a Dunaferr 
Szakközép- és Szakiskolában folytatta a 
tanulmányait ipari gépész szakon.
Mi motivált a szakmaválasztásban?  
Hogyan is indult ez az érdeklődés?
Már gyermekkoromtól kezdve érdekelt a 
gépek szerkezete és működése.  A pálya-
választáskor éreztem egy kézenfogható 
szakma szükségességét. Az autószerelő 
és a gépész szakma is egyaránt vonzott. 
Érdekel az ipari gépek karbantartása, a 
szervizelése, ezért is döntöttem az ipari 
gépészet mellett.
Milyen esélyekkel indultál el a szakmai 
megmérettetésre? 
A szakma szeretetéből és az érdeklődé-

semből adódóan, valamint a szakoktató 
felkészítésnek köszönhetően jó esélyek-
kel indultam. Nem stresszeltem. Termé-
szetesen a családomtól is támogatást és 
biztatást kaptam.

Közösségi hírek

KÖZÖsséG
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OSZTÁLy-
TALÁLKOZÓ

Egy hajvágással indult! 
Kovács Gyuri ( alias: Hippi Gyuri ) 
 gondolt egyet, s elment a Viczkó 
Valikához nyiratkozni.
A két volt osztálytárs nosztal-
giázásba kezdett, amíg Valika 
ollója csattogott, megállapítot-
ták, hogy éppen az idén van 35 
éve annak, hogy elballagtak az 
általános iskolából.
Osztálytalálkozó!  Ez kell! Hi-
szen már régen találkoztak az 
egykori diáktársakkal. 
Két szervezőként szorgosan 
nekiláttak a többiek összever-
buválásának. Értekezési szín-
térként nagyon jó szolgálatot 
tett a Facebook, hiszen ennek 
segítségével gyorsan el lehe-
tett érni majdnem mindenkit.
Jöttek az ötletek, javaslatok, s 
elég hamar összeállt a prog-
ram.

Osztályunk 1982-ben bal-
lagott, de sajnos beárnyé-
kolta ezt a szép ünnepet 
szeretett osztályfőnökünk, 
Simon Józsefné Bagyinka 
 Éva hirtelen halála. Árván ma-
radtunk. Megbízott osztályfő-
nökkel, Balogh István tanárúr-
ral búcsúztunk el az iskolától.
Mindenki nagyon várta már 
május 13-át, a nagy találkozás 
napját. Ezen a szép, májusi 
szombaton gyülekezni kezd-
tünk az iskola előtt. Mosollyal, 
ragyogó szemekkel fogadtuk 
egymást, s volt tanáraink kö-
zül a meghívásunkat elfogadó  
Bereznai Zsuzsát, Takács Klárát 
( Lőwinger Klára). Később csat-
lakozott hozzánk Kapus István 
tanárúr is.
Újra beülhettünk első  és nyol-
cadik osztályos tantermeink 
padjaiba. Felidéztük, hogy 
ki mire emlékszik azokból az 
időkből. Utána átsétáltunk a 
szépen felújított Kastélyba, 
ahol megtartottuk az osztály-
főnöki órát. Mindenki mesélt 

magáról, s figyelmesen hall-
gattuk egymást, kinek hogyan 
alakult az élete.
Sajnos  osztályfőnökünkön 
kívül két osztálytársunk, Karf 
Gusztáv és Kiss Gábor sem  le-
hetett már közöttünk. Kimen-
tünk hozzájuk a temetőbe. Ko-
szorút helyeztünk sírjaikra, így 
emlékeztünk meg róluk.
Ezután következett a találko-
zó legvidámabb része. Finom 
vacsora várt bennünket a Stü-
szi Vendéglőben. Polgár Anna 
osztálytársunk krémesekkel 
kedveskedett, Karádi Judit 
pedig egy hatalmas osztály-
tortával lepett meg bennünket. 
Ez a torta egyben születésnapi 
torta is volt, hiszen Hamburger 
Eszter éppen ezen a napon ün-
nepelte körünkben  a születés-
napját. Neki duplán maradandó 
élmény lesz ez a nap.
Meglepetésekkel szolgált  
Hegedűs Katalin, aki megőrizte 
egykori őrsének zászlóját, őrsi 
naplóját. Kézről kézre jártak 
ezek az emlékek, s felidéztük 

az őrsi kirándulások hangula-
tát.
Katalin a közelgő pedagógus-
nap alkalmából verset szavalt 
tanárainknak, akik könnyes sze-
mekkel hallgatták őt. De nem 
csak az ő szemükben gyűlt a 
könny...
Aztán elindult a fergeteges 
buli! Roboz Csaba volt fele-
lős azért, hogy jó zenére tán-
colhassunk, vigadhassunk. A 
hangulat megalapozásában 
nagy szerepe volt a táncoslá-
bú Benkő Lacinak is, aki min-
denkinek kedvet csinált az 
önfeledt szórakozáshoz. Min-
den zsigerünkben éreztük már 
előre, hogy nagyon jó lesz ez 
a találkozás. Nem tévedtünk.
A mi találkozónk legyen példa 
mások számára is. Szakítsunk 
időt egymásra ebben a rohanó 
világban, s akkor megtapasz-
talhatjuk, hogy a szeretet jelen 
lehet mindenhol.

Hegedűs Katalin, Viczkó Valéria, 
Kovács György

Felső sor balról:
Polgár Anna, Benkő László, Csonka Ferenc, Rónás Ferenc, 
Németh Adorján, Hamburger Eszter, Kovács György, Hegedűs 
Katalin
Középső sor balról:
Viczkó Valéria, Fórizs Klára, Sohonyai Mária, Hujber Katalin
Alsó sor balról:
Karádi Judit, Kapus István tanár, Mikodi Mária

Elmesélnéd, hogyan zajlik egy 
szakmai verseny? 
Kettő fordulót kellett teljesíteni 
ahhoz, hogy bekerüljek az or-
szágos versenyre. Az elődöntő 
szakmai vizsga szinten zajlott, 
írásbeli feladatok megoldásá-
val.
Innen a legjobb 12 ember jutha-
tott tovább, és mérhette össze 
a szakmai tudását. 

A középdöntőt Esztergomban 
rendezték meg. A verseny so-
rán leszorító egységet kellett 
elkészíteni. Kézi megmunká-
lások, szerszámgépek haszná-
lata, alkalmazása, valamint he-
gesztési ismeretek bemutatása 
volt a feladat.
Országos szinten a legjobb 5 
tanuló juthatott be a döntőbe.
Sejtem, de azért megkérde-

zem, hogy mivel szeretsz fog-
lalkozni a szabadidődben?
Sokat szerelek a szabadidőm-
ben. Ha tehetem, szívesen 
elmegyek autós-és motoros 
találkozókra egyaránt.
Milyen további terveid vannak 
a hivatásoddal kapcsolatban?
A Dunaferr tanműhelye és a 
Hankook Tire Magyarország 
Kft. közötti szerződés lehető-

séget biztosít, hogy munkát 
vállaljak a cégnél. A szakmám-
ban keresni fogom a további 
fejlődést.

Mátyásnak köszönöm az in-
terjút! Gratulálok a szép ered-
ményéhez, és kívánom, hogy 
további sikereket érjen el a 
munkájában! 

Lászlóné Szabó Edit

Felső sor balról:
Roboz Csaba, Polgár Anna, Csonka Ferenc, Benkő László, Kovács 
György, Németh Adorján
Középső sor balról:
Hujber Katalin, Földházi Erika, Viczkó Valéria, Hegedűs Katalin, 
Hamburger Eszter
Alsó sor balról:
Takács Klára, szül.: Lőwinger Klára tanár, Ébl Andrea, Mikodi 
Mária, Beleznai Zsuzsanna tanár, Fórizs Klára
A képekről hiányzik: Liszkai Ferenc

KÖZÖsséG
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Megalakult a 
perkátai ifjúsági 
egyesület

2017. április 19-én a Székes-
fehérvári Törvényszék beje-
gyezte a perkátai „VELED az 
ifjúságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesületet a 
civil szervezetek körébe. 

Az egyesület elsődleges cél-
ja, hogy a helyi fiatalokból 

közösséget kovácsoljon, az 
igényeiknek megfelelő prog-
ramokat szervezzen, ápolja a 
hagyományokat és támogassa 
a tehetséges perkátai ifjakat, 
valamint a Népművészeti fog-
lalkozás munkáját segítse. 

Az egyesület immár több mint 
egy éve baráti körként tevé-
kenykedett aktívan, több helyi 
program mellé társultak ötle-
teikkel, munkájukkal (aszfalt 
rajzverseny, IFI Feszt, IFI Ad-
vent stb…). Legnagyobb, eddig 
elért sikerük a Fiatal Gazdák 

Magyarországi Szövetsége – 
AGRYA és a Második Hullám 
Vidéki Ifjúsági Szövetség – MH-
VISZ által meghirdetett „Leg-
jobb magyar falusi közösség” 
pályázatának második körébe 
való bejutás, ahol 13 egyesület 
és közösség fog megküzde-
ni az első három helyért járó 
pénzjutalomért. 

Az ifjúsági egyesület vezetői: 
Horváth Dóra elnök, Győri Ist-
ván és Simai Zsolt elnökhelyet-
tesek. 

Mit jelent a VELED? Vagányan, 

Empatikusan, Lazán, Együtt, 
Dinamikusan, vagyis VELED az 
ifjúságért! 

Ha úgy érzed, hogy a felso-
roltak közül legalább egy jel-
lemző rád, köztünk a helyed, 
jelentkezz tagjaink közé! Várjuk 
ötleteiteket, elképzeléseiteket, 
hogy milyen programokra van 
igénye a perkátai fiataloknak!

Tegyünk együtt, érted, VELED!

„VELED az ifjúságért” Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület

Ötvenegy év után 
találkozott az 1966 -ban 
Perkátán végzett 
évfolyam!

2017.május 20 -án szombaton találkoztunk 
ismét mi, a Győry -kastélyban általános 
iskolát végzett öregdiákok .
A helyi Stüszi Vendéglőben finom ebéd-
del vártuk, mint szervezők az évfolyam 
társainkat.
Az ország különböző részeiről jöttek ünne-
pelni. Mindenki örült, hogy újra találkozhat 
51 év után az osztálytársaikkal, illetve az 

évfolyamtársaikkal. Érkeztek Dunaújvá-
rosból, Budapestről, Rácalmásról és Sze-
gedről is – örömmel tették!
A volt 8.B. osztály osztályfőnöke Mokry 
Endréné Mancó néni  köszöntött bennün-
ket, aki Svájcból érkezett és felidézte a 
régmúltat.
A volt pedagógusok közül Vad Györgyné 
Saci néni Svédországból érkezett, hogy 
találkozhasson az 1966 – ban ballagott 
évfolyammal. Ő is köszöntött bennünket, 
mindketten szívesen jöttek hozzánk és 
Perkátára!
A közös ebéd előtt néma felállással meg-
emlékeztünk az elhunyt tanárainkról és 
diáktársainkról, akik már nem lehettek 
közöttünk.

Ebéd után elfogyasztottuk a lányok házi 
süteményeit.
Felidéztük az együtt töltött nyolc eszten-
dő legszebb pillanatait, emlékeit. Jó volt 
visszatekinteni a több mint fél évszázadra. 
Az emlékek egyfajta feltöltődést adtak 
mindannyiunknak!
Megköszöntük Mancó néninek és Saci né-
ninek a jó szavakat és azt, hogy elindítot-
tak akkor bennünket az életre.
A találkozó végén azt kértük mindenkitől, 
hogy ugyanígy, ugyanitt egy év múlva 
találkozzunk!
Szervezők nevében :
Virág Györgyné / Pletser Mária / volt 8.B 
osztály 1966 – ban végzett tanulója

Első és második sor balról jobbra:
Badi István, Decsi Zsuzsanna, Bálizs Ilona, Szabó Gizella, Siba Mária, Horváth Katalin, Krain Magdolna, Sipos Ferenc, osztályfő-
nök: Mokry Endréné, Pletser Mária, Siba Anna, Vad Györgyné tanár, Siba Katalin, Dávid Mária, Elek Mária

Felső sor balról:
Bresztó József, Csányi Sándor, Gubicza Anna, Kovács Sándor, Takács Erzsébet, Erdős Ferenc, Bíró Ferenc, Győrik Gyula, Sándor 
István, Takács György, Koncz Gyula, Pavlicsek György

A találkozón részt vettek, de a képen nem szerepelnek: 
Balázs Ilona, Tóbiás Anna, Kovács László, Bölcskei István

KÖZÖsséG
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dicsértessék az Úr 
Jézus Krisztus !

Ápr. 29-én Egyházközségünk egyházme-
gyei kántortalálkozót rendezett, melynek 
részletei külön tudósításban olvasható. 

Május első vasárnapján a gyermekek a 
templomban köszöntötték az édesanyá-
kat és nagymamákat, megemlékezve leg-
főbb égi közbenjárónkról, a Boldogságos 
Szűzanyáról is.

Június első hétvégéjén, Pünkösdkor a 
Szentlélek kiáradását ünnepeljük, mely-
nek  megszentelő hatása van életünkre. 
„Pünkösd ünnepe egyszerre kezdet és 
vég, de leginkább beteljesedés.” E napon 
befejeződik a húsvéti időszak ötven nap-
ja. A feltámadás titka a Szentlélek erejé-
ben bennünk él tovább életünk végéig. A 
Szentlélek kiáradásának napját nevezzük 
az egyház születésnapjának is. A Szent-
léleknek nincsen teste, nincsen látható 
alakja, ezért gondoskodott Isten olyan 
jelekről, amelyek az Ő eljövetelét jelzik 
és mutatják az embereknek. A Szentlélek 
által megérthetjük feladatunkat: Jobbá 
tenni a világot, élni a szeretet tanítását és 
bizonyítani az elvadult, elsivárosodott vi-
lágnak, hogy a Szentlélek segíthet, vezérli 
lépteinket. Az első pünkösdöt csodajelek 
kísérték. Talán ezek ma is meggyőznék a 
kételkedőket és új erőt adnának a hívőknek 
is! A Szentlélek most is közöttünk van és 
felkínálja számunkra kegyelmi ajándékait. 
Ne az istentagadó pogány és a „mindent 
szabad, amit akarsz” szabadelvű szloge-
neknek higgyünk, mert ezek a rövid távú 
kényelemért feláldozzák az örök értékeket! 
Ne a könnyebben teljesíthető téveszmék 
iránt lelkesedjünk, hanem az Örök Isteni 
Igazságokért! Az apostolok lelkében éb-
resztett lelkesedés hassa át a mi lelkün-
ket is, hogy hasonlóan tudjunk lelkesedni 
Krisztusért, az Ő tanításáért és országa 
eljöveteléért! A Szentlélek a szeretet lelke. 
Legfőbb célja, hogy megerősítse szeretni 
tudó képességünket! A hitünket ugyanis 

a szeretet teszi hitelessé! 

Jún. 11-én Szentháromság vasárnapja. Jún. 
18-án Úrnapja. Jún. 25-én tanévzáró Te 
Deum 17 órai kezdettel templomunkban.

Már eljuttattuk az idei egyházi hozzájáru-
lások befizetését segítő sárga csekkeket. 
Aki nem kapott kérjük jelezze! Idén az 
alábbi alapösszegeket kérjük a Perkátai 
Plébániához tartozóktól: aktív felnőttnek 
5000 Ft/fő/év, passzív (nyugdíjas, mun-
kanélküli) felnőttnek: 4000 Ft/év/fő (az 
„egyházi adó”). A befizetéseket előre is 
hálás szívvel köszönjük meg! 

Befizetni lehet személyesen a hivatali mun-
katársainknál, a szentmisék után, vagy 
beküldeni hívő testvérektől. A készpénzes 
befizetésekről mindig átvételi elismer-
vényt állítunk ki a befizető nevére! A sárga 
csekkre több személy, az egész család 
összege egyben ráírható és befizethe-
tő! A csekkvég pedig igazolásul szolgál a 
teljesítésről.  E hozzájárulásokból tudjuk 
fenntartani templomunkat és plébánián-
kat, mivel működési célra más támogatást 
nem kapunk. A katolikus ember anyagi 
támogatással is kifejezi Anyaszentegyháza 
helyi közösségéhez tartozását.

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 Alapítványunk-
nak befizetve! 

Plébániánk jelenleg telefonos formá-
ban tudja az ügyintézéseket biztosítani, 
ezért temetés vagy más sürgős ügyek-
ben keressék a Plébánia kapujára kifüg-
gesztett telefonszámokon Bozai Márton 
plébánost / tel.: 20-354-8122 / vagy lel-
kipásztori munkatársát Pavlicsek Zsoltot  
/ tel. 30-621-0388 /.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs,  
egyházközségi elnök

KATOLIKuS KISOKOS 2.

Új mini-rovatomban olyan kérdéseket 
igyekszem pontosítani, melyek felmerülnek 
egyházunkban, a helyi ügyintézésekkor 
plébániánkon vagy a liturgiákon.

Egyházi vagy polgári temetés?

Mindkettő temetés, de tartalmában tűz 
és víz, ugyanis a keresztény ember az 
Egyház küldöttjének / pap, világi lelki-
pásztor /imáival és szertartásrendjével 
temetteti el magát. Ha egy hívő nem így 
tesz, az hitehagyásnak számít. Egy polgári 
temetés is lehet nagyon „szép” szertartás, 
de ha nem egy felhatalmazott személy 
fohászai, könyörgő imái hangzanak fel, 
az nem hiteles közvetítés Isten felé. ( Egy 
szentmisét, istentiszteletet sem vezethet 
bárki, csakis hivatalos küldött: főként pap 
vagy világi megbízottja). Gyakori véde-
kezés, hogy anyagi okokból nem kérik az 
egyházi temetést a hozzátartozók. Mivel 
a temetésnek egyházilag 15 ezer Ft a je-
lenlegi díjtétele, pontosan látható, hogy 
ez elenyésző összeg a temetés civil szol-
gáltatásaihoz képest, melyek akár több 
százezer Ft-ba kerülnek. Igaz, hogy sokan 
ilyenkor egyenlítik ki az önkéntes egyházi 
hozzájárulásuk elmaradt összegeit is, de 
ebben is mértéktartó a Perkátai Plébánia, 
hiszen csupán 3 évre és csak az elhunyt 
személyre kérjük az esetleges elmaradást, 
ezt sem kizáró és kötelező jelleggel. Az 
egyházi temetésnél korlátozottan lehet 
kérni a személyes adatok elmondását, de 
a hangsúly nem ezen van, hanem az Isten 
előtti számadáson, az örök életbe vetett 
hit elfogadásán.

Fontos lényegi különbség, hogy a polgári 
temetésnél a főszereplő a könnyekig érő 
hatásvadász meghatódottság elérése, 
a szomorúság és a veszteség teljes re-
ménytelensége. Az egyházi temetéskor 
is fájdalmas a búcsúzás, de a feltámadás 
reményével fohászkodunk az elhunyt lelki 
üdvéért. 

Pavlicsek Zsolt

Köszönet a felajánlásokért és az adományokért!

Köszönjük mindazoknak, akik az adójuk 1 % - át a Kisboldogasszony Alapítványunknak felajánlották az elmúlt években, és most is!

Köszönjük a Polgármester Úrnak, hogy biztosította számunkra, a Templom és Plébánia környékének rendszeres rendben tartását 
Erdős Károly felügyeletével és a közmunkások szorgalmával.

Köszönet az Irgalmas nővérek sírjának rendbe tételéért! Közös összefogással - a Rózsafűzér Társulat segítségével és Karanyicz 
Rita szép virágaival is - ismét megszépülhetett.

Virág Györgyné 
Kisboldogasszony Alapítvány  

Kuratóriumi Elnöke

Egyházi írások

Egyház-hitélet

hitélEt
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Közlemények, hirdetések

Kántortalákozó 
Perkátán
A találkozónak a perkátai 
Győry-kastély adott otthont, 
2017. április 29-én.

Az immár 6. alkalommal meg-
rendezett találkozón a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye 
Kántorképzőjének igazgatója/
Wasztl János/, tanára/Izinger 
Attila/, jelenlegi, illetve a már 
végzett hallgatói voltak jelen. 
A nap első felében egy nagyon 
tartalmas előadást hallhattunk 
Mórocz Tamás atyától, aki a 
bodajki Segítő Szűz Mária plé-
bánia plébánosa. Az előadás, 
témájában a római katolikus 
liturgiáról szólt, az első részben 

egy kis történeti áttekintéssel. 
A második rész már egy kicsit 
kötetlenebb formában a kánto-
rok feladatait emelte ki.

 Az ebéd után közös énekpró-
bát tartottunk, felkészülve a 
14.00 órakor kezdődő szent-
misére. 

A szentmise után még vendé-
geinkkel a kastélyban megte-
kinthető kiállításokat látogat-
tuk végig.

Köszönetet szeretnék mondani 
minden segítőnknek és támo-
gatónknak, hogy ez a találko-
zó ismét létrejöhetett, és ilyen 
formában megvalósulhatott!

Somogyi Anna 
kántor

Zarándoklat és 
keresztszentelés 
Kulcson

Jelentős esemény színhelye 
lesz Kulcs 2017. június 10-én, 
szombaton! Első alkalommal 
indul szervezett zarándoklat 
a Mária út kistérségünket át-
szelő szakaszán. A zarándoklat 
jelentősége előtt tisztelegve 
Kulcson, egy magánerőből fel-
állított kereszt felszentelésére 

kerül sor. A rendezvényre az 
ország minden részéből, de 
különösképpen a környező 
településekről hívják és várják 
az érdeklődőket!

A program: 

- gyülekező: június 10-kén, 
szombaton: a hosszabb távot 
választóknak az adonyi Ciegler 
tó parkolójában reggel 9.30-
9.00 között, a rövidebb távot 
választók a 6-os főúton, a Vizi 
tanya parkolójában csatlakoz-
hatnak a keresztaljához, kb. 
9.30 kor. Az útvonal autóval 
is végig járható! Lehetőség van 

az utolsó 100-200 méter gya-
logos megtételére is!

- 10.45-11.00 zarándokok beér-
kezése a keresztszentelés szín-
helyére (Kulcs, Arany J. u. 122.)

- 11.00 megnyitó műsor: az 
adonyi Lélekmentő kórus Mária 
énekeket énekel, vers

- 11.15. ünnepi köszöntők 

- 11.30. a kereszt felszentelése 
– Bozai Márton plébános

- tiszteletadás a kereszt előtt, 
közös éneklés

- a zarándokok közös ebédje

A szervezők azokat az érdek-
lődőket is szívesen látják, akik 
egyéni szervezésben szeretné-
nek tisztelegni a kereszt előtt! 

Jelentkezni az asomogy@fre-
email.hu e-mail címen, vagy 
a +36306422936 telefonszá-
mon, június 4-ig lehet.

Jelentkezni és a zarándoklatról 
bővebb tájékoztatást kérni az 
asomogy@freemail.hu címen, 
vagy a 06 30 6422936 tele-
fonszámon lehet.

Somogyi Anna 
kántor

Újabb sikeres pályázatok 
valósultak meg a Han-
kook Tire Magyarország 
Kft. dolgozói jóvoltából

Az idei évben három sikeres pályázatot 
valósítanak meg Perkátán a Hankook Tire 
Magyarország Kft. perkátai munkatársai.

A pályázatok az 5. Dolgozói Önkéntes 
Program keretében beérkezett pályázati 
rendszerben kerültek kiválasztásra. Per-
kátáról a következő pályázatok kerülnek 
megvalósításra:

Dingl Ferenc projektvezető jóvoltából, a 
Játszótér kialakítása a Perkátai Szociá-
lis Központ udvarán elnevezésű projekt,  
420 000 forint értékben.

Urbán Tamás projektvezető jóvoltából, a 
Padfelújítás a perkátai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolában elnevezésű projekt 
180 966 forint értékben.

Fórizs Attila projektvezető jóvoltából, a 
Padok telepítése a perkátai kastély sport-
pályájához elnevezésű projekt 340 704 
forint értékben.

Perkáta így összesen 941 670 ezer forint 
támogatásban részesült. A Fórizs Attila 
által vezetett projekt már megvalósult, a 
Faluüzemeltetés munkatársai segítségével 
kihelyezésre kerültek a sportpályához. 

A Dingl Ferenc és Urbán Tamás által ve-
zetett projektek a közeljövőben kerülnek 
megvalósításra.

Ezúton is szeretném köszönetünket kife-
jezni a pályázó Hankookos munkatársak-
nak a segítségükért!

Bogó Anikó

hitélEt – KÖZlEméNYEK
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HIRdETÉSI TARIFÁK:
        1 oldal:          20 000 Ft + ÁFA 
        1/2 oldal:       10 000 Ft + ÁFA 
        1/4 oldal:         5 000 Ft + ÁFA 
        1/6 oldal:         3 500 Ft + ÁFA 
        1/8 oldal:         2 500 Ft + ÁFA

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítá-

sok 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 Polgármes-

teri 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

•	 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

A kastéllyal szemben
– jelenleg Limit-Vianni –

45 nm2 üzlet profillal
vagy anélkül 25 év után

ELADÓ!
Érd.: az üzletben, 
vagy telefonon:
0630-966-8365

SZERKESZTőSÉGI 
KÖZLEMÉNy
Továbbra is várjuk 

írásaikat, hirdetéseiket, 
közérdekű híradásaikat a 
perkátai eseményekről!

A következő 
lapzártánk ideje: 
2017. július 26.

Elérhetőségünk: 
ujperkataihirek@gmail.com, 

a Faluüzemeltetési iroda, 
vagy 

személyesen a 
szerkesztőség tagjai

    Kétkukás szállítási rend Perkáta 

FIGYELEM: A januári kerti zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a fenyőfákat szállítjuk el! 

Hulladék típus Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Biológiailag 
lebomló 
hulladék 
(régi edény)

minden héten, csütörtöki napon 

Csomagolási 
hulladék 
(sárga edény) 12;26 9;23 9;23 6;20 4;18 1;15;29 13;27 10;24 7;21 5;19 2;16;30 14;28 

Kerti zöldhulladék 13;27 - - 14 26 23 21 - 1;29 27 24 - 
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KÖZlEméNYEK – hirdEtésEK




