
Perkátai 
Búcsú és 

Szüreti Bál
2 0 1 7. 0 9 . 0 9 - 1 0 .

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Perkátai Általános Művelődési Központ

— 2017. szeptember 9. szombat —
10:00  Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Díszgyűlése 

11:00  F. Dőry Magdolna Radnóti-díjas versmondó bagolyfigura 
gyűjteményének bemutatása  

 Győry-kastély emeleti kiállító terme

13:00  Indul a zenés, lovaskocsis szüreti felvonulás
  A menet a kastélykertből, a víztorony elől indul 13:00-kor, és ide 

is érkezik vissza a késő délutáni órákban. A felvonuláson zenél 
Kulcsár Ádám és a Partyzans-Band.

Ízelítő az esti programokból: 

19:00  Kulcsár Ádám és a Partyzans-Band

21:00  3+2 együttes koncertje 

22:30  szüreti bál

— 2017. szeptember 10. vasárnap —
8:00     Ünnepi szentmise

10:00     Kirakodós, körhintás búcsú
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beszámoló a 2017.
május 24-i képviselő
-testületi ülésről

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 
2017. május 24-i képviselő-testületi ülésén 
7 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, 
Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy 
László, Kovács Ferenc, Szabó Tamás, Mol-
nár József) volt jelen.

A testület tagjai 7 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodással elfogadták 
a következő beszámolókat:

•	 Háziorvosi szolgáltató 2016. évben vég-
zett munkájáról 

•	 A Perkátai Szociális Központ 2016. év-
ben végzett tevékenységéről

•	 Az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról 

•	 A Perkátai Szociális Központ 2016. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szol-
gáltató tevékenység értékeléséről 

•	 A polgármesteri beszámolót az aktuális 
eseményekről 

•	 A Pénzügyi Bizottság 2016. évben vég-
zett munkájáról 

•	 A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 
2016. évről szóló szakmai és pénzügyi 
beszámolóját

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:

•	 2017.május 25-i hatállyal kilép a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéből

•	 A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat részére a közfoglalkoztatás-
sal kapcsolatos beszerzések fedezetéül 
500 000 Ft támogatást biztosít, Perká-
ta Nagyközség Önkormányzata 2017. 
évi költségvetése K508 Működési célú 
pénzeszköz átadás előirányzat terhére.

•	 Az I. világháborús emlékmű felújítását 
célzó, a Közép- és Kelet-európai Törté-
nelem és Társadalom Kutatásáért Köz-

alapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 
jelű pályázatot be kívánja nyújtani. A 
projekt költségvetése maximum bruttó 
2 000 000 Ft, ezen felül Perkáta Nagy-
község Önkormányzatának önköltsége 
maximum 10%. A képviselő-testület fel-
hatalmazta a polgármestert a pályázati 
dokumentáció benyújtására.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata tulajdonában lévő 2431 Perkáta, Dó-
zsa György utca 13. (hrsz: 1105; Perká-
tai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola) szám alatt 
található ingatlanon a Magyar Labdarú-
gó Szövetség sportpályát létesítsen. A 
projekt költségvetése bruttó 36 576 000 
Ft, melyből az önkormányzat önköltsége 
maximum 30%, azaz bruttó 10 972 800 
Ft. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat aláírására.

Sajtónyilvános esemény június 2-án

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. 
április 28-án kapta meg az értesítést mi-
szerint két kiemelt jelentőségű, a település 
életét meghatározó fejlesztésre jogosult. 
A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 azonosí-
tószámú, „A Perkátai Általános Művelődési 
Központ Szivárvány Óvodájának bővítése 
– egy óvodai és egy bölcsődei csoport lét-
rehozása” című pályázat 180.000.000 ösz-
szegű támogatásra érdemesnek ítéltetett. 

A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 azonosító-
számú, az „Egészségház bővítése és rész-
leges felújítása Perkátán” című pályázaton 
90.000.000 Ft összegű támogatást nyert 
el településünk. 

Június 2-án, egy sajtónyilvános esemé-
nyen, a megyeházán ünnepélyes keretek 
közt a szerződéskötésen jelen volt dr. Mol-
nár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormány-
zat elnöke, valamint három Fejér megyei 
országgyűlési képviselő, dr. Galambos 
Dénes, Törő Gábor és Varga Gábor, amel 
rendezvényen Perkáta nevében köthettem 
meg a két támogatási szerződést. Az ün-
nepélyes szerződéskötésen 13 település 
polgármestere vett részt. A TOP források 
keretében a megye kisebb településein 
(leszámítva a két megyei jogú várost) első 
körben 14 milliárd forint értékű fejlesztési 
szerződés került megkötésre, de várható-

an összesen 35 milliárd forint kihirdetése 
történik meg ebben az évben.

Rövid tájékoztató a 2017. július 6-i 
testületi ülésről

A Saint-Maximin-i csoport látogatása miatt 
a június 29-re tervezett rendes ülés került 
halasztva megtartásra július 6-án, amelyen 
6 képviselő vett részt (Bogó Anikó, Kovács 
Ferenc, Molnár József, Somogyi Balázs, 
Szilasy László és Vátkainé Boda Ildikó).

A testület a két ülés közötti eseményekről 
szóló beszámoló után a fogászati alap-
ellátás 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót fogadta el Dr. Török Katalin 
fogorvosunk jelenlétében. A harmadik 
pontban Bogóné Plasek Krisztina és Illés 
Eszter védőnői szolgálati beszámolóját 
tárgyalta és támogatta a testület. A há-
zasságkötés hivatalos helyiségen, hivatali 
munkaidőn kívül történő engedélyezé-
sének szabályairól, valamint a fizetendő 
díjak mértékéről szóló rendelet újraalko-
tása történt meg felsőbb szintű jogszabá-
lyok változása miatt. Az ötödik pontban 
újabb rendelet újraalkotása történt meg, 
a képviselő-testület által adományozható 
kitüntetés és díszpolgári cím szabályairól 
szóló rendelettel, amelynek legnagyobb 
változatása, hogy a díszpolgári cím és 
Perkátáért kitüntetés mellett egy harmadik 
cím, a Perkáta Közszolgálatáért elismerő 
cím is megalkotásra került. A 6. pontban a 
Településképi Arculati Kézikönyv elkészíté-
sére vonatkozó ajánlatok közül a legked-
vezőbb a Terra Studio Kft. ajánlata került 
kiválasztásra 980.000 Ft + ÁFA összeggel. 
A 7. pontban a múlt hónapban megszűnt 
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás el-
számolását fogadta el a testület, majd 
8-ként Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
vizsgálta felül. A bejelentések napirendben 
a katolikus egyházközség zarándokútját 
támogatta 150.000 Ft-tal a testület, ha-
tározott hozott arról, hogy a Vodafone 
mellett a Digi Kft. is bázisállomást tele-
píthessen a víztoronyra évi 800.000 Ft + 
ÁFA bérleti díjért, illetve egy építési telek 
eladásáról is döntött.

Somogyi Balázs polgármester
A jegyzőkönyvek részletesen 
olvashatók a hivatalos honlap  

perkata.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek/
oldalán.

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

Képviselői fogadóóra
Molnár József önkormányzati képviselő 2017. szeptember 19-én 

17 órától 18 óráig 
képviselői fogadóórát tart a kastély épületében.
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elhunyt Michel ruin

Június 3-án gyász érte testvértelepülésün-
ket, Saint-Maximint. Méltósággal viselt be-
tegség következtében elhunyt Michel Ruin, 
Saint-Maximin önkormányzati képviselője. 
Michel Perkáta és Saint-Maximin barátsá-
gának alapítói közé tartozott feleségével, 
nem volt olyan testvértelepülési program, 
amiben ne vett volna részt. Civil szakmáját 

települése irányában is kamatoztatta, az 
elmúlt években ő vezette a Saint-Maximin-i 
katolikus templom felújítását is.
Önkormányzatunk nevében részvétünket 
fejeztem ki Saint-Maximin vezetésének!
A Perkátai Római Katolikus Egyházközség 
által Bozai Márton plébános engedélyével, 
a franciaországi temetéssel egy időben, 
valamint este is harangozott a katolikus 
templom Michel Ruin emlékére.

Somogyi Balázs

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
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több, mint 60 áldo-
zattal járó természeti 
katasztrófa portugál 
partnerünknél

A június közepén több, mint 60 áldozat-
tal járó természeti katasztrófa, erdőtűz 
pusztított francia testvértelepülésünk, 

Saint-Maximin portugál partnerénél, Fi-
gueiró dos Vinhos-ban és a szomszédos 
településen, Pedrogao Grandén. Figueiró 
dos Vinhos-ban jártak tavaly a perkátai 
fiatalok a testvértelepülési táborban és 
idén júliusban is találkozni fognak a tervek 
szerint Saint-Maximin-ban. A település 
elnökének és a tavaly Perkátán járt alelnök-
nek Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
nevében részvét nyilvánító levelet írtam.

Somogyi Balázs

Nevelési év – és tanév-
kezdési támogatás

Nevelési év – és tanévkezdési támo-
gatást biztosít Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata minden köznevelésben 
és közoktatásban részt vevő gyermek 
számára, melyet olyan családok vehet-
nek igénybe, ahol az 1 főre jutó nettó 
jövedelem nem haladja meg a 37 050 
Ft-ot, és ahol a gyermek szeptember 
1-jén óvodába/iskolába megy. 

2017. augusztus 1-je és 2017. szeptember 
30-a között lehet igényelni az egyszeri 
támogatást, melynek összege 4000 Ft. 
Az egyszeri támogatás Erzsébet-utalvány 
formájában kerül kifizetésre.

A támogatásra irányuló kérelmet a perká-
tai polgármesteri hivatalban lehet igényel-
ni. A kérelem mellé csatolni kell az elmúlt 
havi jövedelemigazolást és a 16. életévét 
betöltött gyermek esetén az iskolaláto-
gatási igazolást.

A tavalyi tanév kezdésekor szintén lehe-
tőség volt a támogatás igénybe vételére, 
2016-ban 93 család és 196 gyermek ré-
szesült benne.

2017 augusztusában szintén Erzsébet-utal-
vány formájában kerül kifizetésre a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
melynek összege 6000 Ft, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
és egyben hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek számára 6500 Ft.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Perkátai roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat hírei

Dankó Lajos 2017. június 29. napján kelt 
írásbeli nyilatkozatában bejelentette, hogy 
2017. július 1. napjával lemond a nemze-
tiségi önkormányzati képviselői mandá-
tumáról.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat 2017. július 10. napján tartott képviselő 
– testületi ülésén megállapította, hogy 
Dankó Lajos nemzetiségi önkormányza-
ti képviselői megbízatása lemondásával 
2017. július 1. napján megszűnt és evvel 
együtt az elnöki poszt is megüresedett. 
Szeretnénk köszönetet mondani Dankó 
Lajos eddigi munkájáért!
A lemondás miatt megüresedett önkor-

mányzati képviselői mandátumot a követ-
kező legtöbb érvényes szavazatot szerzett 
Fórizs Antalné kapta.
A 2017. július 21-én immár újonnan ala-
kult Perkátai Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselő-testület tagjai:  
Fórizs Antal , Fórizs Antalné és Patai Sándor.
Az új elnök Fórizs Antal, a pénzügyi bi-
zottsági elnöke Fórizs Antalné, a külsős 
pénzügyi bizottsági tagja pedig Patainé 
Jánoczki Vivien lett.
Terveink közt szerepel: továbbra is a köz-
munka programban való részvétel, kul-
túránk, hagyományaink őrzése, a faluból 
való roma származású  elszármazottak  
felkutatása és velük kapcsolatosan előa-
dások, bemutatók, kiállítások szervezése 
és lebonyolítása .

Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke: Fórizs Antal
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előadás a Monarchia 
koráról

2017. június 27-én 18 órakor az „Azok a 
Boldog Békeidők…” című kiállítás mellék 
programjaként egy történelmi időutazásra 
hívták meg a perkátai Győry-kastélyba az 
érdeklődőket. A rendezvényt a Perkátai 

Általános Művelődési Központ, valamint 
Rajcsányi László és Dr. Baráth Károly, a 
tárlat berendezői szervezték meg. Az ese-
mény a kiegyezés 150. évfordulója alkal-
mából szerveződött.
Elsőként Bogó Anikó történész tartott 
előadást. Ismertette a közönséggel az 
1867-es kiegyezés előzményeit, beszélt a 
nemesek alkotta passzív ellenállásról, va-

lamint magáról az Osztrák-Magyar Monar-
chiáról is. Az érdekes előadást követően 
a vendégeket átvezették az „Azok a Bol-
dog Békeidők…” kiállításra, ahol Rajcsányi 
László szólt néhány szót. Röviden ismer-
tette a monarchia építészetének stílusát 
és felhívta a vendégek figyelmét a tárlat 
érdekességeire.

Horváth Dóri

Augusztus 20-ai ünnepség 
és kiállítás megnyitó

2017. augusztus 20-án a reggeli szentmi-
sén Somogyi Balázs polgármester, Pavli-
csek Zsolt világi elnök és Virág Györgyné, a 
Kisboldogasszony Alapítvány kuratóriumi 
elnöke felszeletelte a Bozai Márton atya 
által megszentel új kenyeret. Ezt követő-
en a Győry-kastélyban a Perkátai Általá-
nos Művelődési Központ szervezésében 
folytatódott az ünnepi program 9:30-kor. 
Elsőként a Népművészeti foglalkozás Cine-
gemadár csoportjának gyermekei léptek 

fel, majd ezt követően Somogyi Balázs, 
bemutatta a Perkátai Értéktár füzetso-
rozat legújabb kiadványát, mely Perkáta 
templomait mutatja be. A délelőtt a „150 
éves a Magyar Posta” című postatörténe-
ti kiállítás megnyitójával folytatódott. A 
kiállítást Rajcsányi László nyitotta meg, 
aki elmondta, hogy a perkátai posta is 
majdnem egy idős az ország postájával, 
146 éves. A tárlat két részből áll: az egyik a 
Magyar Posta történetét mutatja be, a fej-
lődését, a másik pedig a perkátai postának 
tárgyi emlékeit, egykori dokumentumait 
szemlélteti. 

A „150 éves a Magyar Posta” című kiállítás 
2017. szeptember 22-ig tekinthető meg a 

Győry-kastélyban. 

Horváth Dóri

Kézimunka kiállítás Perkátán 

Perkátán élő, hagyományt tisztelő és al-
kotni szerető lányok, asszonyok, valamint 
a nyugdíjas klubok kézimunkáit bemutató 
kiállítás nyílt a Győry-kastélyban, a Perká-
tai ÁMK József Attila Könyvtár és a Nagy-
község Nyugdíjas Klub szervezésében.
A 2017. június 20-án megnyitott tárlaton 
különböző kézműves technikával, és a népi 
motívumok sokféleségével ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők.
Szép hímzések, horgolt kézimunkák, gyö-
nyörű csipkék, gobelinek árulkodnak ké-
szítőjük művészi hozzáértéséről. 
Hagyományteremtő céllal, a település mű-
vészeti értékeit gazdagítva hoztak létre 
újabb gyűjteményt szép munkáikkal az 
alábbi alkotók:
Bakos Imréné, László Lilla, Lukács Lász-
lóné, Dr. Nagy Andrásné, Pavlicsekné 
Zsákovics Katalin, Rajcsányi Lászlóné, 

Romanóczki  Györgyné, Siba Árpádné, 
Somogyi Anna, Somogyi Józsefné, Szarka 
Istvánné, Viczkó Ferencné, Zám Anikó és 
Zám Jánosné.
Emlékként bemutatásra került Csillag Ilona 
Jozefa nővér munkája is.
A kiállítási munkák készítőinek kívánunk jó 
egészséget, alkotókedvet, és további sok 
szép, szemet gyönyörködtető kézimunkát!
Köszönet Somogyi Annának a kézimunka 
kiállítás szervezésében, megrendezésében 
nyújtott lelkes munkájáért! Elismerés illeti 
Siba Árpádné és Viczkó Vilmos segítő 
együttműködését is!
A kiállítás 2017. július 5-ig volt megte-
kinthető.
Ezzel a tárlattal hagyományt szeretnék te-
remteni, elindítjuk a „Négy évszak” c. kézi-
munka kiállítás sorozatát. Célunk az, hogy 
megismerhessük a Perkátán élő ügyes 
kezű lányok és asszonyok kézimunkáját.
A következő, szeptember 29-én kezdődő, 
két héten át tartó kézimunka kiállítás té-

mája: az őszi motívumok
Az őszi kiállításra szeretettel várjuk mind-
azokat a különböző technikával készült 
kézimunkákat, amelynek témája az ősz, 
a szüret és a „tökfesztivál”. A munkák-
kal szeptember 25-ig lehet jelentkezni a 
könyvtárban!

Lászlóné Szabó Edit

Perkátai általános Művelődési Központ

Cimbora tábor – 2017.

2017. június 26-án kezdődött a hagyomá-
nyos Cimbora Táborunk. 20 fő általános 
iskolás jelentkezett a tartalmas délelőtti 
foglalkozásokra.

Az első nap kortárs költők írásaival ismer-

kedtek meg a gyerekek. Vendégünk volt 
Bilig Edit, aki könnyű, nyári slágerekkel 
bűvölte el a közönségét. A második na-
pon ellátogatott hozzánk Fórizs Antonella, 
Fórizs Lilla és Kovács Georgina. A ven-
dégeink csapatversenyre hívták a gyere-
keket, mese kvízzel készültek. Antonella 
gyönyörű éneke, valamint a lányok táncra 
perdítő koreográfiája igazi meglepetés 
volt számunkra.

A kikapcsolódás után Bálint Ágnestől 
könyvajánlóval vártuk a gyerekeket. Kéz-
műves foglalkozással, üvegfestéssel zártuk 
a délelőtti programunkat.

A harmadik napon bicikli túrára indultunk. 
Az úti célunkat Mészáros Zsuzsanna: “Igaz 
mesék a gyermekkoromból” című könyve 
nyomán terveztük meg.

József Attila Nagyközségi Könyvtár hírei
www.konyvtar.perkata.hu | e-mail: konyvtar@perkata.hu | Telefon: (06) 25-522-321
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Cseréné Marczal 
zsuzsanna az óvoda új 
vezetője

Új vezetője van a perkátai Szivárvány Óvo-
dának 2017 júniusa óta. Az óvodavezető 
Cseréné Marczal Zsuzsanna személyében 
lett kinevezve, aki 1983 óta dolgozik a per-
kátai óvodában óvónőként, s azóta látja el 
a helyettesi feladatokat is. Alapítója volt az 
intézmény Hagyományőrző Munkaközös-
ségének, melyet 2013-ig irányított. 2013. 
szeptember 1-től törvényes keretek között 
is lehetővé vált, hogy az intézményvezető 
helyettesi pozíciót betöltse. 

Már intézményvezető helyettesként is 
nagy hangsúlyt fektetett önmaga képzé-
sére. A Kodolányi János Főiskola Közok-
tatási Vezető és Pedagógus Szakképzé-
sén vett részt, és mivel fontosnak tartja 
az óvodás korosztály nyelvi fejlesztését, 
ezért Nyelv- és beszédfejlesztő pedagó-
gus szakvizsgát szerezett a Kecskeméti 
Főiskolán. Számos pályázat megvalósítá-

sában segédkezett, hogy ezzel is hozzá-
járuljon az óvoda fejlesztéséhez, szakmai 
tapasztalatának bővítéséhez. Részt vett 
több innováció megvalósításában is, mint 
például a 2012/2013-as tanévben, a refe-
rencia intézményi portfólió elkészítésében, 
továbbá a referencia intézményi minősítési 
felület anyagának elkészítésében 2014-
ben, illetve az eTwining projekt megva-
lósításában 2017-ben, hogy csak párat 
emeljünk ki közülük. Aktívan részt vett az 
óvoda tehetséggondozó tevékenységében 
a Manóvár Tehetségműhely keretei között. 
A szakmai tapasztalatai bővítése céljából 
2015 és 2017 között részt vett több szak-
mai tanulmányúton az Erasmus+ mobilitási 
projektek keretében, hogy közelebbről 
megismerhesse más országok oktatási 
rendszerét, az óvódákban folyó nevelő, 
oktató munkát.  

Intézményvezetőként fontosnak tartja, 
hogy a Szivárvány Óvodába járó gyereke-
ket szeretet vegye körül, jól érezzék ma-
gukat, és képességeiknek, készségeiknek 
megfelelően tudjanak fejlődni. Munkája 
során arra törekszik, hogy a gyermekek 
egyéni fejlődési ütemét figyelembe vegye, 

a gyermekek jogait tiszteletben tartsa, 
a családi nevelést kiegészítve neveljen. 
Fontosnak tartja a családok segítését a 
céltudatos, és sikeres együttnevelés ér-
dekében.

Sikeres éveket kívánunk számára a Szivár-
vány Óvoda élén!

Horváth Dóri

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)

A Cimbora Tábor 4. napját egy kis kas-
télysétával kezdtük. A gyerekek megte-
kintették a Győry-család életét bemutató 
tárlatot., valamint a kézimunka-kiállítást.

A nap vendége volt Tillinger Patrik. aki 
zsonglőr bemutatóval érkezett hozzánk, 
a műsorával elkápráztatta a sok kíváncsi 
tekintetet. A program részeként Patrik és 
a testvére, Dorián ügyességi játékra hívta 
a cimborákat.

Június utolsó napján ismét vendégeink 
voltak. Siba Árpádné keresztöltéses hím-
zést és horgolást tanított a gyerekeknek, 
míg Somogyi Anna decoupage techni-
kájával ceruzatartó készült. A harmadik 
állomáson mesenyomda és fonás kreáci-
óval dolgoztak.

A kreatív délelőtt után Barna Tímea, a Per-
kátai Szociális Központ vezetője meghívta 
a táborozó gyerekeket a Hami Büfébe 

fagyizni és pizzázni. Nagyon jól esett min-
denkinek! Köszönjük szépen a meghívást!

Várt még a cimborákra egy nagy megle-
petés! Megünnepeltük a Perkátai Cimbora 
Klub születésnapját. Finom, szivárvány-dí-
szítésű csokoládétorta volt a meglepetés! 
Köszönjük szépen a Hami Büfé vezetőjé-
nek, Czinger Gyuszi támogatását!

2017. július 3-án Székesfehérvárra látoga-
tott a Cimbora Klub. Mienk volt az egész 
Vörösmarty Könyvtár! Bebarangoltuk az 
összes létező raktárt fent és lent. Megfi-
gyeltük a gördíthető polcrendszer, és a 
könyvlift működését. Nemcsak tájéko-
zódtunk, de játszottunk is. Bújócskáztunk, 
és nevettünk! A játékos kalandunk után 
ellátogattunk a könyvkötő műhelybe,Tom-
painé Siba Renáta meghívására. Azonnal 
neki is láttunk a munkánknak. Naplót, kis 
füzetet készítettünk.

Köszönjük szépen a vendégeinknek és 
vendéglátóinknak, hogy segítették a Cim-
bora Táborunkat! Továbbá szeretném meg-
köszönni  a Vianni üzlet volt üzletvezető-
jének, Szabadiné Plézer Erzsébetnek és a 
Reál Élelmiszerboltból Kovács Eszternek 
a gyermekeknek nyújtott élelmiszer tá-
mogatását!

Lászlóné Szabó Edit 
foglalkozásvezető

Gyermeknap a 
baba-Mama Klubban

Az elmúlt időszakban is nagy nyüzsgés 
volt péntekenként a Baba-klubban. 

A nagyobb tagjaink már beiratkoztak az 
óvodába, voltak ott látogatóban és nagy 
izgalommal várják a szeptembert. Közben 
új kis barátok érkeztek közénk, új élmé-
nyeket szerezni! 

Május 26-án vidám és mozgalmas gye-
reknapot tartottunk. A szociális központ 
udvarára pakoltunk ki, hatalmas játszóteret 

alkotva. Volt sok-sok játék, lufi-özön, bu-
borékfújás, paca-festés, rajzolás, krétázás, 
csillám-tetkó és még sok minden. Nagyon 
élvezték a gyerekek az oviból kölcsönka-
pott bújócska alagutat is! A szülők pedig 
kis nasival érkeztek, az elmaradhatatlan 
pogival!

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

(  folytatás a 6. oldalon)
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Játszótér készült a szociális központ 
udvarán

 Sikeres pályázatot valósíthattak meg Per-
kátán a Hankook Tire Magyarország Kft. 
perkátai és nem perkátai munkatársai.  
A pályázat az 5. Dolgozói Önkéntes Prog-
ram keretében  valósult meg a Perkátai 
Szociális Központ udvarán, egy  játszótér  
420 000 forint értékben.

Dingl Ferenc projektvezető irányításával 
2017.június 3-án kezdődött a kivitelezés, 
Hankookban dolgozó  Baba-klubos apu-
kákkal, kollégáikkal, kisgyermekes szü-
lőkkel, anyukákkal és persze a kicsikkel! 
A munkálatok reggeltől-estig zajlottak, 
minden szorgos kézre szükség volt! Köz-
ben finom reggelit, majd babgulyást ké-

szített Poszkoli Krisztina a résztvevőknek. 
Ezt követően még lefestették a játékokat.  
Az eredmény csodás lett, mindenki nagy 
örömére! A kicsik boldogan vették birtok-
ba! Köszönjük mindenkinek a munkáját!

Továbbra is várunk szeretettel minden 
kisdedet péntekenként délelőtt 9-12 között 
a szociális központba!

Illés Eszter és Bogóné Plasek Krisztina 
Védőnők

SZociáliS – EGéSZSéGÜGY

Gyermek tábor a 
szociális központban

Július 10-e és 14-e között gyermektábort 
szervezett a Perkátai Szociális Központ. A 
táborban 5 éves kortól 12 éves korig ve-
hettek részt óvodások és iskolások. Színes, 
érdekes programokkal készültek a központ 
munkatársai a számukra, változatos volt 
minden nap. A reggeli érkezéskor szend-
viccsel és üdítővel fogadtak mindenkit, 
majd kezdetüket vették a programok. 
Kézműves foglalkozásban, meseklubban 

és ügyességi játékokban vehettek részt 
a gyerekek, valamint többször megláto-
gatták a játszóteret is a hét folyamán. 
Szerdán kirándulni indultak, amely során 
Perkátát és nevezetességeit ismerhették 
meg közelebbről a táborban részt vevők. 
Pénteken a Kínai-Magyar Kulturális Tu-
risztikai Központba látogattak el, ahol az 
intézmény kiállításait tekintették meg.

A programot pénteken egy pizzázással 
zárták, ahol a gyerekek elmesélhették tá-
bori élményeiket, beszélgethettek egy-
mással és a szervezőkkel.

Horváth Dóri

a Perkátai Szociális Központ máso-
dik nyári tábora

2017. július 31-e és augusztus 4-e között 
szervezte meg második nyári gyermektá-
borát a Perkátai Szociális Központ. A prog-
ramok összeállítása során nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy az iskolakezdésre is 
már egy kicsit készüljenek a gyerekek, de 
e mellett játékra is maradt idő. Népszerűek 
voltak még a szabadtéri elfoglaltságok, 
valamint a kézműveskedés és a filmklub is. 
A nagy melegre való tekintettel a központ 
munkatársai egész nap folyadékkal látták 
el a kis táborozókat, valamint szendviccsel 
is megkínálták őket. A záró nap programja 

egy lovaskocsis kirándulás volt, amit min-
denki nagy örömmel fogadott.

A tábor végén iskolakezdési csomagokkal 
is megjutalmazták a gyerekeket, s ezt ők 
sok mosollyal és nevetéssel hálálták meg 
a szervezőknek.

Horváth Dóri

egészségügy

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.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Májusban születtek:
Gartai-Papp-Kovács Tamás Lajos     2017.05.09. 
Szülők: Gartai-Papp-Kovács Tamás és Gombkötő Anita

Faragó Botond     2017.05.25. 
Szülők: Faragó Balázs és Ganzler Katalin

Júniusban születtek:
Bódi Malvina Rubina     2017.06.30. 
Szülők: Bódi Zoltán és Babai Andrea

Júliusban születtek:
Horváth Dávid Adonisz     2017.07.11. 
Szülők: Horváth Dávid és Kis Viktória

Geiger Balázs Bence     2017.07.21. 
Szülők: Geiger Csaba és Simon Mariann

(  folytatás az 5. oldalról)
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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
Gyógyszerész: 
Dr. Békefi Géza
Gyógyszertár címe: 2431 Perkáta, Dózsa 
György u. 12. ; Telefonszáma: 06 (25) 451 
419
Nyitva tartás: 
Hétfőtől - Péntekig: 08.00-16.00 óra
Ügyeletes gyógyszertárak: ajánlott oldal: 
ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso 

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

Új rekord született

Arról már korábban beszámoltunk, hogy 
Dunaújvárosban újraélesztési rekordkísér-
let  kezdődött, amelyhez perkátai csapat is 
csatlakozott. Nagyon lelkesen teljesítettük 
a vállalt órákat, öt alkalommal, zömében 2 
órán át tartottuk életben az ambu-babát.

Az előző rekordot  Szombathely tartot-
ta, ők 10 napig végeztek folyamatosan 
újraélesztést.

Az újabb rekord megszületett, ezt hiva-
talosan is bejelentette Sebestyén István, 

a Magyar Rekordok regisztrátora. Az új-
raélesztés rekordere: Dunaújváros, egy 
nappal több ideig bírták, mint a szombat-
helyiek. A perkátai csapat éppen ott volt, 
amikor a 11. nap azaz a rekord kezdődött. 
A csapatot a perkátai rendelő egészség-
ügyi szakemberei és egy perkátai tűzoltó 
alkották. Több perkátai lakótársunk is részt 
vett a rekord-állításban, dunaújvárosi kol-
lektívák tagjaként vagy iskolai osztályával. 
Az Ő munkájukat is nagyra értékeljük és 
köszönjük!

Nagyon köszönjük a  sok támogató és 
bíztató szót, kedves üzenetet! Köszönjük 
a helyi önkormányzat támogatását!

A csapat tagjai: Dr.Kormos Zoltán, Fülöp 
Anikó, Dókáné Szaniszló Krisztina, Lász-
lóné Király Veronika, Illés Eszter, Bogóné 
Plasek Krisztina és Simon Sándor

Véradás volt Perkátán

2017. július 18-án véradás volt Perkátán a 
Faluházban. A nyári melegben általában 
kevesebben mennek el vért adni, és a bal-

esetek száma is magasabb ezért nagyon 
nagy szükség van ilyenkor a vérre. A Vö-
röskereszt munkatársai is külön kampá-
nyokat folytatnak, levelek, telefonok ér-
keztek a potenciális véradóknak. Büszkén 
mondhatjuk, hogy Perkáta nagyon szépen 
teljesített! 54 fő jelentkezett véradásra, 45 

fő tudott vért adni és négyen voltak, akik 
először jelentkeztek, hogy segíthessenek!

Köszönjük minden résztvevőnek az ön-
zetlen segítséget!

Védőnők

Civil szervezetek hírei

Nagy sikerű megyei 
nap és nyárköszöntő 
Perkátán

2017. június 10-én került megrendezésre 
Perkátán a XVIII. Fejér Megyei Polgárőr 

Nap. A nagyszabású rendezvényhez Per-
káta Nagyközség Önkormányzata társult 
a Nyárköszöntő Fesztivállal, melynek ke-
retein belül este rock koncertekkel és retro 
discoval várták a szórakozni vágyókat.
A megnyitó ünnepségen először Somo-
gyi Balázs polgármester köszöntötte a 
megjelent polgárőröket és vendégeket, 
s hangsúlyozta, hogy nem csak Perkátai 

Polgárőrségnek, hanem a nagyközségnek 
is megtiszteltetés, hogy ilyen nagyszabású 
rendezvénynek adhat otthont.

Őt Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke követte, aki értékelte 
a Fejér megyei szövetség 2016-os tevé-
kenységét.

(  folytatás a 8. oldalon)
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Dr. Galambos Dénes, a Fejér megyei 4-es 
számú választókerület országgyűlési kép-
viselője, az esemény védnöke és Dr. Simon 
László, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
vezetője, kormány megbízott, a megyei 
nap fővédnöke is méltatta a polgárőröket.

A Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányságtól 
Vörös Ferenc rendőr ezredes, rendőrségi 
főtanácsos, főkapitány helyettes, rendé-
szeti igazgató tartott beszédet, értékelte 
a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség mun-
káját.

Az utolsó felszólaló Cseh István, a Fejér 
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke volt, 
aki megköszönte mindenkinek a megyei 
nap szervezésében nyújtott segítségét.

A megnyitót a díjak, ajándékok átadása 
zárta. Az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöke, a Polgárőr Érdemkereszt Arany 
fokozatát ajándékozta a polgárőrségben 
végzett munkájáért és a rendezvény támo-
gatásáért Somogyi Balázsnak, valamint a 
polgárőrségben végzett munkájáért Hor-
váth Istvánnak, a Perkátai Polgárőrség 
elnökének, s szintén ez okból a Polgárőr 
Érdemkereszt Ezüst fokozatát kapta Lász-
ló Norbert, a Perkátai Polgárőrség titkára. 
A Fejér Megyei Polgárőr Szövetségben 
végzett kiemelkedő munkájáért „Szent 
László” emlékplakettben részesült Horváth 
Dóra, a Perkátai Polgárőrség tagja, a Fejér 
Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense.
Somogyi Balázs polgármester Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata nevében 

települési ezüst emlékérmet adott át Dr. 
Simon Lászlónak és Dr. Túrós Andrásnak, 
továbbá bronz érmét adott át Cseh Ist-
vánnak, Vörös Ferencnek, Dr. Galambos 
Dénesnek, Suszter Tamásnak, a Dunaúj-
városi Rendőrkapitányság vezetőjének, 
Horváth Istvánnak, Dr. Kovács Péternek, 
a Fejér Megyei Kormány Hivatal Dunaúj-
városi Járási Hivatal vezetőjének, Pethő 
István tűzoltó ezredesnek, aki a Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 
képviselte, Horváth Sándornak, Seregé-
lyes polgármesterének, Csány Kálmánnak, 
Pusztaszabolcs Város polgármesterének, 
Kuminka Józsefnek, Nagyvenyim alpol-
gármesterének.
A színpadi programokat Hosnyánszki 
Noémi és Kormos Balázs, a százhalom-
battai Forrás Néptáncegyüttes táncosai 
nyitották meg, akik a „Fölszállott a páva” 
2016-os évadában is sikeresen szerepeltek. 
A fiatalok rábaközi, tyukodi, szilágysá-
gi és mezőföldi táncokkal kápráztatták 
el a közönséget. Külön szépsége volt a 
produkciónak, hogy élő zene kísérte a 
táncokat, a Zagyva Banda húzta számukra 
a talpalávalót. 

Másodikként a Nagyvenyimi Mazsorett 
Csoport látványos előadása következett, 
majd a Perkátai Kórus akusztikus népdal 
feldolgozásait hallgathatták meg az érdek-
lődők. 12 órától zenés-énekes előadással 
szólt jó ebédhez a nóta.

A kinti programok ideje alatt a Győ-
ry-kastélyban megnyílt Soós Zsuzsanna 
festmény kiállítása csodálatos, színes 
képekből. A megnyitón Somogyi Balázs 
polgármester köszöntötte a művésznőt, 
továbbá Polányi Nóra szavalt, s Wéber 
Viktória készült egy népdalcsokorral.

Az ebédet követően Kun Barna és családja 
tartott látványos, lovagi vívó bemutatót. 
Fél kettőkör a perkátai Népművészeti 
foglalkozás gyermekei álltak színpadra, s 
gyermekjátékokat, mezőföldi és rábaközi 
táncokat mutattak be a közönségnek.

A színpadi programokon kívül egész nap 
gyermekprogramok, kreatív foglalkozások 
várták a vendégeket. Már kora reggeltől a 
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre fogadott 
minden vendéget, hogy megkóstolja az 
általuk készített ízletes krumplis pitét és 
tócsnit. Az árnyékos fák alatt egy lovasud-
var várta látogatóit, ahol lehetett hintózni, 
lovat simogatni és mini pónival fotózkodni. 
Nem messze innen egy malac sült egész-
ben a nyárson, szintén egy jókedvű csapat 
segédkezésében.

10 órától a Perkátai Sportegyesület Turul 
Íjász Szakosztálya biztosított íjászkodási 
lehetőséget, valamint egy íjász verseny is 
kezdetét vette. Szintén egész nap megte-
kinthetőek voltak a Kínai-Magyar Kulturális 
Turisztikai Központ kiállításai a kastély 
épületében. A rendőrség is készült egy 
látványosággal: különböző fegyvereket 
állítottak ki, mutattak meg az érdeklő-
dőknek. A színpadi produkciókat pedig, 
Maksa Zoltán humorista előadása zárta.

A programok este 21 órától folytatódtak. 
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 
szervezésében a ZORALL Zenekar tartott 
fergeteges rock koncertet a színpadon, 
majd a Dream Combination zenekar to-
vább fokozta a hangulatot. Az esemény-
dús nap egy retro discóval zárult.

Horváth Dóri

 civil

FiNA Világbajnoksá-
gon segédkeztek

A FINA vizes vb-n segédkeztek a Per-
kátai Polgárőrség tagjai július közepén. 
Az esemény kapcsán a Veszprém Megyei 
Polgárőr Szövetség és a rendőrség vezetői 

kérték fel a Fejér Megyei Polgárőr Szövet-
séget, hogy a hozzá tartozó egyesületek 
tagjai segédkezzenek a program ideje alatt 
a közbiztonság fenntartásában – a rendőr-
ség, honvédség és a terrorelhárítás mellett. 
A megyéből hat egyesület vett részt a 
munkában, köztük a Perkátai Polgárőrség 
is. Az egyesület elsőként teljesített szolgá-
latot július 17-én, Balatonfüreden. Négy fő 
képviselte Perkátát: Horváth István elnök, 
László Norbert elnökhelyettes, valamint 
Fehér Mihály és Gelencsér Zoltán veze-
tőségi tagok. Feladataik közé tartozott 
a nap során a gyalogos járőr szolgálat, a 

magukra hagyott csomagok észlelése és 
jelzése a rendőrség felé. A szolgálatuk 14 
órától 22 óráig tartott, amelyet az elvárá-
soknak megfelelően végeztek el. Vártalan 
helyzetben is volt részük: egy pánikroha-
mot kapott fiatalról kellett gondoskodniuk 
a szolgálati idejük alatt, mentőt hívtak 
hozzá, biztosították a forgalmat, ameddig 
a mentősök stabilizálták az állapotát.
A perkátai polgárőrök elmondásai alapján 
nagy megtiszteltetésnek érezték ezt a 
feladatot, a bizalom jeleként élték meg 
a felkérést.

Horváth Dóri

(  folytatás a 7. oldalról)
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ifjú polgárőrt avattak
Június 24-én Nyíregyházán tartották meg a XXIII. Országos 
Polgárőr Napot. A rendezvényen részt vettek a Perkátai Polgár-
őrség képviselői is: Horváth István, Orbán Brigitta, Dózsa György 
és Jákli Pál, s velük tartott Vagyóczki Fanni és édesanyja is az 
eseményre. Fanni ifjú polgárőr jelöltként az országos polgárőr 
napon tette le az esküjét, s tevékenységét immár a Perkátai 
Polgárőrség ifjú polgárőreként folytathatja tovább. 
Ezúton is gratulálunk neki, és büszkék vagyunk rá!

Horváth Dóri

Országos lovas pol-
gárőr szintfelmérőt 
tartottak Perkátán

2017. augusztus 12-én polgárőr lovas járőr-
vezető I. gyakorlati képzésre és szintfelmé-
rő vizsgára került sor Perkátán. A képzést 
az Országos Polgárőr Szövetség Lovas 
tagozata és Horváth István, a Perkátai 
Polgárőrség elnöke, Fejér megyei lovas 
koordinátor szervezte meg a településre. 
8 fő lovas polgárőr jelent meg a progra-
mon. A járőrök képzői Domoszlai Dániel 
ny. rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, 
a KR Lovas Alosztályának volt vezető-
je, a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas 
Díszegységének volt parancsnoka, lovas 
edző, valamint Nádai Nagy Péter, az OPSZ 
Lovas Tagozat lovasok és lovak kiképzésé-
ért felelős elnökségi tagja, lovas tréner és 
versenybíró voltak, akik nagy kihívás elé 
állították a lovasokat. A napot Cseh István, 
a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke 
és Horváth István, Fejér megyei lovas ko-

ordinátor nyitotta meg, ők köszöntötték a 
rácalmási Szent György Polgárőr Egyesü-
let és a Perkátai Polgárőrség képviseltében 
érkezett lovas polgárőröket
A képzésen elsőként lovardai feladatokat, 
csapat mozgásokat és különböző lovas 
alakzatokat kellett elsajátítania minden 
részt vevőnek. Később egy akadálypályát 
állítottak fel számukra, amin kettesével 
kellett végig menni, Nádai Nagy Péter irá-
nyításával. A közösen elfogyasztott ebéd 
után a lovak tűréshatárát tették próbára: 
különböző zajforrásokat ismertettek meg 
velük, valamint füstöt és buborékot is fúj-
tak feléjük, így szoktatva őket a váratlan 
helyzetekhez, hatásokhoz. A délután során 
a két képző elmondta, hogy nagyon elé-
gedettek a megjelent lovas polgárőrökkel, 
akiken észrevehető volt, hogy előzetesen 
készültek a képzésre, elegánsan felöltöz-
tek és aktívan, odafigyelve vettek részt a 
feladatokban. A rácalmási Szent György 
Polgárőr Egyesület két lovasa, Horváth 
Anna és Kajári Dániel szerint hasznos volt 
részt venni a programon, sok új informá-
ciót hallhattak, melyet a szolgálat teljesí-

tésük közben is tudnak majd alkalmazni. 
Szintén így vélekedett Vagyóczki Fanni 
is, a Perkátai Polgárőrség ifjú polgárőre, 
aki nagy megtiszteltetésnek érezte, hogy 
részt vehetett a képzésen.
A szintfelmérő vizsgára délután 3-kor ke-
rült sor. A már délelőtt megismert pályán 
kellett jól teljesítenie minden járőrnek. Ket-
tesével haladtak végig az akadályokon, s 
nem volt egyszerű feladatuk, mert egy-
szerre kellett figyelniük a lóra, járőrtársukra 
és saját magukra is.
Ennek ellenére mind a 8 polgárőr sikeres 
vizsgát tett, így ők most már járőrvezető 
I-es szinten folytathatják tevékenységüket 
a polgárőrségben.

Horváth Dóri

sikerrel zárult a verseny

Június 22-én hirdették ki a „Legjobb falusi 
ifjúsági közösség” elnevezésű, az AGRYA 
és az MHVISZ által meghirdetett pályázat 
nyerteseit. A kétfordulós pályázat máso-
dik részében, egy legfeljebb 120 másod-
perces kisfilmet kellett forgatnia minden 
közösségnek, melyben bemutatkoznak 
és ismertetik a munkájukat. A videókra a 
Facebook oldalon lehetett szavazni 2017. 
június 1-e és 14-e között, így a közönség 
dönthette el, hogy melyik közösség kapja 
az első, második és harmadik helyért járó 
pénzjutalmat. A verseny olyan izgalmasan 
alakult, hogy a szervezők végül 4 darab 
külön díjat is kiosztottak a 4-8. helyezet-
tek között.

A perkátai „VELED az ifjúságért” Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület sikeresen 
zárta a versenyt: a harmadik helyért járó 
200 000 Ft-os díjjal térhettek haza. Az 
egyesület 2017. április 19-e óta működik 
hivatalos szervezetként, fiatalokkal fog-
lalkozik, számukra szeretne programokat 
szervezni, kiépíteni egy közösséget. Ebbe 
a megmérettetésbe cseppent szinte azon-
nal, s nagy büszkeség a tagjai számára, 
hogy ilyen szép eredménnyel zárhatta.
A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület nevében ezúton 
szeretném megköszönni minden ránk 
szavazónak, „likeolónak” a segítségét, 
kitartását, amit azért tett, hogy ez a kis 
közösség nyerhessen a pályázaton! Kö-
szönjük Nektek!

Szeretnék továbbá köszönetet mondani a 

Perkátai Sportegyesületnek, s elnökének, 
Vátkai Zoltánnak, hogy gesztor szerveze-
tünkként lehetővé tették, hogy a pályáza-
ton elinduljunk!

Horváth Dóra 
elnök

Aszfalt rajzverseny az 
állatvédelem jegyében

Július 21-én aszfalt rajzversenyt szervezett 
a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület, a Győry-kastély 
mögötti bitumenes pályán. Az általános 
iskolások számára szóló programra dél-
után 17 órakor került sor. Négy csapat 
jelentkezett a megmérettetésre, melynek 

témáját a tavalyi győztesek határozták 
meg: állatvédelmi logót kellett tervez-
niük a gyerekeknek. Minden csapat lel-
kesen vetette bele magát az alkotásba, 
s szebbnél szebb munkákkal borították 
el az aszfaltot. Míg ők rajzoltak, addig a 
szervezők buborékfújással enyhítették szá-
mukra a hőséget, valamint finomsággal is 
készültek: mogyoróvajas kenyeret kentek 
mindenkinek. Miután végeztek a logókkal 
a csapatok, a háromtagú zsűri értékelte a 
munkákat. Nem volt könnyű dolguk, hiszen 

valóban kreatív megoldásokat láthattak 
minden rajzban. A végeredmény a követ-
kezőképpen alakult: az elsőnek járó okle-
velet a László klán vihette haza, másodikak 
a Rajzimádók, harmadikak a Krétafüstölők 
lettek, s a negyedik helyezést a Rajzdina-
mitok csapata érdemelte ki.

Gratulálunk számukra ezúton is, jövőre 
újra találkozunk!

Horváth Dóri 
elnök



10 PERKÁTAI HÍREK 
2017.  augusztuscivil

V. Kastélykerti 
Motoros Nap

Az idei évben immár ötödik alkalommal 
szervezte meg a Perkátai Régiség Gyűjtő 
Egyesület a Kastélykerti Motoros Napot, 
2017. július 8-án. A rendezvényre Perkátá-
ról, a környékből és az országból is érkez-
tek motorosok, motoros egyesületeknek a 
tagjai, hogy együtt töltsenek egy kellemes 
napot.

A kapunyitás 8 órakor volt az általános 
iskola mellett, az egyesület által gondo-
zott területen.

10 órakor egy bemelegítő falukörre in-
dultak a motorosok Perkátán, majd visz-
szatérve a megnyitóval folytatódott a dé-
lelőtt. Elsőként Somogyi Balázs, Perkáta 
polgármestere üdvözölte a részt vevőket, 
s megköszönte nekik, hogy ellátogattak 
Perkátára. Bozai Márton plébános Szent 
Kristóf közbenjárását kérve megáldotta 
a felvonulókat, s járműveiket. Ezt követő-

en Kis József, a Perkátai Régiség Gyűjtő 
Egyesület tagja röviden visszaemlékezett 
az elmúlt évek motoros napjaira, ismertet-
te a felvonulás szabályait, s kérte a részt 
vevőket, hogy tartsák be azokat. Ujfalusi 
Pál, a Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület 
elnöke pár szóval köszöntötte a megje-
lenteket.

A felvonulás 11 órakor indult 113 részt ve-
vővel és 80 motorral. A túra Seregélyes, 
Hantos, Sárosd és Szabadegyháza telepü-
léseket érintette. Seregélyesen a Melódia 
Cukrászda, Sajtos József közbenjárásával, 
olyan fagylalttal vendégelte meg az ér-
kezőket, melyeket motoros fantázia ne-
vekkel láttak el. Hantoson és Sárosdon 
hideg üdítővel köszöntötték az érkező 
felvonulást, Szabadegyházán pedig a helyi 
körzetimegbízott biztosította a biztonsá-
gos haladást.

A Perkátára való visszaérkezés után a dél-
után számos programot tartogatott. A 
Sárosdi Bikák érkeztek meg a helyszínre, 
később a Barzsó testvérek Henrietta és 
Alexander szkander bemutatót tartottak 
az részt vevőknek, majd versenyre is ki-

hívták őket. 17 órától ügyességi versenyek 
vették kezdetüket, s az este folyamán az 
Időrabló Rock Band adott fergeteges han-
gulatú koncertet.

Az Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület 
elnöke, Ujfalusi Pál ezúton szeretne kö-
szöntet mondani az egyesület tagjainak 
és családjaiknak a több hetes kitartó mun-
kájukért, valamint a rendezvény napjának 
sikeres lebonyolításáért!

Horváth Dóri

Perkátára látogatott a 
veterán felvonulás
2017. július 8-án Perkátát is érintette a 
VIII. Pázmándi Veterán Autó-, Motoros 
Találkozó és Túra járműves felvonulása. 
A túra Kápolnásnyékről indult 9 órakor, 

ahol L. Simon László országgyűlési kép-
viselő köszöntötte az összegyűlteket. Az 
útra 45 járművel indultak el a programon 
részt vevők, s összesen 160 fő jelent meg 
a felvonuláson, akik mind veterán autók-
kal, motorokkal vállalkoztak az izgalmas 
túrára. A legtávolabbról érkezett autó egy 
500-as Fiat volt, amellyel Debrecenből 

utaztak ide, a Fejér megyei találkozóra. A 
legöregebb járműnek járó címet egy 1927-
es Victoria motorkerékpár kapta, mely 
szintén végig ment a túrán. Az autók közül 
két 501-es BMW, más néven „barokk an-
gyal” is jelen volt a felvonuláson, 1954-ben 
gyártották mind a kettőt.
- A túrán részt vevő járművek életkora 

iFi Feszt – színezd 
újra Perkátát!

2017. augusztus 19-én, 13 órától indult az 
IFI Feszt elnevezésű ifjúsági program a 
kastélykertben, a „VELED az ifjúságért” 
Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében. A délután során több játék 
is várta a fiatalokat: az aszfaltos pályán 
a szalmabálákból épített élő csocsó állt, 
mellette pedig egy lábtenisz pálya került 
kialakításra. Az iskola mellett a Turul Íjász 
Szakosztály biztosított íjászkodási lehető-
séget kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Hatalmas buli zajlott a füves pályán, a 
kastély háta mögött: beöltözős szumós 
játékon lehetett egymással küzdeni a győ-
zelemért, valamint 14 órától a rendezvény 
végéig habpartyn tombolhatott mindenki. 
A Sportház előtti színpadon 15 órakor kez-
detét vette a Ki-mit-tud?, melyre három 
csapat jelentkezett. A táncos produkci-
ókat zsűri pontozta, s a végeredmény a 
következőképpen alakult: első helyezett 
lett Ráduly Meláni és Kiss Bettina, máso-
dikak pedig holtversenyben Kiss Dániel és 
Ráduly Attila, valamint Kiss Renáta, Kiss 
Tamara és Kiss Annamária lettek. A prog-
ram ideje alatt büfé, vattacukor és popcorn 
árus is a vendégek rendelkezésére állt. 

A rendezvény este 21 órakor folytatódott 
a Sportház előtt egy batyus bulival, mely-
nek keretein belül 22 órakor fergeteges 

koncertet adott Young G, a Perkátai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére. A 
későbbiekben a hangulatot a colorpartyn 
szétdobált színes porok fokozták, így a 
fiatalság ismét ki színezte Perkátát.   

A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület nevében ezúton 
szeretném megköszönni a segítségét és 
támogatását a következő személyeknek, 
cégeknek, szervezeteknek: Somogyi Ba-
lázs polgármester és Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata, Czeglédi Ferenc és az 
Iparcikk bolt, Faluüzemeltetés dolgozói, 
Fülöpné Mosolygó Szilvia és a barkácsbolt, 
Hua Kínai Kávézó és Teaház, Kusler Dávid 
és a HungiPack Kft. dolgozói, László Nor-
bert, Kovács Ferenc, Perkátai Kínai Köz-
pont Nonprofit Kft., Perkátai Polgárőrség, 
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat, Perkáta körzeti megbízott rendőrei, 
Piróth István Máriusz, Turul Íjász Szak-
osztály, valamint az ifi egyesület minden 

tagjának, családtagjának, továbbá Perkáta 
fiataljainak, akik kérés nélkül segítettek 
nekünk, az elpakolásnál, kirakodásánál! 

A képeket készítette: Krizsány Zsuzsanna

Horváth Dóri 
elnök
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Margaréta találkozó a 
Faluházban

A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre 2017. 
július 8-án, 17 órai kezdettel rendezte meg 
a hagyományos, Margaréta Találkozó el-
nevezésű rendezvényét.

A délutánt Dr. Nagy Andrásné, a Perkátai 
Nyugdíjasok Baráti Körének elnöke nyitot-
ta meg köszöntőbeszédével, majd felkon-
ferálta a színpadon fellépőket. Elsőként 
a Népművészeti foglalkozás gyermekei, 
Farkas Rafael, Nyári Hanna, Rácz Noémi 
és Vigházi Amina mutatták be rábakö-
zi táncokból álló koreográfiájukat. Őket 
Pámerné Erzsébet követte Ercsiből, aki 
egy kedves verset szavalt el, az időskori 
szerelemről. Hangulatos nótákkal készült 
a délutánra a Beloianniszból érkezett Ma-

heridu Vasziliki. Fülöp Irén Petőfi Sándor: 
Szülőföldemen című versével köszöntötte 
a vendégeket, s a fellépők sorát a besnyői 
nyugdíjas klub humoros meglepetés mű-
sora zárta.

A színpadi programok után Dr. Nagy And-
rásné megköszönte minden fellépőnek a 
műsorát, majd felsorolta a rendezvény 
támogatóit, s nekik is külön megköszönte 
a sok segítséget: Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata, Perkátai Általános Műve-
lődési Központ, Czinger Gyula és a Hami 
Büfé, Fábián László, Gecsegné Anikó, Ge-
cseg István, Kapócs Kinga, Kocsá Eszter 
és a Reál bolt, Pénzügyőr Vadásztársaság, 
Siba Ignác, Sivák Kft., Széchenyi Pékség, 
Tercsák Kft., Ujfalusiné Krisztina

A délután során sor került táncos mulat-
ságra, beszélgetésre, vacsorára, majd a 
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre szüle-
tésnapja alkalmából felköszöntötte Siba 

Ignácot, aki örömmel fogadta a számára 

készített szép tortát.

Horváth Dóri

tisztelt támogatóink 
Kedves Perkátai lakosok!

Felbuzdulva a Hantosi Jurta napokon elért 
főzősikerünkön, megrendezzünk Perkátán 
2017.09.09-én 8 órai kezdettel a Faluke-
mencénél a „Baráti főző és traccsparti” 
fantázia nevű rendezvényünket. Ezúton 
meghívunk minden kedves érdeklődőt! 

Főzőhelyet az iskola melletti falukemen-
cénél biztosítunk. Ezzel a programunkkal 
is szeretnénk közösségünk építésében 
jelentős lépést tenni! Mindenkit szeretettel 
várunk, főzzetek velünk!

Sajnálattal kell közölnünk, hogy az idei kiál-
lításunk rajtunk kívülálló ok miatt elmarad. 
Természetesen ezzel nem szakad meg a 
kiállításaink sora, de ez a váratlan történés, 
ami nemrég minket ért gondolkodásra és 
az elkövetkező rendezvényeink strukturális 

változtatására kényszerít minket. 

Mert persze ötletünk kifogyhatatlan, lel-
kesedésünk rendíthetetlen! Maradunk 
tisztelettel minden kedves támogatónk 
irányába!

Kérdésükkel fordulhatnak a 
06/ 20 569-0060 számon, Ujfalusi Pálhoz.

Üdvözlettel: Perkátai Régiséggyűjtő 
Egyesület

Az óvodai szülői 
szervezet 2016/2017-
év beszámolója 

Mozgalmas nevelési évet tudhatunk ma-
gunk mögött. A szeptemberi alakuló 
gyűlés után, máris az őszi papírgyűjtéssel 
kezdtük meg a munkánkat. Folyamatosan 
ösztönöztük a csoportokat a pet palackok 
gyűjtésére, részt vettünk az adventi vásá-
ron. Karácsonyi ajándéktárgyak és nap-
tárak értékesítésével próbáltuk tovább 
növelni anyagi keretünket. Valentin napi 

bálunk is pozitív eredményt zárt, így máris 
elindult az egyenpólók megtervezése és 
legyártatása. Amint megérkezett a jó idő, 
pótoltuk és kiegészítettük a gyerekek kinti 
játékait. A régi oviban felújításra került a 
mosdóban a pohár és törölköző tartó és a 
WC ülőkéket is lecseréltük. Sikerült nagyon 
mozgalmas gyermeknapot szervezni a 
gyermekeknek, aminek fénypontja a tűz-
oltók látogatása és előadása volt. Sikerült 
megoldani az internet teljes körű kibővíté-
sét, hogy minden csoportnak lehetősége 
legyen alkalmazni. A meleg nyárra való 
tekintettel párakaput vásároltunk, a nyár 
nagy részét az oviban töltő gyermekek 
számára. Megvételre kerültek az udvari ár-

nyékoláshoz szükséges anyagok is, amely-
nek végső felszerelése folyamatban van. 
A következő tanévkezdésig még tervben 
van a régi ovi udvar szépítése, rajztábla és 
ugráló iskola kialakítása.  A Fejér megyei 
polgárőr napon arcfestéssel kedvesked-
tünk a résztvevő gyermekeknek. Saját 
kezűleg készített képpel búcsúztattuk az 
idén Panni nénit nyugdíjba vonulása alkal-
mából, megköszönve áldozatos munkáját. 
De nemcsak Panni nénitől kellett az idén 
megválni, hanem négy Szülői Szervezetes 
tagunktól is. Nekik ezúton szeretném meg-
köszönni munkájukat sok sikert kívánni az 
iskolában folytatott tevékenységükhöz!

Farkas-Tóth Ágnes

Hantosi Jurta napon 
jártunk!

Már szinte joggal írhatnánk, hogy a Hantosi 
Jurta napok rendezvénye nem múlhat el 
a PERGE nélkül. A Jurta napok „nulladik” 
napján, 18-án, pénteken este 10 fővel képvi-
selte magát a Régiséggyűjtő egyesületünk. 
Az érkező vihar sem vette el a jókedvét 

a csapatnak egy kellemes hangulatban 
eltöltött Arató diszkótól, meg egy jóízű 
beszélgetéstől. 

Szombaton reggel az egyesülethez mél-
tóan egy Trabanttal és egy GAZ 69-es 
katonai terepjáróval „vettük be” ismét 
Hantos települését. A versenyre igazi Ha-
zai gasztronómiai ételcsokrot állítottunk 
össze. Reggel tárcsán készült a bundás 
kenyérrel meg a virslivel kedveskedtünk a 
sátrunkat meglátogatónak, ebédre pedig 

a versenyen is indított vaddisznó pörkölt 
illata áradt körülöttünk. Estebédre készült 
még tarhonyás lecsó is „gazdagon”. A 
versenyen jó helyezés értünk el. Fantaszti-
kusan éreztük magunkat. Reméljük, itthon 
Perkátán is megtudjuk, ismételni ezt a 
gasztrokalandot. Rajtunk nem fog múlni!

Köszönjük a meghívást a Hantos Polgár-
mesterének Fischer Józsefnek

Üdvözlettel  Perkátai  
Régiséggyűjtő Egyesület

összesen 1968 év – árulta el érdekesség-
ként Kerkuska Csaba, a túra szervezője.
A felvonulás érintette Pusztaszabolcsot, 
Adonyt, majd Perkátára érkezett, ahol a 
Győry-kastélyt tekinthették meg a részt 
vevők, többek közt a két állandó kiállítást, 
valamint az „Azok a Boldog Békeidők…” 

című tárlatot, ahol az egyik kiállító, Rajcsá-
nyi László fogadta az érkezőket.
A kastélyon belüli körbevezetés ideje alatt 
az érdeklődők az épület parkolójában sor-
ba állt, szebbnél szebb járműveket csodál-
hatták meg. Ezt követően a veterán au-
tósok vendégként részt vettek a Perkátai 

Régiség Gyűjtő Egyesület motoros napján 
is. A túra Seregélyesre indult tovább, s 
zárásként Gárdonyba érkeztek, ahol egy 
kellemes délutánt töltöttek el a vízparton 
a veteránosok.

Horváth Dóri
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A Horváth teAM 
sikere

Június 30-a és július 2-a között országos 
fogathajtó versenyt szerveztek Zombán, 
ahol a Horváth TEAM is sikerrel teljesített. 
A jól összeszokott csapat élménnyel és 
eredménnyel gazdagon tért haza Perká-
tára. Az idei szezonban ez volt az első 
versenyük. A három napos megméret-
tetésen három számban kellett bizonyí-
taniuk az indulóknak: díj-, maraton- és 
akadályhajtásban.

A Horváth TEAM a következő eredmények-
kel szerepelt a megmérettetésen:

Díjhajtás: 56.95 hibapont, 5. hely
Maratonhajtás: 95.72 hibapont, 3. hely
Akadályhajtás: 11.48 hibapont, 5. hely
A három nap összesített eredménye alap-
ján 164.15 hibapont, 3. hely.

 Ezen a versenyen kívül a csapatnak szá-

mos más sikere is van már: 2015-ben a „B” 
kategóriás fogathajtó versenyen országos 
második helyezést hozhattak haza, s ennek 
köszönhetően 2016-ban már az „A” kate-
góriában, a profik között folytathatták a 
versenyzést. 2016-ban, ebben a kategóri-
ában a legjobb húsz közé kerültek, így az 
országos döntő bajnokságra is eljutottak. 
Az Izsákon megrendezett versenyen, ösz-
szetettben tizedik helyezést értek el, amire 
nagyon büszkék voltak. Ifj. Horváth Árpád 
elmondása alapján nagy álmuk volt a dön-
tőbe jutás, számukra már ez is hatalmas 
eredmény volt. Itt világbajnokokkal, híres 
hajtókkal versenyezhettek, megtiszteltetés 
volt számukra benne lenni a mezőnyben.

Ezeket az eredményeket azonban nem 
sikerülne egy jól működő csapat nélkül 
elérni. A Horváth TEAM (ifj. Horváth Árpád, 
Horváth Milán, id. Horváth Árpád és Gévai 
Eszter) továbbra is együtt menetel a siker 
felé vezető úton, mindenkinek meg van a 
maga feladata, amit becsülettel ellát. Árpi 
a hajtó, Milán a segédhajtó, édesapjuk az 

edző és a szponzor egyben, Eszter pedig 
a mindenes, akinek mindenre van egy kis 
rálátása.

A csapatnak az év során még legalább 
egy versenye lesz, melyre Balatonlellén 
kerül sor.

Hajrá Horváth TEAM! Sok sikert!

Horváth Dóri

A labdarúgó szakosz-
tály tavaszi fordulója

Eredményes idényt tudhat a magáénak 
a Perkátai Sportegyesület Labdarúgó 

Szakosztálya idén tavasszal. A megye III. 
osztályban játszó csapat egy nehéz idő-
szakot tudhat a háta mögött, 2016-ban 
-6 ponttal zárták a bajnokságot, egyetlen 
egy meccset sem nyertek meg. Tavaly nyár 
végén vette át a csapatot szakosztály ve-
zetőként Erdős Károly, aki nagy hangsúlyt 

kezdett el fektetni a perkátai felnőtt labda-
rúgó csapat fejlesztésére – a személyi és a 
technikai fejlesztésre egyaránt. A szezon 
végére már 12 ponttal zárt a csapat, amit 
szép eredménynek könyveltek el az előző 
évek viszonyaihoz képest.
2017 januárjában 10 játékost igazoltak le, 

Grund Vándorkupa
2017. július 15-én tartották meg a Grund 
Vándorkupa labdarúgó bajnokságot a Tán-
csics Mihály utcai Laposon, a Grund foci-
pályán. A rendezvény az idei évben jubilál: 
10 éve rendezik meg gyermekek és felnőt-
tek számára egyaránt. Horváth István, a 
kupa szervezője, először a lánya, Mónika 
kedvéért kezdeményezte a bajnokságot, 
amely később kinőtte magát települési 
programmá, melyet Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata is támogat. Az szervező 
elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy 

a fiatalok barátkozni, mozogni tudnak a 
grund focipályán, jól érzik magukat együtt.
A versenyre 8 csapat jelentkezett, mely-
ből végül 6 indult a kupáért, ebből kettő 
gyermekekből állt, akiket a helyszínen, a 
szervezők állítottak össze, hogy ne legyen 
erőfölény a csapatok között. Ők egymás 
ellen küzdöttek meg, s a meccsek végén 
Somogyi Balázs polgármester csoko-
ládéval jutalmazta mindkét felet. A felnőtt 
mérkőzések négy csapat között zajlottak 
le. A meccsek ideje alatt lelkes szurkolók 
biztatták a pályán küzdő focistákat, s az 
izgalmasabbnál izgalmasabb helyzetekből 
a Peru csapat került ki nyertesen, ők vi-

hették haza egy évre a Grund Vándorkupa 
trófeáját. A második helyezett a Tűzoltók 
csapata lett, harmadik az A söröm és a 
negyedik Patkó csapat lett.
A barátságos mérkőzések után a csapa-
tok egy ebédet fogyaszthattak el, mely 
során alkalmuk nyílt a beszélgetésre, az 
élmények kitárgyalására.
A szervezők ezúton szeretnék megkö-
szönni Perkáta Nagyközség Önkormány-
zatának és Somogyi Balázs polgármes-
ternek a program szervezésében nyújtott 
segítségét!

Horváth Dóri

iV. Perkátai lovas 
találkozó
2017. július 15-én, szombaton negyedik 
alkalommal tartották meg a Perkátai Lovas 
Találkozót a Táncsics Mihály utcai Laposon. 
A program főszervezője az idei évben is 
Oláh István volt, akihez a szervezésben 
csatlakozott Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata, valamint a Grund Vándorku-
pával Horváth István. A megmérettetés-
re nem csak helyből, hanem a környező 
településekről is érkeztek versenyzők. A 
program 10 órakor vette kezdetét, elő-
ször a hátas ügyességi kategóriával. Az 
izgalmasan kialakított pályán különböző 
típusú feladatok tették próbára a lovasok 
találékonyságát, szalmabála kerülés és 
persze az elmaradhatatlan vizesárok is 
a pálya egyik eleme volt. Szoros küzde-
lemben végül az első helyezett a perkátai 
Rác Roland, (az idei évben először nyerte 
a kategóriát perkátai lovas), a második 

Keresztúri Balázs és a harmadik Szász 
József lett, mindhármukat csupán tized-
másodpercek választották el a másik ered-
ményétől. Ezt követően egy rövid szünet 
következett, mely közben a perkátai Nép-
művészeti foglalkozás csoportjai mutatták 
be néptánc koreográfiáikat a közönségnek.  
A fellépés után hirdették ki az „Év tán-
cosa” cím nyerteseit, akik a 2016/2017-es 
tanévben Fazekas Julianna, Tamás Péter, 
Wéber Viktória, Vigházi Zétény, Tamás Vik-
tória és Vasinka Dávid lettek. Oklevélben 
részesült a kiemelkedő közösségi tevé-
kenységéért László Ádám, Tamás Viktória 
és Rácz Noémi.
Ebéd után a lovaskocsisoké volt a pálya, 
kezdetét vette a számukra szervezett aka-
dályverseny. A hajtók között nem csak 
felnőttek, hanem gyerekek is voltak, s mind 
kitartóan küzdöttek, hogy ők vihessék 
haza a nyertesnek járó trófeát. Az elsőnek 
járó díjat Cséri István, a második helye-
zettét Millei Ferenc, a harmadikét pedig 
Ravasz Zoltán nyerte el végül.

A lovasok számára külön díjakat ajánlott fel 
a Perkátai Polgárőrség. A lóhátasok közül 
Horváth Sándor, valamint a legfiatalabb 
versenyző, Márkó Balázs részesült juta-
lomban. A lovaskocsis ügyességi verseny 
indulói közül Győrik László vehetett át 
díjat. Szintén kiemelésre kerültek a legfia-
talabb hajtók, Cséza Milán, Hallósy Botond 
és Gergő, valamint Király Zsüliett.
A nap egyéb programjai között nem csak 
a lóbarátok találtak a maguk kedvére va-
lót: a Turul Íjász Szakosztály íjászkodási 
lehetőséget biztosított mindenki számára, 
a futballt szeretők a Grund Vándorkupa 
csapatainak szurkolhattak, különlegesebb-
nél különlegesebb portékáikkal várták a 
kilátogatókat a kirakodó vásárosok, a gye-
rekek a légvárban és a csillámtetkósnál 
mulathatták az időt, valamint a büfében, 
a vattacukrosnál és a popcorn árusnál is 
lehetett csemegézni egész nap.
Este a rendezvény egy bállal zárult, ahol 
a Meteor Band szolgáltatta a talpalávalót.

Horváth Dóri
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több nevesebb csapattól jöttek 
át a fiatalok a Perkátai Sporte-
gyesülethez játszani. Minden 
tagja a csapatnak kapott cipőt, 
mezfelszerelést, hogy megfe-
lelő felszereltséggel tudjanak 
teljesíteni a mérkőzéseken. A 
szakosztály legfőbb célja, hogy 
minél többen jöjjenek vissza 
Perkátára játszani, valamint, 
hogy U19-es csapatot is indí-
tani tudjon.
Márciustól a felkészülést segí-
tette Kerekes Béla vezető edző 
is, aki sokat tett a csapat tel-
jesítményéért. Végül Perkáta 
egy nagyon szép 7. helyezés-
sel zárta a szezont. A tavaszi 
mérkőzéseik az alábbi eredmé-
nyekkel zárultak:
Kulcs-Perkáta 1:4
Kisapostag-Perkáta 2:0
Lajoskomárom-Perkáta 3:2
Perkáta-Dég 2:2
Alap-Perkáta 1:3
Perkáta-Előszállás 1:1
Mezőszilás-Perkáta 2:3
Nagyvenyim-Perkáta 2:1
Perkáta-Cece 8:2
Vajta-Perkáta 5:1
- Minden vágyunk a megye II. 
osztályba való feljutás – árul-
ta el Erdős Károly a jövőbeli 
terveikről.
A csapat szezonzáró ünnepsé-
gén több jutalom is kiosztásra 
került a focisták között. A leg-
jobb focistának járó díjat Reith 
János vihette haza, a legszor-

galmasabb futballista Kovács 
Roland, a gólkirály pedig Tóth 
Attila lett a felnőtt csapatban. 
A díjazottak oklevelet, kupát 
kaptak.
Mivel a továbbiakban is sze-
retnék, hogy a csapatban lévő 
lendület megmaradjon, ezért 
nyáron sem pihentek: heti két 
nap edzésen vettek részt a lab-
darúgók, ahol erőnlét és játék 
egyaránt a terítéken volt. A 
csapathoz tervben van továb-
bi játékosok igazolása is, ezen 
jelenleg a szakosztályvezető 
dolgozik teljes erőbedobással.
Egy újabb siker 2017. július 
18-án érte Perkátát. A Sza-
badegyházán megrendezett 
Szeip István Emléktorna első 
helyezettjének járó kupát hoz-
ta haza az izgalmas megmé-
rettetésről a szakosztály. Az 
emléktornán négy település 
– Perkáta, Sárosd, Seregélyes, 
Szabadegyháza – foci csapatai 
indultak. A döntő mérkőzést a 
sárosdiakkal vívták, melynek 
végeredménye 1-1 lett. Hogy ki 
nyerje a tornát, azt tizenegye-
sekkel döntötték el, melynek 
végeredményeként Perkáta 
hozta el az aranyérmet.
- Innen lehet látni, hogy fej-
lődünk, már megye I. osztá-
lyú csapatokkal is felvesszük 
a versenyt. Az őszi fordulón 
mindenki tiszta lappal indul, 
augusztus 13-án lesz az első 

meccsünk – tette még hozzá 
a szakosztályvezető.
A labdarúgás fellendülését lát-
va jött az igény, hogy az egye-
sület ifi csapatot is indítson 
Perkátán, ahova szép számmal 
jelentkeztek foci szerető fia-
talok. Az ifi edzései szeptem-
bertől indulnak, a jelentkező 
fiúk számára felszerelést, cipőt 
biztosítottak.
Nagy népszerűségnek örvend 
még, a – szintén az egyesület 
által mentorált – Bozsik-prog-
ram az óvodások és általános 
iskolások körében. A tavaszi 
fordulóban U7, U9, U11 és U13-
as csapatok indultak, jelenleg 
46 gyermek van leigazolva az 
SE csapataihoz. Edzéseket 
heti két alkalommal tartottak 
Dobos László és Szellák Sán-
dor, a program koordinátorai, s 
hétvégente meccsekre vitték a 
csapatokat, ahol szépen szere-

peltek. Mivel a Bozsik-program 
egyik alappillére a fair play el-
vének átadása a gyerekek szá-
mára, így a mérkőzéseken nem 
hirdettek nyertest, nem vezet-
tek eredményt. A gyerekek él-
vezték a felkészülést, szívesen 
vettek részt a meccseken és 
egyre jobban játszottak.
A szép eredmények mellett 
továbbra is a fejlődésen van a 
hangsúly, a csapatok tovább 
küzdenek a feljebb jutásért, a 
nyertes mérkőzésekért.
A Labdarúgó Szakosztály ve-
zetője ezúton szeretne köszö-
netet mondani Perkáta Nagy-
község Önkormányzatának, 
Somogyi Balázs polgármester-
nek és minden vállalkozónak, 
aki támogatta a szakosztály 
és a csapat munkáját!
További sok sikert fiúk!

Horváth Dóri

Újabb csapat alakult a 
Perkátai se-ben
Megkezdi az ifi is a bajnoki szereplést

 A nyáron megalakult a Perkátai SE ha-
todik csapata a felnőtt, az U-7, az U-9, 
az U-11 és az U-13 után. A felnőttcsapat 
tavaszi és nyári fejlesztése mellett Erdős 
Károly szakosztályvezető és Kerekes Béla 
vezetőedző kialakította a legidősebb ver-
senyeztethető utánpótláscsapatot, ame-
lyet köznéven ifinek hívtunk, mai hivata-
los nevén U-19-nek. A felnőttcsapatban 
eddig is számos utánpótlás korú játékos 
szerepelt, illetve az elmúlt hetek vissza-
igazolásaival együtt a jövő hétre az U-19 
is közel 16-18 fős kerettel fog rendelkezni. 
A felnőttcsapat megyei III. osztályában 
nincs utánpótlás bajnokság jelenleg, nem 
is kötelező U-19-et versenyeztetni, viszont 
a jelentős létszámú utánpótlás labdarúgó 
kérésére megalakult ennek a korosztály-
nak a csapata, amely teljesen egybevág 
a Perkátai SE jövőbeli terveivel.

A régi, Perkátán ismert hagyományoktól 
eltérően az U-19 és a felnőtt csapat nem 
egy osztályban és nem is egy időben 
játszik. Az U-19 meccsei mindig szom-
baton zajlanak, de lehetőség van arra, 
hogy az utánpótlás játékos a felnőtt baj-

nokságban is pályára léphessen. Az U-19 
csapat bajnoksága abban is független a 
felnőttcsapattól, hogy annak szereplésé-
től függetlenül feljebb juthat és kieshet.

A Perkátai SE U-19-es csapata a mai 
napon kezdi meg a bajnoki szereplését 
a Fejér megyei Agárdi Termál megyei 
II. osztály Dél U-19 csoportjában, ahol 
15 csapat indul és bajnokság november 
közepéig tart. A bajnokságukban a fel-
nőtt csapat szintjén szerepel megyei I, 
II. és III. osztályú csapat, de számos kör-
nyékbeli településsel összemérhetik az 
erejüket, a szomszéd falvak és városok 
közül Adonnyal, Kulccsal, Rácalmással, 
Pusztaszabolccsal, Szabadegyházával és 
Sárosddal is.

Az U-19-es csapat a bajnokságot ma 10 
órakor Kislángon kezdi meg, amelyre a 
csapatot Kiss Norbert, az U-19-es csapat 
edzője, egyben a felnőtt csapat játékosa 
vezeti, és a csapatot még elkíséri Kerekes 
Béla vezetőedző és Vátkai Zoltán, a Perká-
tai SE elnöke. Jövő héten a csapat itthon 
is bemutatkozik, szintén szombaton, azaz 
augusztus 19-én 10 órától Előszállás ellen.

Az U-19 mellett ezen a hétvégén a felnőtt 
csapat is megkezdi a szerepését, vasárnap 
17 órától Nagyvenyim ellen. A Perkátai SE 
várja szurkolóit mindkét csapata mérkő-
zéseire.

Somogyi Balázs

támogatás a labdarúgó 
szakosztály részére

Újabb perkátai vállalkozó támogatta a 
Perkátai Sportegyesület Labdarúgó Szak-
osztályát. Jóvári György 10 db focilabdát 
vásárolt a csapatok számára: 3 db meccs 
labdát és 7 db edző labdát. A labdákat 
2017. augusztus 1-jén Erdős Károly szak-
osztályvezető átvette a támogatótól. A 
csapatok a héten már használatba is vet-
ték őket.
A Labdarúgó Szakosztály tagjai ezúton 
szeretnének köszönetet mondani a nagy-
lelkű felajánlásért!

Hajrá Perkáta! Hajrá Peru!
Perkátai SE
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Életmód-tanácsok 3.

Az egészség megőrzése során törekedni 
kell a mérsékelt, higgadt érzelmi életre, 
az öt elem pótlására, azaz a tápanyagok 
fenntartása szempontjából megfelelő 
mennyiségű, minőségű és kombinációjú 
étel bevitelére. A yin-yang mechanizmu-
sok működésének elősegítéséhez pedig 
megfelelő mennyiségű és arányú ellen-
tétes mechanizmusok gyakorlásáról kell 
gondoskodni, így a mozgás-pihenés, a 
feszülés-ernyedés. az állás-ülés stb. egyen-

súlyának fenntartásáról. A lényeg a test 
és az elme folyamatos emlékeztetése a 
változatosságra,a sokszínűségre , hogy 
ezáltal állandó működésre, cselekvésre, 
életre késztessük. A biológia által meg-
határozott folyamatok mind fizikai, mind 
lelki szinten természetes módon így ke-
rülhetnek kifejezésre . Ezáltal a szerve-
zetben és a lélekben megszűnhetnek a 
pangások és fertőződések. Figyelni kell, 
hogy semmiből ne legyen túl kevés vagy 
túl sok, mert a szervezetet igénybe veszi 
mindkettő túlzás. A keletkezett probléma 
megoldásához pedig valahonnan energiát, 

forrást kell elvonnia, ami gyengébb mű-
ködéshez vezet.
Ha a szervezet egyensúlya felbomlott és 
betegség jelentkezett, az orvos felkere-
sése kötelező, nem szabad egyedül ön-
gyógyítással kísérletezni. A beteg nem 
láthatja objektíven , milyen út vezethet ki 
a betegségből, sokszor csak súlyosbítja 
állapotát. Viszont aktívan részt kell vennie 
a gyógyulás előmozdításában. Az orvos 
tanácsai és saját fizikai érzete alapján tá-
mogatnia kell életvitelével is a gyógyulás 
folyamatait. 

Kína kincsei 82. - Pavlicsek Zsolt rovata

A hagyományos kínai orvoslás / HKO / 11. 

laki Dávid futball 
sikere

A képen a perkátai Laki Dániel látható  
Böde Dániel magyar válogatottal, aki egy-
ben az FTC Labdarúgója is.

Dávid 12 évesen az országos NB-2-ben 
állandó kezdőként szerepelt. Az U-14-ben, 
3 helyezett (bronzérmes) lett. 

Alla Kyrylyuk
A dunaföldvári strandon a focitáborban.

Perkátai sportegyesü-
let labdarúgó szak-
osztályának hátralévő 
mérkőzései

A Perkátai Sportegyesület Labdarúgó 
Szakosztály felnőtt labdarúgó és U-19 
labdarúgó csapatának, az alábbi időpon-
tokban lesznek mérkőzései az őszi for-
dulóban. Vastagon kiemelve olvashatók 
a hazai meccsek dátumai.
Hajrá Perkáta! Hajrá Peru!
Perkátai SE felnőtt labdarúgó csapatá-
nak hátralevő mérkőzései 2017/2018 őszi 
idény Fejér megye Horfer serleg megyei 
III. osztály Dél felnőtt
3. forduló 2017. augusztus 27. (vasárnap) 
17.00 Perkáta – Kisapostag
4. forduló 2017. szeptember 3. (vasárnap) 
17.00 Perkáta – Sárszentágota

5. forduló 2017. szeptember 10. (vasárnap) 
16.30 Perkáta – Cece
6. forduló 2017. szeptember 17. (vasárnap) 
16.00 Perkáta – Dég
7. forduló 2017. szeptember 24. (vasárnap) 
16.00 Előszállás – Perkáta
8. forduló 2017. október 1. (vasárnap) 15.00 
Perkáta – Kulcs
9. forduló 2017. október 8. (vasárnap) 15.00 
Alap – Perkáta
10. forduló 2017. október 15. (vasárnap) 
14.30 Perkáta – Mezőszilas
11. forduló 2017. október 22. (vasárnap) 
14.30 Nagylók – Perkáta
Perkátai SE U-19 labdarúgó csapatának 
hátralevő mérkőzései 2017/2018 őszi idény 
Fejér megye Agárdi termál megyei II. osz-
tály Dél U-19
3. forduló 2017. augusztus 26. (szombat) 
10.00 Enying - Perkáta
4. forduló 2017. szeptember 2. (szombat) 
10.00 Perkáta – Aba-Sárvíz

5. forduló 2017. szeptember 9. (szombat) 
10.00 Vajta - Perkáta
6. forduló 2017. szeptember 16. (szombat) 
10.00 Perkáta – Pusztaszabolcs
7. forduló 2017. szeptember 23. Perkáta 
szabadnapos
8. forduló 2017. szeptember 30. (szombat) 
10.00 Perkáta – Kulcs
9. forduló 2017. október 7. (szombat) 
10.00 Sárosd – Perkáta
10. forduló 2017. október 14. (szombat) 
10.00 Perkáta – Szabadegyháza
11. forduló 2017. október 21. (szombat) 
10.00 Sárszentágota – Perkáta
12. forduló 2017. október 28. (szombat) 
10.00 Rácalmás – Perkáta
13. forduló 2017. november 4. (szombat) 
10.00 Perkáta – Nagykarácsony
14. forduló 2017. november 11. (szombat) 
10.00 Adony – Perkáta
15. forduló 2017. november 18. (szombat) 
10.00 Perkáta - Káloz

VerseNyFelHíVás
Országismereti vetélkedőt indítottam , melyhez fordulónként is lehet csatlakozni. A jó megoldásokat írásban / papírala-
pon vagy e-formában/ kell eljuttatni hozzám / személyesen átadható vagy elküldendő a perkatakinaklub@gmail.com  
e-mail címre! Beküldési határidő 2017 szeptember 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 / és 6 legjobb felnőtt 
( 18 év feletti ) személy vehet részt a döntőn ,ahol komoly jutalmak várnak a legjobbakra !
Jó fejtörést, jó versenyzést kíván: Pavlicsek Zsolt Kína Klub vezető
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saint-Maximin-i cso-
port helyi programjai

Június 23-a és 28-a között a 34 fővel Per-
kátán tartózkodott a francia testvértele-
pülésünk családi csoportja. Rajtuk kívül 
még 6 francia barátunk a csoporttal egy 
időben privát úton szintén Perkátára 
érkezett.

Június 24-én  Budapesten az Ecseri pia-
cot, a Wekerle-telepet és a Margitszigetet 
látogatták meg.

A Saint-Maximin-i testvértelepülési csa-
ládi csoport a budapesti programok után 
szombat este eljutott az Agárdi Popstrand-
ra, ahol a Neoton koncertjét élvezhették.

Vasárnap számos olyan programot sze-
rettünk volna megmutatni a csoportnak, 
amely Magyarországot és annak egyik 
fő gazdasági részét, a mezőgazdaságot 

jellemzi. Reggel Kovács Rita kertészetét 
látogatták meg, megismerkedve a mező-
gazdaság alapjaival, majd Pavlicsek Csaba 
a pálinkakészítés folyamatát mutatta be 
nekik. Délben Horváth Árpád és családja 
az állattartással és a szántógazdálkodással 
kapcsolatos tapasztalatait ismertette a 
csoporttal. Délután Varga Péter a kecsketej 
feldolgozásáról tartott nekik bemutatót és 
kóstolót. A délután, – már nem a mezőgaz-
daság jegyében – meglátogatta a csoport 
Rajcsányi László Perkátai Magángyűjtemé-
nyek kiállítását és Vátkai Zsombor is egy 
rögtönzött motoros bemutatót tartott. A 
további feldolgozóipari látogatások között 
szerepelt a Hungrana Kft és az iskolatejet 
szállító Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. meg-
látogatása. Továbbá Gubicza Tamás Peru 
Pékségét is megtekintették

Június 26-án már a kultúráé volt a fősze-
rep, meglátogattuk a Gorsiumot.

Vasárnap este a fogadó családokkal egye-
temben az önkormányzat látta vendégül 

vacsorával a testvértelepülési csoportot, 
ekkor kerültek átadásra a családoknak 
szánt ajándékcsomagok is.

Somogyi Balázs

Kína KincSEi – KÖZÖSSéG

saint-Maximin-i 
ifjúsági tábor

2017. július 8-tól július 15-ig 8 perkátai fia-
tal (6 általános iskolás és 2 középiskolás) 
utazott ki pedagógus kísérőikkel Saint- 

Maximin-ba, a most már hagyományos 
francia-portugál-magyar ifjúsági táborba. 
A program szervezésekor kérés volt, hogy 
zenész fiatalok is legyenek a csoportok 
tagjai.

Serge Macudzinski, Saint-Maximin pol-
gármestere egyben Perkáta díszpolgára 
a július 13-ai 

e-mailjében gratulált a perkátai fiatalok 
példás felkészültségéhez és tájékoztatott 
arról, hogy az I. Ifjúsági tábori zenever-
senyt a perkátai fiatalok nyerték meg. 

Gratulálunk a perkátai résztvevőknek!

Somogyi Balázs

Közösségi hírek

A 3. forduló (  2017/nyár ) feladatai 
1, Milyen a kínai zászló ? 
2,Mely védett állat Kína jelképe ?
3, Melyik  mítikus állat a legjellemzőbb Kínára ? 
4, Hogyan nevezték, nevezik Kínát a kínaiak ? 
5, Ki volt Lao-Ce ?

6.Mi az a Shaolin-kultúra ?
7, Melyek Kína külpolitikai alapelvei, a békés egymás mellett 
élés 5 alapelve? 
8,Mi az a CRI ?
9, Ki írta  „A három királyság története” című művet ?
10, Hogy hívják Perkáta egyetlen kínai díszpolgárát ?

A francia kaland

2017. július 8-án kora reggel indultunk re-
pülővel Franciaországba. Mindenki  na-
gyon izgatott volt, mert a társaságból 
egy emberen kívül még senki sem utazott 
repülőn.

A szerencsés landolás után találkoztunk 
a vezetőinkkel, akik kisbusszal elvittek 
minket az Asterix Parkba, ahol nagyon 
jól éreztük magunkat. Este került sor a 
tábor megnyitójára, ahol megvendégeltek 
minket, és ajándékot is kaptunk. Ezután a 
szállásunkra mentünk, ahol kempingez-
tünk, de volt olyan nap, amikor családoknál 
aludtunk.

Vasárnap az Oise folyó partján piknikez-
tünk és különböző játékokat játszottunk 
az ismerkedés jegyében, majd délután 
megnéztük az apátságot, és a bombatá-
madási múzeumot.

Hétfőn a közeli kőbányát néztük meg, 

majd kézműves foglalkozáson követ fa-
ragtunk. Ezt követően egész délután az 
iskola tornatermében játszottunk, nagyon 
elfáradtunk.

Kedden Párizsba látogattunk, ahol egy 
buszos városnézésen csodálhattuk meg a 
látványosságokat, illetve közelről láthattuk 
az Eiffel-tornyot és a Notre-Dame-ot.

Szerdán a chantilly-i kastélyt és lovar-
dát látogattuk meg, ahol rengeteg lovat 
tartanak a mai napig. Délután sor került 

egy hangversenyre, melyen a perkátaiak 
kimagaslóan jól szerepeltek.

Csütörtökön lehetőségünk volt Saint-Ma-
ximin bevásárlóközpontjaiban vásárolni.

Pénteken délelőtt megnéztük Francia-
ország nemzeti ünnepére szervezett fel-
vonulást. Vegyes csapatokba rendeződ-
ve pétanque-ot játszottunk, majd este 
lampionos felvonuláson vehettünk részt, 
melyet tűzijátékkal zártak.

(  folytatás a 16. oldalon)
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Perkátára látogatott 
Kisbács családi
csoportja

2017. július 26-án érkezett Perkátára 
Kisbács családi csoportja. A csoportot 
a Győry-kastély dísztermében köszön-
tötte Somogyi Balázs polgármester és 
Florin Muresan, Kisbács polgármestere. 
Örömüket fejezték ki, hogy a két telepü-
lés újra találkozhat, majd Somogyi Balázs 
megköszönte a Perkáta-Kisbács Baráti 
Egyesületnek a programok szervezésében 
nyújtott áldozatos munkáját. Aznap este 
egy fogadással készültek a Faluházba a 
családoknak, ahol egy meglepetés előadót 

is hívtak: Nagy Ibolya operett énekesnő 
csodálatos dalokkal kápráztatta el a kö-
zönséget.

Az azt követő napokban változatos prog-
ramokkal készültek a vendégek számára: 
csütörtökön a fogadó családokkal tölthet-
tek egy kis időt, majd pénteken, július 28-

án útnak indultak egy tartalmas, két napos 
kirándulásra, mely során Esztergomba, Vi-
segrádra és Szentendrére látogathattak el.

A vendégség július 30-án zárult, a csoport 
a reggeli órákban elindult haza, Kisbácsba.

Horváth Dóri

erdész és traplövő az 
ifjú perkátai

Fülöp Zsolt 2011 óta tanul a soproni Roth 
Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola 
és Kollégium intézményében, erdészeti 

szakon. Az idén végzett fiatalembert nagy 
megtiszteltetés érte az évzáró ünnepsé-
gen: ő vehette át az iskola kitüntetését, 
a Dr. Tuskó László-díjat. A díjat minden 
évben az iskola egy pedagógusa és egy 
diákja veheti át, nagy megtiszteltetésnek 
számít elnyerni. Zsolti 6 éves munkájá-
nak, tanulmányi eredményének (majdnem 

végig kitűnő tanuló volt) és közösségi 
tevékenységének köszönhetően tudhatja 
magáénak a kitüntetést.

- Kihívtak, felsorolták az eredményeimet 
és átadták a díjat. Nagyon jó érzés volt, 
nagyon boldog voltam – mondta az ifjú 
erdész palánta.

Osztálytalálkozó 
50 év után…

Az 1967-ben végzett 8. b. osztály találko-
zója volt júniusban a Győry kastélyban, 
ugyanabban a teremben, mely tantermünk 
is volt. A találkozón jelen volt osztályfő-
nökünk, Nagy Sarolta is.

Megtekintettük a felújított kastélyt, az ál-
landó kiállításokat s közben beszélgettünk 
a régi élményekről. Jó volt együtt látni az 

osztálytársakat, nagyon sajnáljuk, hogy pá-
ran nem jöttek el. Megemlékeztünk azokról 
a társainkról és tanárainkról is, kik már nem 
lehettek közöttünk. 

A tovatűnt évek után mindig nagyon jó ér-
zés újból találkozni. Egy 50 éves általános 
iskolai találkozó jó alkalom arra, hogy meg-
osszuk egymással dióhéjban örömünket, 
bánatunkat és számot adjunk az életünk 
alakulásáról.

A közös fotót Horváth Dóra készítette, s 
engedélyezte felhasználását.

Mosonyi György  
az osztálytalálkozó szervezője

50 éves Osztálytalál-
kozó 1967-2017

„Találkozás és búcsú,
Az élet ennyi csak…

Valaki jön, Valaki megy,
S az emlék megmarad.”

Leonard Da Ung költő fenti soraival hívtuk 
meg az 1967-ben végzett 8/a osztályvolt 
diákjait.

Nagy izgalommal vártuk a találkozás pilla-
natát, mivel ez előtt húsz láttuk egymást.

Végre eljött a pillanat, és izgatottan vártuk 
a találkozást. Örömmel fedeztük fel az is-
merős az osztálytársakat és Bokor Gyula úr 
volt igazgatónkat. A gyülekezés a kastély 
elő parkjában. (mivel annak idején a mi 
iskolánk a kastély tekintélyes épülete volt.)

Fehérvári Ilona a szervezők nevében kö-
szöntötte a vendégeket, és ismertette a 
programot.

Osztályfőnöki órával kezdődött, melynek 
elején csendben tisztelegtünk elhunyt di-
áktársak és tanáraink emléke előtt. Majd 
pár kedves szóval Gyula bácsi köszöntött 
minket és megtartotta az osztályfőnöki 
órát.

A viszontlátás elmúlt izgalmai után meg-
tekintettük a Győry-kastély kiállításait és 
egymás szavaiba vágva meséltük, hogy 
annak idején milyen volt a mi iskolánk.

Majd fényképeket készítettünk.

Ezek után felkerekedtünk és a perkátai 
Stüszi vendéglőbe indultunk tovább egy 
közös vacsorára és beszélgetésre.

Mindenki megelégedve és a viszont látás 
boldog örömével távozott a találkozóról.

Végül egy idézet: Vántsa Zoltán: Iskolában
•	Szentély	ez,	akár	az	ember.
•	Ki	most	a	múltat	kéri	fel
•	Igazolni	egy	örök	tételt:
•	HOGY	ÉLNI	JÓ?	ÉS	ÉLNI	KELL!

UI.: Ez úton mondunk köszönetet a finom 
vacsoráért, és az elit kiszolgálásért.
Vadászné Panninak és Vadász Ildikónak.

Köszönünk mindent!

KÖZÖSSéG

Szombaton, az utolsó napunkon Senlis-be 
látogattunk, ahol megnéztük az ottani 
templomot, a maradék időnkben pedig 
vásároltunk. Ezután elvittek minket a re-

pülőtérre, ahonnan este hazarepültünk.

Ezúton szeretnénk megköszönni a perkátai 
önkormányzatnak és iskolának a lehető-
séget, továbbá Berényiné Takács Dóra 

és Kovács Tina Erika tanárnőknek, hogy 
elkísértek minket erre az egy hétre.

Kovács Esztella, Krizsány Zsuzsanna

(  folytatás a 15. oldalról)
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Zsoltinak nem csupán a tanulmányait te-
kintve vannak kiemelkedő sikerei. A sport-
lövészet egyik területén, a traplövészetben 
versenyez aktívan. 2012-ben, a Bakonyban 
részt vett a Sonka kupa elnevezésű, csa-
ládias hangulatú lövészversenyen, melyet 
a Balatonfűzfői Lövész Egylet szervezett. 
Később szüleivel együtt visszatért hoz-
zájuk, s itt találkozott először a traplö-
vészettel.

- 11-12 cm átmérőjű korongokra lövünk, és 
az egész pályán van 5 darab lőállás, egy-
más mellett. A lőállások előtt 15 méterre 
van egy pince, ebben a pincében van 15 
db gép elhelyezve. Egy lőálláshoz 3 db 
gép tartozik, a 15 db gépet hármasával 
csoportosítják. A középső gépnek a teteje 
meg van jelölve, ott fog megjelenni valahol 
a korong, viszont nem tudod, hogy merre 
fogja a gép dobni. Vállból lövünk. Amikor 
kéred egy mikrofon segítségével, hogy 
dobják fel, akkor a korong megjelenik, 110–
zel indul a gödörből és te 1 mp alatt lősz. 
Egy rote 25 korongból áll, 1 rottén belül 
minden lőálláson kapsz 2 jobbos korongot, 
2 balos korongot és egy egyenest is, így 

jön ki 5×5-re a 25. Egy nagyobb verseny 
alkalmával 5 rottét kell lőni, 125 korongra, 
és ebből értékelnek egy eredményt. Egy 
ilyen verseny általában 2 napból áll, egyik 
nap 75 korong, másik nap 50 korong, plusz 
a döntő – vázolta fel az ifjú traplövő, hogy 
hogyan is kell elképzelni ezt a sportágat.

Az azóta eltelt idő alatt már részt vett 
egy európa bajnokságon, amit itt, Ma-
gyarországon tartottak, valamint két vi-
lágbajnokságon is, Spanyolországban és 
Olaszországban. Mind a három megmé-
rettetésen a középmezőnyben végzett. 
Junior kategóriában, 2015-ben országos 
bajnok lett, amire nagyon büszke. Saját el-
mondása szerint nem igazán tudott eleget 
készülni a versenyeire, mivel mindig fontos 
volt számára az iskola és a tanulmányai, 
hiszen már ötödikes korában eldöntöt-
te, hogy milyen pályán szeretne később 
majd érvényesülni. Ezt szem előtt tartva 
jelentkezett az idei évben a Soproni Egye-
temre (Nyugat-magyarországi Egyetem), 
az erdőmérnöki karra, ahova sikeresen 
felvételt nyert. Olyan fiataloknak ajánlja 
ezt a pályát, akik szeretik a természetet, 

az erdőket és kellően rugalmasok, tudnak 
igazodni a másikhoz. Arra kérdésre, hogy 
mi motiválja, Zsolti határozottan felelt:

- A gondolat, hogy az legyen a munkám, 
ami a hobbim.

Szívesen tölti az idejét a családjával, ba-
rátaival, nekik is hasonló az érdeklődési 
körük, így mindig van közös téma. Szülei 
mindenben támogatják, akár a tanulmá-
nyokról, akár a traplövészetről van szó, 
amit szeretne továbbra is folytatni – immár 
a felnőtt kategóriában.

Terveidhez sok sikert és kitartást kívánunk!

Horváth Dóri

Győry terézia 
emlékműsor
Az idén 2017. július 15-én, 17 órakor vette 
kezdetét, a Győry Terézia Emlékműsor, a 
József Attila utcai Haranglábnál. Elsőként 
Bozai Márton plébános tartott litániát. Ezt 
követően a Vox Caritatis Egyházi Kórus 
énekelt szép, egyházi énekeket, melyek-
kel a grófnő emléke előtt tisztelegtek. A 
délután második fellépői a Népművészeti 
foglalkozás Kankalin Néptánccsoportjának 
gyermekei voltak, akik rábaközi táncokkal 
és játékkal mutatkoztak be a nézőközön-
ségnek. Őket a Perkátai Nyugdíjasok Ba-
ráti Körének Rozmaring Énekkara követte, 
kellemes, nyári népdalokkal készültek a 
délutánra.
Zárásként Ujfalusi Pál, a szervező Polgári 
Összefogás Perkátáért Egyesület tagja 

üdvözölte a megjelenteket, s megköszönte 
a fellépőknek, a műsorukat.
A program ideje alatt a Perkátai Régiség 
Gyűjtő Egyesület tagjai frissítővel vártak 
minden vendéget és fellépőt.

Horváth Dóri

Perkátai lány a Fehér-
vár szépe döntőjében

2017. június 27-én választották ki a hagyo-
mányos Fehérvár Szépe – Fejér Megyei 
Hírlap Királynője elnevezésű verseny dön-
tőbe jutott versenyzőit. A megmérettetés-
re válogatással lehetett bekerülni: minden 
jelentkezőnek fényképet kellett küldenie 
magáról, ami alapján eldöntötte a zsűri, 
hogy ki jut tovább az elődöntőbe.

Az elődöntőbe körülbelül 25 lány jutott 
be, akik először bikiniben vonultak fel a 
zsűri színe előtt, majd azt követően a sze-

mélyiségük varázsát csillogtathatták meg 
egy interjú során. 

A megmérettetés végén 15 lány jutott a 
döntőbe, s e között a 15 versenyző között 
van a perkátai Mészáros Réka is.

- Amikor meghallottam a nevem nagyon 
boldog voltam. Az idei év királynőjét au-
gusztus végén fogják megkoronázni, addig 
sok munka és felkészülés vár ránk – mond-
ta a fiatal szépség királynő jelölt.

A 2017-ben 15. alkalommal megrendezett 
verseny nyertese egy félmillió forintértékű 
utazást nyerhet, valamint a felkészülés 
ideje alatt remek programokon vehetnek 
részt a jelöltek.

Ezúton is gratulálunk Mészáros Rékának 
a döntőbe jutásához! Sok siker kívánunk 
neki!

A képen balról ötödik  
Mészáros Réka.

Horváth Dóri

KÖZÖSSéG – HitélEt

egyházi írások

egyház-hitélet 
Dicsértessék az úr Jézus Krisztus !

Jún.20-25 között tartottuk nyári plébá-
niai táborunkat napközis formában. Idén 
elsősorban a templomba is járó hittanos 
gyerekeket hívtuk. A hitéleti és közössé-
gépítő helyi programokon kívül jártunk 
Dunaújvárosban uszodában és kirándultunk 
Székesfehérvárra, ahol  múzeumokat és 
templomokat fedeztünk fel. 
A jó hangulatú tábort Pavlicsek Zsolt és Tol-
di Róza Hajnal hitoktatók vezették, a szer-
vezési háttérmunkát Virág Györgyné Csöpi 
végezte, de sok más segítséget is kaptunk, 
akiknek ezúton is hálásan köszönjük !
Adományozóink, támogatóink,önkéntese-
ink voltak: Székesfehérvári Egyházmegye, 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és 
Polgármestere, a perkátai Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola vezetői és technikai  

(  folytatás a 18. oldalon)
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KÖszÖNetNyilVáNítás:
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

akik szeretett halottunk, 
Tóth Ferenc temetésén részt vettek, 

sírjára virágot helyeztek, 
gyászunkban osztoznak!

Gyászoló család

munkatársai,a Kisboldogasszony Alapít-
vány,Kulcsár Mihály múzeumigazgató,K-
rizsány Anna múzeumpedagógus,  Déri 
Győzőné Anci néni, Pap Jenőné Margit 
néni, Klein Pálné, Szabadiné Zsóka, Stüszi 
Vendéglő, Csákné Virág Viktória, Pavlicsek 
Zsoltné, Toldi János, Kőszegi Györgyné, 
Viczkó Istvánné, Kenesei Zoltán, Kenesei 
Zoltánné, Szekeres Andrásné, Palló Imréné, 
Tóth Andrea,Kovács Évike.
Rugalmas és szolgálatkész üzleti partne-
reink voltak: Gubicza Bt. Gubicza Tamás 
és munkatársai,a perkátai Iskolakonyha 
vezetője és dolgozói,  Campus Étterem 
Dunaújváros / Horváth Attila és Varga Er-
zsébet/, Reál bolt, Stüszi bolt, Vianni, Varga 
virágbolt, PerCentrál bolt, Hami Büfé. 
Jún.25-én délután tartottuk hálaadó szent-
mise keretében a hittanos tanévzárót mi-
nistránsaink és hittant tanuló iskolás ta-
nítványaink részére, melyen megdicsértük 
ministránsainkat, megjutalmaztuk a leg-
szorgalmasabb szentmise látogatókat és 
a legkiválóbb hittanosainkat. Ekkor kapták 
meg karitászos jutalmukat a legügyesebb 
kupakgyűjtő gyerekek is.  
Kiemelkedően teljesítő ministránsvezető-
ink voltak az elmúlt tanévben: Pavlicsek 
Jázmin Zsanna és László Lilla, további 
szorgalmas ministránsaink: Jákli Dávid, 
Szócska Márk, Vigházi Roland, Csák  
Nikoletta, Szócska Benjamin, Szócska 
Zsanett, Vígházi Zétény, Irimi Dzsenifer, 
Viczkó Szabolcs.
Bízunk abban, hogy a további közel 40 
gyermek, akiket hittanórai teljesítményért 
jutalmaztunk idén, a most kezdődő tanév-
ben a szentmisék rendszeres látogatásáért 
is dicsérhetőek lesznek , hiszen a valódi 
hitélet a rendszeres szentmisei részvételen 
alapul,ahol Jézussal találkozunk és ahol a hit 
gyakorlata történik. Az évzárót követő ag-
apéhoz köszönjük a süteményeket minden 
szülőnek, nagyszülőnek, adományozónak !
Köszönetünk a plébániaépület új vaskorlát-
jának elkészítéséért Oláh Istvánnak és kol-
légáinak ! Köszönet a plébánia fejlesztésé-
ben nyújtott segítségéért Áldott Balázsnak, 
Borbély Józsefnek és Borbély Norbertnek,   
Csobánczi Győzőnek!
Templomkertünk és plébániakertünk rend-
betételéért külön köszönet önkormányza-
tunknak, a Polgármester úrnak, a segítő 
közmunkás kezeknek és irányítójuknak 
Erdős Károlynak !
Aug.16-18 között a gyerekeknek, fiataloknak 
és a csatlakozó felnőtteknek zarándok-
kirándulást szerveztünk a németországi 
Altötting kegyhelyre ,mely mellett meg-

látogattuk München városát és a világ-
híres Neuschwanstein várát. Köszönet a 
támogatóknak: Önkormányzatunknak, a 
Kisboldogasszony Alapítványnak, a székes-
fehérvári Egyházmegyének, Anghel Rudolf 
barátunknak és segítőinknek! 

Aug.20-án a Szent István király tiszteletére 
tartott ünnepi szentmise végén megszen-
telésre és kiosztásra került az új kenyér! 
Eljuttattuk a háztartásokba az idei egyházi 
hozzájárulások befizetését segítő sárga 
csekkeket. Köszönet a résztvevőknek és 
Virág Györgyné főszervezőnek, továbbá 
Csák Niki lovas barátainak,akik kísérték a 
„falukínálást” !Eljuttattuk a háztartásokba 
az idei egyházi hozzájárulások befizetését 
segítő sárga csekkeket. A befizetéseket 
hálás szívvel köszönjük meg ! Befizetni lehet 
személyesen a hivatali munkatársainknál, 
a szentmisék után, vagy beküldeni hívő 
testvérektől. A készpénzes befizetésekről 
átvételi elismervényt állítunk ki a befizető 
nevére ! E hozzájárulásokból tudjuk fenntar-
tani templomunkat és plébániánkat, mivel 
működési célra más támogatást nem ka-
punk. A katolikus ember anyagi támoga-
tással is kifejezi Anyaszentegyháza helyi 
közösségéhez tartozását.
Templomunk búcsúja idén szeptember 10-
én vasárnap lesz, a szokásos 8 órai szent-
misén ünnepeljük meg Kisboldogasszony 
napját !
Szept.24-én vasárnap tartjuk a reggeli 

szentmisén hittanos gyermekeink számára 
a tanévkezdő Veni Sanctét.
Plébániánk elsősorban telefonos formában 
tudja az ügyintézéseket biztosítani, ezért 
temetés vagy más sürgős ügyekben ke-
ressék a Plébánia kapujára kifüggesztett 
telefonszámokon plébánosunkat vagy lel-
kipásztori munkatársát.

Pavlicsek Zsolt egyházközségi elnök

KatoliKuS KiSoKoS 3.

Mini-rovatomban olyan kérdéseket igyek-
szem pontosítani, melyek felmerülnek egy-
házunkban, a helyi ügyintézésekkor plébá-
niánkon vagy a liturgiákon.

a szentségkiszolgáltatás szolgálat, de 
nem szolgáltatás

Sajnos sok félreértést okoz e szóhaszná-
lat, mert Anyaszentegyházunk nem üzleti 
szolgáltató, mint a civil boltok és üzletek. 
Téves az az igen elterjedt elvárás –többnyire 
az egyháztól távolabb állóktól--, hogy a 
befizetett összegekért a papoktól szolgálta-
tásként rendelhetünk kegyelmi eszközöket, 
s hogy nekünk ez a „pénzünkért jár”, azaz 
vásárlói jogaink, sőt követeléseink lehetnek. 
Tévedés, hogy amiért „stóladíjat fizetünk”, 
azt az adás-vétel logikája alapján értel-
mezzük. Még fokozható a tévedés, ha mi 
akarjuk megmondani mit hogyan végezzen 
a pap, hiszen ennek kialakult és rögzített 
formái, szertartásrendje van pl. kereszte-
lés, esküvő,temetés … A szentségekhez a 
keresztséggel kaptunk jogot, de ezek még 
nem járnak nekünk, mindez ingyenes ke-
gyelem, amit semmiféle nagyságú anyagi 
eszközzel nem tudunk megfizetni. Amit 
megfizetünk az a szervezési, rendelkezésre 
állási költség szerény megtérítése.   Istent 
nem lehet megvenni, az üdvösséget nem 
lehet megvásárolni, a pap sem a pénzért 
temet, esket, hanem hivatása szerint to-
vábbítja az isteni kegyelmet. A befizetett 
pénzzel a helyi egyház fenntartásához és 
alkalmazottai megfizetéséhez járulunk 
hozzá. Az Egyház tehát nem szolgáltató 
–annál inkább szolgáló -- a püspök pedig 
nem fogyasztóvédelmi hatóság (azaz több-
nyire értelmetlen oda telefonálgatni vagy 
„odaszaladgálni” apró-cseprő panaszra ). 
Az egyházi megbízottak Jézus hírnökei és 
jelenlétének szolgái, feladataik ellátására 
az életüket teszik, nem szolgáltatnak ellen-
szolgáltatásért, hanem kegyelmeket köz-
vetítenek az örök üdvösség reményében.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs 

Közlemények, hirdetések

KÖszÖNetNyilVáNítás:
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 

LÁSZLÓ JÓZSEFNÉ, 
SZÜL.: VADÁSZ TERÉZ 

Temetésén részt vettek, sírjára
 koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkat enyhíteni
 igyekeztek! 

(  folytatás a 17. oldalról)
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FUVArOzását VállAlOM!
SzArKA PéTer

Tel.: 30/267-39-67

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, köszönetnyil-
vánítások térítésmentesek.

A társadalmi célú hirdetések 
negyed oldalig díjmentesek!

Kedvezmények: 
2-5 megjelenés: 15% 
5-9 megjelenés: 25%

10 és felette: 40%
Helyi hirdetőknek állandó 

20% kedvezmény!

A hirdetés költségeit a Perkátai 
Polgármesteri Hivatal Pénztárá-
ban kell kifizetni a hirdetőknek 

(2431. Perkáta, Szabadság tér 1.) 
személyesen, vagy átutalással. 

Fizetési határidő: 
a Perkátai Hírek megjelenésétől 

számított 5 munkanap.

szerKesztősÉGi 
KÖzleMÉNy
Továbbra is várjuk 

írásaikat, hirdetéseiket, 
közérdekű híradásaikat a 
perkátai eseményekről!

A következő 
lapzártánk ideje: 

2017. OKTÓBER 9.

Elérhetőségünk: 
ujperkataihirek@gmail.com, 
a Faluüzemeltetési iroda, 

vagy személyesen a 
szerkesztőség tagjai

KÖZlEMénYEK – HiRDEtéSEK

tisztelt üGyFelüNK!
Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű 
beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen 
a vezeték időszakos feszültségmentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2017. szeptember 15-én 9 órától várhatóan 16 óráig: 

Perkáta: Szabadság tér, Polgármesteri Hivatal, Nemzeti Dohánybolt, 
Posta, ABC, Kisbács u. 1-7., 2-12., Saint-Maximin u., Templom u.,  Dózsa 

Gy. u. 1-11., 2-8., Szentgyörgyi Albert u., Alba Takarékszövetkezet

2017. szeptember 18-án, 19-én és 20-án 9 órától várhatóan 16 óráig:
 Perkáta: Szabadság tér, Polgármesteri Hivatal, Nemzeti Dohánybolt, 
Posta, ABC, Kisbács u. 1-7., 2-12., Saint-Maximin u., Templom u., Dózsa 

Gy. u. 1-11., 2-8., Szentgyörgyi Albert u., Alba Takarékszövetkezet, 
Árpád u. 1-29., 2-6., Petőfi S. u. 1-7., 2.sz., Adonyi u. 

területén áramszünet lesz.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megérté-

sét!  A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájéko-
zódhat: www.eon.hu

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az 
áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt 
használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit 
tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. 
Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a túloldalon található helyileg 
illetékes régió telefonszámán várjuk.

HUllADÉKUDVAr teVÉKeNysÉGÉNeK 
FelFüGGesztÉse

2017. július 3-án felfüggesztette tevékenységét a perkátai 
hulladékudvar, mivel a kétkukás rendszer és az üveggyűjtő 
szelektív szigetek kihelyezése óta más módon is megoldott 
a szelektíven gyűjthető hulladék kezelése.

táJÉKOztAtÓ 
szAbADtÉri ÉGetÉssel KAPCsOlAtbAN

A szabadtéri tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlanságra 
vezethető vissza.  A tüzek megelőzhetőek, ha tisztában va-
gyunk a szabadtéri égetés szabályaival: 
•	belterületen csak ott és akkor szabad kerti növényi hulladé-

kot égetni, ahol és amikor ezt az önkormányzat rendeletben 
engedélyezi, e nélkül TILOS!

•	 a külterületi tarló- és növényi hulladék égetését a munká-
latok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi kataszt-
rófavédelmi kirendeltséggel

•	 a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül, és minden esetben gondoskodjunk megfelelő 
mennyiségű oltóanyagról és eszközről!

•	 ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést, és 
oltsuk el a tüzet!

•	 háztartási szemét, veszélyes hulladék, építési törmelék 
(pl.: műanyag, gumi, PET palack, újságpapír, ágymatrac, 
pelenka) égetése mindenkor TILOS!

•	 az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet 
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő 
száraz növényzettől mentesen tartani.

A szabályok megszegése esetén tűzvédelmi bírságot lehet 
kiszabni, melynek értéke:
•	 önkormányzati rendelettől eltérő időpontban történő bel-

területi égetés esetén 20 ezer FT-tól 60 ezer Ft-ig;
•	 engedély nélküli külterületi égetés esetén 50 ezer Ft-tól 

500 ezer Ft-ig;
•	 ha az égetés során akkora tűz keletkezik, hogy a tűzoltóság-

nak be kell avatkoznia, 20 ezer Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedhet!
Tűzgyújtási tilalommal, szabadtéri égetéssel kapcsolatos 
további információkat a www.katasztrofavedelem.hu vagy 
a www.nebih.hu oldalon talál!

•	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

styX 
teMetKezÉsi KFt.
25 éve a lakosság szolgálatában



Perkátai lovas találkozó

Margaréta találkozó Grund vándorkupa

Fejér Megyei Polgárőr Nap

Kastélykerti Motoros Nap Veterán autók felvonulása

Győry terézia emlékműsor


