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Nemzeti Ünnep

Perkáta Nagyközség Önkormányzata az 1956-os forradalom és
szabadságharc kitörésének 61. évfordulójára október 20-án
16 órától a Faluházban emlékezik meg.
Az általános iskolás gyermekek műsorát és Somogyi Balázs polgármester
ünnepi beszédét követően a megemlékezés a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola udvarán, Pongrátz Gergely mellszobránál zárul egy ünnepélyes
koszorúzással 17 órakor.

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

Támogatási döntések
a testületi ülésen

2017. augusztus 24-én két témában hozott döntést a képviselő-testület. Egyrészt
határozott az évek óta működő szociális
tűzifa pályázat benyújtásával és az önrész
biztosításával kapcsolatban. Az elmúlt
időszakban évente 140-190 család támo-

gatása valósult tűzifával az állam és az
önkormányzat által. Második napirendként
az önkormányzat és intézményei dolgozói
iskolakezdési támogatásáról döntöttünk,
támogatva 32 gyermek óvodai, iskolai és
középiskolai évkezdését.

Beszámoló a 2017.
szeptember 7-i képviselő-testületi ülésről

• Az I/50. Perkáta község ivóvízszolgáltató
rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő
Fejlesztési Terv felújítási és pótlási és beruházási tervének jóváhagyása.

FE1-2016-00007 számú, „Szivárvány óvoda bővítése Perkátán” című pályázat megvalósításával kapcsolatos rehabilitációs
szakmérnöki, valamint a műszaki ellenőri
feladatok elvégzésére vonatkozóan.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. szeptember
7-i képviselő-testületi ülésén 7 képviselő
(Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Kovács Ferenc, Molnár József, Szabó
Tamás) volt jelen.
7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
0 tartózkodással elfogadásra kerültek a
következő pontok:
• Az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámoló
• 2017. évi költségvetés megállapításáról
szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása
• „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló
10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet
módosítása

Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat
HIRDETMÉNY
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre

Megállapították, hogy a Fejlesztési Terv
a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő
részével összhangban van.
• Elfogadta a képviselő-testület az I/88.
Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-00300-06) víziközmű rendszer 2018-2032.
évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és
pótlási és beruházási tervét.
Nyilatkoztak arról, hogy az Önkormányzat
a 2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és
beruházási munkáira 8 761 027 Ft ös�szegű, a korábbi évek során felhalmozott
víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi
forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi
CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített
számlán kezelnek.
• Határozatot hoztak a TOP-1.4.1-15-

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatokat 2017. november 7. napjáig lehet benyújtani Perkáta Nagyközség
Polgármesteri Hivatalnál.

• Szintén határozat született a TOP-4.1.115-FE1-2016-00013 számú, „Orvosi rendelő
bővítése és szolgálati lakás felújítása Perkátán” című pályázat megvalósításával
kapcsolatban, a rehabilitációs szakmérnöki, valamint a műszaki ellenőri feladatok
elvégzésének megbízását illetően.
• Döntött, hogy az önkormányzat, hogy
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A felhasználható keretösszeget
ötszázezer forintban határozta meg. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkérte, hogy a fenti költség
biztosítására a 2018. évi költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel.

község Polgármesteri Hivatalában szerezhető be.
A hirdetmény további részletei olvashatók
Perkáta hivatalos honlapján.

A részletes pályázati kiírást Perkáta Nagy-

Képviselői fogadóóra
Molnár József önkormányzati képviselő 2017. november 7-én
17 órától 18 óráig
képviselői fogadóórát tart a kastély épületében.

Somogyi Balázs
polgármester
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Díszközgyűlés
2017. szeptember 9-én Perkáta Nagyközség Önkormányzata megtartotta Díszközgyűlését, ahol elismerő okleveleket
adott át azon személyek számára, akik
az elmúlt évben kiemelkedő tevékenységükkel, munkájukkal tettek településünk
fejlődéséért, kiemelkedő eredményeikkel
hozzájárultak Perkáta hírnevének öregbítéséhez. Ezúton szeretném megköszönni
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
nevében az elvégzett munkát, és gratulálni az elért sikerekhez!
A következő személyeknek adott át
Somogyi Balázs polgármester úr elismerő
oklevelet:
Dingl Ferencnek a Perkátáért végzett tevékenységéért.
Dingl Ferenc a Hankook Tire Magyarország
Kft. perkátai munkatársa, az előző év jó
hagyományához csatlakozva pályázatot
nyújtott be és nyert el, az 5. Dolgozói Önkéntes Program keretében, melyből a Perkátai Szociális Központ udvarán játszótér
kialakítására nyílt lehetőség.
Gelencsér Zoltánnak a kiemelkedő civil
tevékenységéért.
A Perkátai Polgárőr Egyesület tagjaként, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség a 2016-ban végzett tevékenységéért az “Év Polgárőre” címmel jutalmazta
Gelencsér Zoltánt.
Horváth Dórának a kiemelkedő civil tevékenységéért.
Horváth Dóra a Perkátai Polgárőrség tagjaként a Szent László Emlékplakettet vehette át a polgárőrségben végzett kiemelkedő
tevékenységéért. Továbbá a Perkátán végzett ifjúságsegítői munkájáért, a „VELED
az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző
Egyesülettel elért eredményéért.
Horváth Istvánnak a kiemelkedő civil tevékenységéért.
A Perkátai Polgárőrség tagjaként, az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, a
Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát
ajándékozta a polgárőrségben végzett
munkájáért Horváth Istvánnak.
Hosnyánszki Noéminek a kiemelkedő versenyeredményéért.
A Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató nemzetközi verseny
elődöntőjébe jutva, partnerével, Kormos
Balázzsal szép sikereket értek el.
Kormos Balázsnak a kiemelkedő versenyeredményéért.
A Fölszállott a páva népzenei és
néptánc tehetségkutató nemzetközi
verseny elődöntőjébe jutva, partnerével,
Hosnyánszki Noémivel szép sikereket
értek el.
Kundakker Bélának a kiemelkedő versenyeredményéért.
A 3 D Terem Országos Bajnokságon elért
2. helyezéséért, valamint a 3 D Grand Prix
nemzetközi versenyen elért 2. helyezéséért.
László Norbertnek a kiemelkedő civil tevékenységéért.

A Perkátai Polgárőrség tagjaként, az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, a
Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatát
ajándékozta a polgárőrségben végzett
munkájáért László Norbertnek.
Mészáros Rékának a kiemelkedő versenyeredményéért.
A 2017-es Fehérvár Szépe versenyen
Mészáros Réka kiváló eredményt ért el,
második udvarhölgy lett, így továbbjutott a Miss Alpok Adria középdöntőjébe.
Papp Péternek a Perkátáért végzett
tevékenységéért.
Papp Péter a település üzemeltetése
számára folyamatosan jelzi az aktuálisan
várható szélsőséges időjárási helyzeteket,
segítve ezzel a viszontagságos helyzetek
kezelését, valamint a programjainkon készített fotóival emeli a helyi média megjelenések színvonalát.
Pavlicsek Attilának a Perkátáért végzett
tevékenységéért.
Pavlicsek Attila művészi tevékenységével,
a településnek tett felajánlásával, Pongrácz
Gergely mellszobrának elkészítésével, Perkáta számára egy kulturális és történelmi
szempontból is meghatározó emléket
készített.
ifj. Szabó Tamásnak a kiemelkedő
versenyeredményéért.
A sárosdi Kapa-Kupa versenyen, ahova
az ország minden részéről érkeztek versenyzők ifj. Szabó Tamás 1. helyen végzett.
Szabó Vandának a kiemelkedő versenyeredményéért.
A sárosdi Kapa-Kupa versenyen, ahova az
ország minden részéről érkeztek versenyzők Szabó Vanda a legjobb női versenyző
címet nyerte el.
Vátkai Zsombornak a kiemelkedő versenyeredményéért.
Vátkai Zsombor Kunmadarason, a 20. Jubileumi Kunmadár Extrém Fesztiválon, az
Országos Bajnokságon Division III. kategóriában indult és 2. helyen végzett.
Zimmler Péter úrnak kiemelkedő versenyeredményéért
A sárosdi Kapa-Kupa versenyen, ahova
az ország minden részéről érkeztek versenyzők Zimmler Péter 2. helyen végzett.
Köszönjük a település érdekében végzett
önzetlen munkájukat és gratulálunk a kiváló versenyeredményeikhez!
A Díszközgyűlés folytatásában Perkáta
Közszolgálatáért elismerő címek átadása
történt meg.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 6/2017. (VII. 6.) önkormányzati rendeletével, a településhez
kötődő kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megbecsülésére és elismerésére többek között megalkotta a „PERKÁTA
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő címet.
2017. szeptember 9-én Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Díszközgyűlésén
6 Perkátán, Perkátáért dolgozó személy
vehette át nyugállományba vonulása évében a „PERKÁTA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT”
elismerő címet.
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Dr. Lakos László, Perkáta Nagyközség
jegyzője és Somogyi Balázs, Perkáta
Nagyközség polgármestere Áldott Józsefné részére Perkáta Közszolgálatáért
elismerő oklevelet adott át.

Áldott Józsefné 1994. január 28-tól 2017.
június 30-ig dolgozott számviteli ügyintézőként a Perkátai Polgármesteri Hivatalban. Feladatai közé tartozott többek között az analitikus nyilvántartások,
konkrétan a tárgyi eszköz nyilvántartás
és a vagyonkataszter vezetése, az ehhez
kapcsolódó leltározások és selejtezések
lebonyolítása, az ingatlan bérleti szerződésekkel, ingatlan adásvétellel kapcsolatos
adminisztráció, a közműfejlesztési hozzájárulások nyilvántartása és beszedése.
Munkáját mindvégig precízen, lelkiismeretesen végezte. A számvevőszék és kincstár
által végzett ellenőrzések leltárhiányt vagy
egyéb hiányosságot az általa felügyelt
munkaterületeken nem tártak föl, a tevékenységével kapcsolatos vezetői és belső
ellenőrzési vizsgálatok is mindig pozitív
eredménnyel zárultak.

2017. október
és lelkesedéssel kezdte óvónői pályáját a
dunaújvárosi 13-as Óvodában 1975. február
10-én. 1984. január 1-től Perkátára került
óvodapedagógusnak, majd 1987. augusztus 1-től lett az akkor még 3 csoportos
óvoda vezetője.
Az évek folyamán 4, majd 5 csoportosra
bővült az általa vezetett intézmény. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy az
óvoda minél szebb és jól felszerelt legyen,
és hogy magas színvonalú szakmai munka
valósuljon meg. Munkáját a gyermekszeretet és a gyermekekről való gondoskodás
jellemezte. 41 év 245 nap után búcsúzott el
szeretett óvodájától és kezdte meg boldog
nyugdíjas éveit.
Szarka Istvánné óvónői szakközépiskola
elvégzése után, 1977. június 16-án kezdte óvodapedagógusi munkáját Győrben.
1990. augusztus 16-án került a Perkátai
Óvodába és mindvégig lelkes tagja volt
a kollektívának. Az évek folyamán színvonalas szakmai munkát valósított meg, segítségére mindig számíthattak a kollégái.
Lelkes segítője volt a fiatal, pályakezdő
kollégáknak. Minden helyzetben megőrizte
a humorát, lelkesedését. Az általa készített
bábok, dekorációk sajátos arculatot adtak
az intézménynek.

Volt diákjai szívesen, szeretettel emlékeznek vissza a vele töltött tanévekre, örülnek
a vele való találkozásnak. A szülők, akiknek
a gyermekeit tanította, nagy szeretettel
beszélnek a mai napig Ági néniről.
Tóth Ferencné Bence Ágnes ez év májusában megkezdte boldog nyugdíjas éveit.

Szilasy László, a Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója és Somogyi Balázs, Perkáta Nagyközség polgármestere Kenyér
Tiborné és Dr. Tóth Ferencné részére Perkáta Közszolgálatáért elismerő oklevelet
adott át.

Az elismerések átadása közben Billig Edit
és Horváth Dóra csodálatos énekhangjával
kápráztatta el a közönséget.

Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője és
Somogyi Balázs, Perkáta Nagyközség
polgármestere Bakos Károlyné, Kovács
Tiborné és Szarka Istvánné részére Perkáta Közszolgálatáért elismerő oklevelet
adott át.

Bakos Károlyné 2003 óta állandó tagja
az óvoda kollektívájának, ezt megelőzően több éven keresztül helyettesítőként
dolgozott perkátai intézményekben. Soksok kisgyermeket vigasztalt meg. Kreatív
ötleteivel inspirálta, fejlesztette a rá bízott
kisgyerekeket, mind óvónőként, mind dajkaként. A kollégák is mindig számíthattak
rá, lelkesen vett részt minden tevékenységben. A közösség mindig vidám, jókedvű,
alkotó tagja volt.
Kovács Tiborné már kislány kora óta óvó
néni szeretett volna lenni nagy örömmel

kollégái. Egy iskolai ünnepség, rendezvény
megszervezésében, kivitelezésében mindig aktívan részt vett. Számíthattak rá a
szülők, és nem utolsó sorban kisdiákjai,
akiknek mindenben segített.

Ezúton is szeretném megköszönni Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának nevében
a településért végzett munkájukat, nyugdíjas éveikhez jó egészséget sok boldogságot kívánok!

A Díszközgyűlés zárásaként a legmagasabb települési elismerést, kitüntetést
adta át Polgármester úr.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselő-testülete Perkáta Díszpolgára
elismerő címet szavazott meg a 2017-es
évben két köztiszteletben álló személy
részére.
A Díszközgyűlésen Somogyi Balázs polgármester úr a díszpolgári elismerést
Dr. Tóth Ferenc részére adta át, Sztanó
Anna sajnos nem tudott részt venni az
ünnepi gyűlésen, így számára az elismerést a későbbiekben tudja majd átadni
Polgármester úr!

Kenyér Tiborné első gyermeke születése
után az ÁMK óvoda konyháján helyettesítő állást vállalt. Innét ment el második
gyermekével; Danikával szülési szabadságra 1991. november 26-án. Édesanyja
nyugdíjba vonulása után (1994. április 12.)
az ÁMK Hunyadi Mátyás Általános Iskolájában folytatta a munkát. Itt már főállású
dolgozóként. Az iskolában eltöltött több
mint 23 év alatt hivatalsegédi, takarítónői munkát végzett. Főnökei, kollégái,
az iskola diákjai számíthattak mindenben
a segítségére. Jelenleg felmentési idejét
tölti, és decemberben 28-án kezdi meg
boldog nyugdíjas éveit.
Dr. Tóth Ferencné 1984. október 1-én került
a Perkátai Általános Iskolához. Először
napközis nevelőként kezdett el dolgozni,
majd a következő évben első osztályt kapott. A perkátai iskolában eltöltött 33 dolgos év alatt nagyon sok kisdiákot tanított.
Ági nénire mindig számíthattak a főnökei,

Sztanó Anna a perkátai általános iskola tanítójaként dolgozott, s évtizedekig
oktatta, nevelte a perkátai gyerekeket.
Tanítói feladatai ellátása mellett az alsós
énekkart is odaadással vezette. Az intézményben kollégáival jó kapcsolatot ápolt,
szívesen segítette a munkájukat, a rábízott
diákokról szeretettel gondoskodott, szívesen terelgette őket útjukon. Az iskola
szépítésében is szívesen segédkezett, a
tornateremhez vezető folyosó általa kapott esztétikus burkolatot.
2000-ben kezdte meg békés, nyugdíjas
éveit, amelyek alatt továbbra sem unatkozik. 2011-ben a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola parkjába emlékkövet adományozott,
amely Kisperkáta, Parrag, Bárányjárás,
Mélyvölgy és Szőlőhegy tanítóinak és diákjainak állít emléket. 2012 novemberében
egy szépen faragott fatáblát adományozott a perkátai temetőnek. Rendszeresen
meghívják az általános iskola vers- és mesemondó versenyeire, ahol a zsűri egyik
szerepét tölti be. A mai napig korrepetál
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2017. október
gyerekeket, segít nekik, ha elakadnak tanulmányaikban. Régi tanítványai megismerik és szívesen köszöntik, ha találkoznak
vele. Csendes visszafogottságával sok
tanulót támogatott.

Dr. Tóth Ferenc részére Somogyi Balázs
polgármester átadta Perkáta Díszpolgára
elismerést.

nőttek fel és perkátaivá is váltak. Dr. Tóth
Ferenc közel 34 évig szolgálta Perkátát
patikusként, kiérdemelve a helyi emberek
tiszteletét és szeretetét, sokan második
háziorvosukként tekintettek rá. Az 1990-es
években átélte a gyógyszertárak privatizálását, de részt vett a gyógyszerészkamarák
életében is, hosszú éveken keresztül a
megyei kamara alelnöke volt. 2016-ban
adta át a helyi patika vezetését utódjának, de a mai napig találkozhatunk vele
helyettesítő gyógyszerészként. 2017-ben
költözött vissza szülőfalujába, Budapest
XI. kerületébe.

Dr. Tóth Ferenc Perkáta volt gyógyszerésze a budapesti gyógyszerészeti egyetem
elvégzése után számos helyen dolgozott
gyógyszerészként, többek között Perkáta
előtt a szintén megyénkben található Mezőszilason. 1984-ben érkeztek Perkátára
feleségével és gyermekeivel, ahol átvette
a helyi gyógyszertár vezetését, felesége
pedig a helyi általános iskolában lett tanító.
Gyermekei Szilvia és Péter már Perkátán

Dr. Tóth Ferenc aktívan részt vett Perkáta
közéletében is. Első jelentős társadalmi
funkciója a Perkáta SE elnökségében vállalt alelnöki tisztsége volt 1996-tól, amelyet közel fél évtizedig látott el. 1998-ban
részt vett a Polgári Összefogás Perkátáért
Egyesület alapításában is, amely egyesület
a következő években játszóteret épített
és milleneumi emlékparkot hozott létre,
újrateremtette a perkátai társasági élet

Egy idézettel szeretnénk köszönteni: „Ha
a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát,
ha terved egy életre szól, embert nevelj.”
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színterét, a báli kultúrát. Közel másfél évtizedig társadalmi funkciót is vállalt az
önkormányzat életében, először külsős
képviselőként, majd 2002 és 2014 között
önkormányzati képviselő volt, 2006 és
2014 között pedig Perkátát alpolgármesterként szolgálta.
Ezúton is szeretném megköszönni Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának nevében
a településért végzett munkájukat!
Bogó Anikó

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Web oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu | Elérhetőség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu , 25/522-350

Szeptember – Tanévkezdés

Mária. Hátsó sor: Szabados Emese, Rozgonyi András Zsolt, Kaszala Nétus, Vacsi
Károly, Oppenauer Bence Péter, Szatmári
Szabolcs (Hiányzó: Kis Loretta)

Szeptemberben történt
Ha szeptember, akkor a legelső esemény a
szeptember 1-jei tanévkezdés. A Dunaújvárosi Hírlap 2017. október 8-i mellékletében
megjelentette a térség 1. osztályainak fényképét, természetesen köztük a perkátai
kisiskolásokét is. Ezúton köszönöm meg
az újság szerkesztőinek és dolgozóinak,
hogy lehetőséget teremtettek az iskolák
számára, kiadványuk megjelenésével, mely
az alábbi linken érhető el:
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/becsengettek-perkata-2079443/

• Beszámoló az elsős szülői értekezletekről
– Denke Antalné, Horváthné Fischer Katalin, Bruzsa-Fekete Zsófia első osztályos
osztályfőnökök
• Tanulószobát igénybe vevők és napközis
gyermekek létszáma – Orbán Brigi, Berényi
Bendegúz
• Az osztálytermek dekorációja szeptember 30-áig elkészült
• Iskolatej program, iskolagyümölcs program ebben a tanévben is megvalósul.

1.B – Osztályfőnök: Horváthné Fischer
Katalin. Tanító: Bruzsa-Fekete Zsófia (nincs
a képen). Első sor (guggol): Bálint Barnabás, Szócska Dominik, Soha Noel, Aszlajov Alexander, Gergely Áron Attila, Cséza
Dávid Noel, Kis Péter. Középső sor: Kádár
Zsombpr, Fazekas Julianna, Irimi Zsanett,
Albert Gréta, Czompó Nikolett, Palóka
Evelin, Bihari Noémi, Baráth Bettina,
Völcsei Ákos. Hátsó sor: Kusler Máté,
Urbán Koppány, Fórizs Pál, Kis Zsigmond
József, Tamás Péter, Kőszegi Gergely, Kis
Dániel, Bedő Ádám, Kovács Gábor Márió
Az október 2-dikán tartott nevelési értekezletünkön az alábbiakban foglaltuk
össze a szeptemberi történéseket:

1.A – Osztályfőnök: Denke Antalné. Első sor
(guggol) balról jobbra: Ármán Szvetlána,
Boronai Jázmin, Tokaji András, Varga
Patrik, Bogó Dominik Máté, Basticz Bianka.
Középső sor: Székely Dorottya, Tokaji
Zoltán, Viczkó Kornél Mihály, Gartai-Papp
Virág, Kátai Gergely Sámuel, Farkas Armandó, Farkas Hanna Kinga, Gartai-Papp

mely megtekinthető az iskola honlapján.

• Tanévkezdés ünnepélyes keretek között
• Beszámoló a naplók megnyitásáról, a
tanmenetek leadásáról (szept. 30.) – Horváthné Horgos Judit
• A munkaközösségi megbeszélések során az alsós, felsős, fejlesztő, művészeti
és DÖK munkatervekkel együtt elkészült
az intézmény 2017/2018-as munkaterve,

• Váltócipők helyzetére osztályfőnökök
figyeljenek, különös tekintettel a várható
sáros időszakra!
• Szeptember 25-28. papírgyűjtésről információk: az elmúlt évek egyik legsikeresebb
papírgyűjtése zajlott.
• Szeptember 25.-én hétfőn a Dunaújvárosi
Hírlap fotózta az 1. évfolyamot
• Szeptember 26. a tűzriadó próba rendben lezajlott
• Szeptember 30. – magyar népmese napja
A tanévkezdésre valamennyi gyermek
megkapta a tankönyveket, azok kiosztása problémamentesen megtörtént. A
tankönyvek valamennyi tanuló számára
ingyenes volt.
Új pedagógusok léptek munkába: Bruzsa-Fekete Zsófia tanítónő, valamint Benke
Ferencné, aki a fejlesztő csoportot vállalta,
Csavajda Tekla testnevelő. Az új kolleginának eredményes munkát kívánok! Az idei
évre kívánom, hogy gyermek, pedagógus,
(  folytatás a 6. oldalon)
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(  folytatás az 5. oldalról)
szülő egyaránt eredményes tanévet zárhasson 2018. június 15-én!

PERKÁTAI HÍREK
2017. október
1849. október 6-dikán kivégzett mártírjaira:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner
György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg
Károly, Nagysándor József, Pöltenberg
Ernő, Schweidel József, Török Ignác és
Vécsey Károly, az aradi „tizenhármak”, akik
a halált választották a megalkuvás helyett.

Szilasy László
Intézményvezető

Már októberben történt
Országos mesemondó verseny Érden
Az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola, és a Cimbora Klub a Katyika meg
Matyika Országos Mesemondó és Meseillusztráló két különálló versenyt hirdetett
meg a Magyar Népmese Napja alkalmából. A verseny fővédnöke Kóka Rozália
Magyar Örökség Díjas mesemondó volt.
Azok vehettek részt, akik előzőleg egy
helyi szervezésű mesemondó versenyen
első és második helyezést értek el.
Perkátáról Kovács Roland 3.a osztályos
tanuló indult a Pletykás asszonyok című
népmesével. Október elsején délelőtt 11
órakor kezdődött a program és Roland az
alsós tanulók közül első helyezést ért el.

Gratulálunk Perkáta kis mesemondójának!
Vátkainé Boda Ildikó
Tanítónő
Szilasy László
Igazgató

Hagyományainknak megfelelően emlékeztünk meg az 1848-49-es Szabadságharc

Perkátai Általános Művelődési Központ
Perkátai Általános
Művelődési Központ
hírei
A Perkátai Általános Művelődési Központ
az ősz beköszöntével igyekszik értékes
programokat kínálni az érdeklődők részére.
A nevelési év kezdetével óvodánkban
nagyon különleges foglalkozásokkal készülnek a gyermekek részére, melyekről
itt a Perkátai Hírek hasábjain, valamint
az intézmény perkata.info weboldalán is
olvashatnak Cseréné Marczal Zsuzsanna
intézményvezető írásából.
Könyvtárunkban az őszi könyvtári napok
alkalmával színes programok valósultak
meg, és az év végéig tartalmas foglalkozások állnak előkészítés alatt.
A Művelődési Ház a kisebb programok
mellett az idei évben a nemzeti ünnep
(október 20.) szervezésében vesz részt,
egy téglakiállítást (november 17.) valósít
meg és az adventi hétvégék programjait
(december 3, 10, 17, 22.) igyekszik tartalmassá tenni, a helyi civil szervezetekkel
együttműködve.
Intézményünk Perkáta Nagyközség Önkormányzatával közösen a szeptember 9-i
díszközgyűlés lebonyolítását végezte el.
Az idei év kitüntetettjeiről, díszpolgárairól
külön írásban olvashat.
2017. szeptember 9-én tartottuk meg Perkátán a hagyományos szüreti felvonulást
és bált. A színes forgatagban betyárok,
csikósok, lovaskocsisok, néptáncosok és
hagyományőrző ruhába öltözött felvonulók vettek részt. A szokásokhoz híven, nem

csak helyből érkeztek felvonulók, hanem a
környező települések hagyományőrző lovasai is itt voltak. A felvonulás megállóiban
a perkátai Népművészeti Foglalkozás Kankalin Néptánccsoportja táncolt, s hozzájuk
csatlakozott erdélyi testvértelepülésünknek, Kisbácsnak a tánccsoportja is, akiket
ezen a hétvégén vendégül látott Perkáta.
Ezúton is szeretném megköszönni a hétvégi szüreti felvonulás szervezésében nyújtott segítséget az önkormányzat azon 10
alkalmazottjának, akik a megállókban a
felvonulókat kínálták pogácsával, borral,
ásványvízzel! Köszönöm a rendőrség és
a polgárőrség segítségét, akik a nehezen
kezelhető menet biztosításában részt vettek, köszönöm Fülöp Ferencnek a zenekar
szállításában nyújtott segítségét!
A felvonuláson sok ember részt vett, köszönöm azon lovaskocsisoknak a részvételét, akik vállalták a felvonuló fiatalok,
családok, gyermekek szállítását! Köszönöm a csikósoknak, és a gyönyörű perkátai
csikós lányoknak a megjelenést! Köszönöm
a táncos gyermekeknek, Flaschner-Maller
Dávid bírónak, Romanoczki Kármen bírónénak, hogy a megállókban jókedvükkel,
táncukkal emelték a felvonulás színvonalát!
Köszönöm Horváth Istvánnak a kisbírónak,
és Horváth Dórinak, hogy a menetben
igyekeztek a méltatlan helyzeteket kezelni!
Bízom benne, hogy a jövőben is lesz kapacitása a Perkátai ÁMK-nak megszervezni
ezt a programot, és a saját településünkön
a lovasok összefogásával egy méltóbb
felvonulás jön majd létre, ahova a perkátai
lovasok nagyobb számban jönnek el!
A felvonulás végén a menet a Győry-kastély kertjébe érkezett vissza, ahol Perkáta
Nagyközség Önkormányzata vendégelt

meg minden részt vevőt egy vacsorával.
Ezt követően a szüreti felvonulást a kisbácsi tánccsoport, majd a perkátai Kankalin
Néptánccsoport műsora zárta. A két színvonalas előadást nagy tapssal jutalmazta
a közönség, s a közös fellépéseknek úgy
tűnik folytatása is lesz: a vendég tánccsoport vezetője meghívta a perkátai néptáncosokat, hogy jövőre mutatkozzanak
be koreográfiájukkal náluk, Kisbácsban is.
A programok az esti órákban folytatódtak a színpadon: 21 órától a 3+2 együttes
adott fergeteges koncertet, majd utánuk
a szüreti bál vette kezdetét, ahol mindenki
hajnalig mulathatott.
Horváth Béla tanár úr könyvének bemutatójára hívtuk meg az érdeklődőket a
Győry-kastélyba, 2017. szeptember 28-án.
A 6. (Württemberg) Huszárezred az 184849-es Magyar Szabadságharcban című
könyvvel kapcsolatos, rendhagyó történelmi előadás nemcsak a felnőtteket, de az
ifjúságot is vonzotta. A tanár úr a huszárok
mindennapjaiból mondott érdekességeket,
bemutatva a 48-49-es szabadságharc kiemelt eseménye mellett azt a hazafiságot,
amelyet a felesküdött tisztek tanúsítottak.
Az előadás végén az október 6-i nemzeti
gyásznap kapcsán az aradi vértanúkról,
és a kivégzésükről is beszélt.

PERKÁTAI HÍREK
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2017. szeptember 29-én a Perkátai ÁMK
és a Nagyközség Nyugdíjas Klubja nevében Lászlóné Szabó Edit köszöntötte a
résztvevőket, és megköszönte Somogyi
Annának és Siba Árpádnénak a kiállítás
berendezését, a kiállítóknak pedig a kiállításra átadott, csodálatos kézimunkákat.
A „Négy évszak” sorozat első állomása,
az „Ősz a lakásban-tárgyak, színek illatok”
címmel jött létre. A hangulatos kiállítás,
melyet szívesen ajánlok mindenki figyel-
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mébe, megtekinthető a Győry-kastély
nyitvatartási idejében a hónap folyamán.
A megnyitóra a Rozmaring Énekkar őszi
dalcsokorral készült. A kézimunka kiállítás
következő programja az adventi, karácsonyi
ünnepkört fogja feldolgozni, mely december 10-én fog megnyílni.
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket
rendezvényeinkre!
Bogó Anikó
ÁMK igazgató

József Attila Nagyközségi Könyvtár hírei
www.konyvtar.perkata.hu | e-mail: konyvtar@perkata.hu | Telefon: (06) 25-522-321
A Magyar Posta 150. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Győry-kastélyban
2017. augusztus 20-án. A tárlat két részből
állt: az egyik a Magyar Posta történetét
mutatta be tablók segítségével, a másik
pedig a 146 éves, helyi postának a tárgyi
és írásos emlékeit szemléltette. A helyi
postahivatal és magángyűjtők által létrehozott népszerű kiállítást öt héten át
tekinthették meg az érdeklődők.
A népmese napjának jegyében, 2017. szeptember 9-én nyitottuk meg a Farkasné
Dőry Magdolna magángyűjteményének
kiállítását. A Székesfehérvárról érkezett,
közel ezer bagolyfigura gazdájának nemcsak a gyűjtőszenvedélye, de az irodalom,
legfőképpen a versek iránti rajongása is
ismert.

A bagolyfigura kiállítás apropójából
irodalmi délutánt rendeztünk a gyűjtő
előadásában. A versmondóként is ismert
Farkasné Dőry Magdolna „A bagoly” című
irodalmi fellépésével lepte meg a közönségét szeptember 19-én.
Kora délután a perkátai cimborák hallgattak verseket, és meséket a bagolyról. A
kézműves foglalkozáson pedig könyvjelzők készültek a könyvajánlók mellé.
Az irodalmat kedvelő felnőttek ugyanezen
a napon hallhattak irodalmi összeállítást
Magdolnától. A bagolyról szóló rövid
történetek, leírások, a szép megszemélyesítések, valamint a bölcs gondolatok
megragadták a közönség figyelmét. A
nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk a kiállítás időtartamát.
Így az őszi időszakban továbbra is megtekinthetik az érdeklődők, a Győry-kastély
nyitva tartási idejében.
Könyvtárunkkal bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Napok sorozatába. Az
idei év szlogenjéhez -„Csak tiszta forrásból” - igazodva szerveztünk programokat.
Október 3-án kisiskolások részére tartottunk ismeretterjesztő délutánt az éltető
vízről, a vízzel való takarékosságról és a
víz védelméről. Könyveket ajánlottunk a

Szivárvány Óvoda hírei –
szeptember
„Osztani magad – hogy sokasodjál,
Kicsikhez hajolni – hogy magasodjál,
hallgatni őket, hogy tudd a világot,
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz”
(Váci Mihály)
Beköszöntött az ősz és vele együtt kitárta
kapuit ismét az óvoda. A 2017/2018-as
tanévet 145 kisgyerekkel kezdtük, akiket
nagy-nagy szeretettel vártunk. A tanév
elején aztán gyerekzsivajtól lett hangos
újra mind a két épület. Szeptemberben a
legfontosabb feladatunk volt az újonnan
jött gyermekek befogadása, beszoktatása,
valamint régi óvodásaink visszaszoktatása.

Az óvodával, az óvoda dolgozóival való
első találkozás minden kisgyermek számára alapvetően befolyásolja az óvodához
fűződő későbbi kapcsolatát. Nagyon fontos a család és az óvoda együttműködése
abban, hogy a kisgyermek megtalálja a
helyét a közösségben.
Intézményünk az újonnan felvételt nyert
gyermekek számára már a nyár elején lehetőséget biztosított arra, hogy a szülőkkel
együtt ellátogassanak az óvodába, megismerkedhessenek az óvó nénikkel, dajka
nénikkel, leendő csoportjukkal, óvodai
jelükkel, bepillantást nyerhessenek mindennapi tevékenységeinkbe, játszhassanak
a csoportokban, udvaron.
A szülők feltehették kérdéseiket az óvoda
működésével, szokásaival, szabályaival
kapcsolatosan.
Akik részt vettek ezeken a nyitott délelőt-

magyarországi vizek, vízpartok növény
és állatvilágáról.
Vízzel kapcsolatos memóriajáték és rejtvény is várt a gyerekekre.
Figyelmükért, a foglalkozáson való aktív
részvételükért könyvjelzőt és puzzle játékot kaptak ajándékba. Október 4-én a
Múltunk forrásai – népi hagyományok volt
a témája annak a programnak, amelyet a
tinédzser korosztály számára szerveztünk.
Célunk az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a településünk múltjával és
népi hagyományaival.
A felsősök érdeklődők voltak, sok kérdés
hangzott el tőlük, amelyekre a választ a
könyvtár rendelkezésére álló, különböző
eszközei segítségével kapták meg. A látottak és hallottak alapján ügyesen tudták
összehasonlítani a múltunk és jelenünk
szokásait. Ezen a napon sem maradt el az
ajándék, noteszt, naptárt, és íróeszközöket
kaptak emlékbe a résztvevő diákok.
Szabó Magda írónő születésének 100.
évfordulója alkalmából kiállítást és irodalmi délutánt szervezünk. A programot
november végén, a könyvtár és az irodalmi
Kör felkészülésében láthatják és hallhatják
majd az érdeklődők.
Lászlóné Szabó Edit

tökön kellemes élményekkel és sok hasznos tanáccsal gazdagodhattak.
Nagyon sajnáltuk, hogy nem mindenki élt
ezzel a lehetőséggel.
Az újonnan jött gyerekeknél természetes,
hogy az anyától való elválás nem megy
egyik napról a másikra, de szeptember
végére, már a legtöbb kisgyermek megszokta az óvodai életet. Elfogadták és
alkalmazkodtak csoportjuk szokásrendszeréhez.
Azok a kisgyermekek, akik már régebb óta
óvodások nagy örömmel vették birtokukba
ismét az óvodát. Örültek csoporttársaiknak, a velük foglalkozó felnőtteknek.
Szívesen meséltek nyári élményeikről. Lelkesen vetették bele magukat az óvodai
életbe, tevékenységekbe, programokba,
(  folytatás a 8. oldalon)

8

PERKÁTAI HÍREK

OKATÁS-NEVELÉS - CIVIL

(  folytatás a 7. oldalról)
melyekből az idei évben sem lesz hiány.
Szeptember 8-án Szüreti felvonulásra hívogató kisbíró érkezett hozzánk Horváth
István személyében. Ezúton is köszönjük
neki, hogy gyermekeinket megismertette
ezzel a népi hagyománnyal.

Szeptember 12-én a Régi Óvodában, 13-án
pedig az Új Óvodában került sor a szülői
értekezletekre. A szülők először összevont
szülői értekezleten kaptak tájékoztatást az
óvodára, óvodai életre vonatkozó általános tudnivalókról, házirendünkről. Bogóné
Plasek Krisztina és Illés Eszter védő nénik
mindkét óvodában tájékoztatást tartottak
a gyermekbetegségekről, betegségmegelőzésről, egészséges életmódról. Toldi
Hajnal a szülői kérés alapján az óvodás
korú gyermekek számára megvalósuló hitébresztésről beszélt a szülőknek. Köszön-

2017. október

jük, hogy meghívásunknak eleget tettek.
Ezt követően a csoportokban folyt tovább
a szülői értekezlet, melyen az óvodapedagógusok a korcsoportoknak megfelelően
kijelölt célokról, feladatokról beszéltek.
Sor került a Szülői Szervezet tagjainak
megválasztására is.
A Szülői Szervezet alakuló ülése 2017.
szeptember 17-én valósult meg, melyen
megerősítésre került vezetői tisztségében
Farkas-Tóth Ágnes és megválasztásra kerültek a további tisztségviselők is.
Éves munkatervük tartalmi jegyeinek megvitatására is sor került. Már szeptemberben lelkesen kezdtek bele a munkába,
megszervezték és lebonyolították a papírgyűjtést, melynek bevételével a csoportok
gazdálkodnak.
Továbbra is gyűjtjük a PET palackokat,
az Új Óvoda hátsó bejáratánál elhelyezett konténerekben. Köszönjük azoknak

a családoknak, akik támogatják kezdeményezésünket és folyamatosan szállítják
intézményünkbe a PET palackokat.
Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívást kaptunk Farkasné Dőry Magdolna
bagolyfigura magángyűjteményének kiállítására a kastélyba. Gyermekeink sok élménnyel, ismerettel gazdagodtak. Köszönjük Lászlóné Szabó Edit könyvtárosnak,
hogy még mesemondással is kedveskedett
a gyerekeknek.
Szeptember 27-én megtartottuk a már
hagyománnyá vált őszi sportnapunkat,
melyen óvodásaink minden állomáson
lelkesen oldották meg az ügyességi feladatokat.
A Magyar Népmese Napját egy bábelőadással tették felejthetetlenné a gyerekek
számára Kárász Ferencné és Vátkai Luca
óvónénik.
Megvalósult programjainkról bővebben is
olvashatnak a perkata.info oldalon.
A következő hónapokban is a gyerekek
érdeklődésére, kíváncsiságára, tapasztalataira, ismereteire épített változatos
tevékenységeket biztosítására törekszünk.
Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető
Bogó Anikó ÁMK igazgató

Perkáta téglái
2017. november 17-én 17 órakor sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a perkátai Győry-kastélyba, ahol Perkáta téglái
kerülnek bemutatásra. A helyi téglák állandó jelleggel lesznek megtekinthetők a kastélyban.
A program keretében Sváb Zoltán a Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Közhasznú Egyesületének tagja, a térségben
fellelhető családok tégláiból rendez be egy időszakos kiállítást.
Sváb Zoltán a megnyitón a pecsétes- és címeres téglákról, a gyűjtésről és természetesen a perkátai téglákról tart majd
előadást.
A kiállítás 2017. december 11-ig lesz megtekinthető a kastély
nyitva tartási idejében.
Szeretettel várunk mindenkit az előadással
egybekötött megnyitóra!
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. | e-mail: kinaikozpont@perkata.hu | Tel.: (06) 25-899-102 és (06) 20-381-5526

Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft. hírei
A Győry-kastélyban az elmúlt időszakban
több konferencia és képzés valósult meg.
Jelenleg, elsősorban oktatási témájú konferenciák állnak előkészítés alatt.
A nyár folyamán is több alkalommal fogadtunk kisebb-nagyobb csoportokat, delegációkat, akik kíváncsiak voltak a lassan két

éve felújított kastélyunkra, kiállításainkra,
programjainkra. Vidékfejlesztési fórum,
állásbörze, esküvők, osztálytalálkozók valósultak meg a kastély falai között, melyekre
a jövőben is sok szeretettel várjuk az érdeklődőket, szívesen fogadjuk az új ötleteket.
Az Őszközép ünnep jegyében a hónapban, a gyermekek, az ifjúság részére foglalkozásokat szervezünk, ahol az ünnepkör
megismerése mellett kézműveskedhetnek
is a résztvevők.

November 10-én, 16 órakor a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen egy
kiállítást rendezünk be, ahol a Csányi család
művészeinek kiemelt munkáit mutatjuk be
egy irodalmi-kulturális program keretében.
Állandó és időszakos kiállításainkra, programjainkra sok szeretettel várjuk az érdeklődőket! Egyéb rendezvények lebonyolítása kapcsán is keressék Szervezetünket
bizalommal!
Bogó Anikó
ügyvezető igazgató

PERKÁTAI HÍREK
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2017. október

Turisztikai fejlesztés
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2017. szeptember 7-én küldte
meg Perkáta Nagyközség Önkormányzata részére hivatalos értesítését, miszerint a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
című felhívására benyújtott, TOP-1.2.1-15FE1-2016-00015 azonosítószámmal nyil-
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vántartott támogatási kérelmét az Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság
vezetője 76 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A turisztikai fejlesztéssel, egy szabadtéri
rendezvénytérrel és a kastély homlokzatára vetített fényjátékkal lesz gazdagabb
településünk. Az új lehetőséggel a térség
turisztikai vonzerejét tudjuk majd növelni.
Bogó Anikó

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

Baba-mama klub hírei

Az elmúlt időszakban is nagy nyüzsgés
volt a klubban. Nagyokat játszottunk, barátkoztunk, új kis társakkal ismerkedtünk.
Kézlenyomatos képeket készítettünk az
őszi kiállításra!
Lászlóné Szabó Edit meghívására ellátogattunk a kastélyba! Nagy érdeklődéssel
néztük és vizsgáltuk meg a „baglyos” kiállítást. Majd bejártuk, illetve „mászták”
a kisebbek a kínai kiállítást, majd a Posta-történeti kiállítást. A régi telefonok nagyon-nagyon érdekesek voltak!
Edit néni érdekes mesés, verses, mondókás foglalkozást tartott, ahol a központi
szereplő a bagoly volt. Nagyon jól éreztük
magunkat! Köszönjük!
Továbbra is szeretettel várjuk a kisdedeket

minden pénteken délelőtt 9-12 között a
szociális központba!
Védőnők

Egészségügy
Védőnői szolgálat hírei
2017. augusztusi- szeptemberi 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.
Augusztusban születtek:
Molnár Nataniel
Kovács Roland Zsolt
Cserna Miranda
Barkóczi Zalán Noel

2017.08.10.
2017.08.17.
2017.08.26.
2017.08.30.

Szeptemberben születettek:
Galkó Vanessza
2017.09.06.
Balla Olívia
2017.09.17.
Bablinczki Miron
2017.09.19.
Simon Kata
2017.09.21.
Kókai Milán
2017.09.26.
Pavlicsek Adél
2017.09.27.

Szülők: Molnár László és Major Kinga
Szülők: Kovács László Balázs és Jákli Dóra
Szülők: Cserna Józesf és Rupa Rita
Szülők: Barkóczi Adrián és Galkó Anita
Szülők: Epresi Gábor és Galkó Anett
Szülők: Balla Csaba és Novath Eszter
Szülők: Bablinczki Attila és Széll Cintia Viktória
Szülők: Simon Zoltán és Horváth Judit
és
Szülők: Kókai Miklós és Illés Adrienn
Szülők: Pavlicsek Bence és Bartos Regina

Gratulálunk

jó egészséget kívánunk!
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Civil szervezetek hírei
„Halottaiból
föltámadott…”
Az út menti keresztek szerepe a napi gyakorlatban a tájékozódás segítése, földrajzi tájegységek /falvak, tanyák/ végének,
kezdetének jelzése. Átvitt értelemben a
kereszt szolgálja a lelki eligazodást is,
figyelmeztet a határok jelentőségének
felismerésében, imádságra vagy legalább
egy keresztvetésre késztet.

„JÁRVÁNYTÓL, ÉHINSÉGTŐL ÉS HÁBORÚTÓL MENTS MEG URAM MINKET”

Új kereszt faragását olcsóbbnak ítélték,
mint a restaurálást.

Az egyház minden évben ehhez a kereszthez rendezte meg a búzaszentelő
körmenetet. A kereszt túlélte a háborút,
– maradtak rajta lövések nyomai, amik az
itt lakók emlékezete szerint, részeg orosz
katonák célba lövésének eredményei – de
nem élte túl a szocializmus egyházellenes
vandál pusztításait. A keresztet az 1970es évek közepén általunk ismeretlenek,
barbár módon ledöntötték. Élt 32 évet.

A kereszt megmentését és az emlékállítást
fontosabbnak tartottuk, mint az eredeti
állapot visszaállítását, ezért úgy döntöttünk, hogy a keresztet, a Perkátáról elszármazott Bálizs Péter atya emlékére – aki
sokat áldozott Perkáta épített örökségeinek megmentésére – a temetői kápolna
kriptája elé állítjuk fel.

A keresztállítás különösen a 19. században
lett gyakori, legtöbbjüket 1850 és 1930
között állították. A keresztek nagy többségét nem az egyház állíttatta, hanem a
hívek vagy módosabb családok fizették a
költségeket, az egyház csak felszentelte,
megáldotta az egyéni buzgóságból állított
kereszteket.
A 150 évvel ezelőtti, 1868-as katonai térképeken kiemelt tájékozódási pontként
jelölték a régi pentelei kövesút mellett
álló keresztet, amely nagy valószínűséggel még fakereszt lehetett. 1888-ban a
Kőszegi család ennek a helyére állított
egy fakeresztet, amelyik egészen 1942-ig
megmaradt.
A régi fakereszt helyére fölállított faragott
kő kereszt, melyet mi „perkátiak” csak
”csirói köröszt” néven ismertünk és emlegettünk, 1943-ban készült. Rákos Béla
székesfehérvári kőfaragó mester adományozta a községnek, és egy évvel később
1944. június 25-én P. Horváth Ferenc plébános szentelte föl.
A kereszt eredeti felirata a következő volt:

Elkezdődött a szavazás
az ifi egyesületre
2017. október 3-án kezdetét vette a Tesco
üzletlánc által meghirdetett „Ön választ,
mi segítünk!”, közösségi kezdeményezéseket támogató pályázat második fordulója. A pályázaton a perkátai „VELED az
ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület is indult, és sikeresen bejutott
a második fordulóba is. A pályázat során
400 000 Ft összegű támogatást lehet
elnyerni, melyből az egyesület egy tündérkertet valósítana meg Perkátán.
A VELED-re a kijelölt Tesco áruházakban lehet szavazni a következő módon: a
vásárlás után kapott zsetont a felállított

A kereszt újraállításában segítségünkre
volt Horváth Árpád, a 42.Állomás! Kulturális Egyesület és Kohut János kőműves
mester. A kereszt széttört darabjait összecsavaroztuk, de a keresztet nem újítottuk
fel, azon továbbra is látszanak az elmúlt 74
év háborús és békés rongálásának nyomai.

Darabjai 1975-ben kerültek be a templomkert elhanyagolt gazos részére és itt
a gaz alatt 42 évig várták jobb sorsukat,
feltámadásukat.
Egyesületünk már 1998-tól többször is
tervbe vette a kereszt felújítását, de vagy
pénz, vagy idő hiányában ez mindig elmaradt. Az is késleltette a felújítás elkezdését, hogy kőfaragó szakemberek az akkori
technológiával reménytelennek látták a
sok darabra összetört kereszt eredeti állapotra történő visszaállítását, restaurálását.

szavazatgyűjtő ládába kell beledobni, arra
a csapatra, amelyet támogatni szeretne.
A fiatalok projektjéről az alábbi linken olvashatnak bővebben:
https://kozosseg.tesco.hu/project/179
A perkátai egyesületre a kijelölt Tesco
áruházakban lehet voksolni: Dunaújváros,
Aranyvölgyi út 6., Dunaújváros, Bercsényi
u. 4., Tököl, Hermina u. 1-3., Ráckeve, Kossuth Lajos u. 98-100.
Ezúton szeretnénk megkérni minden minket támogatót, hogy szavazzanak ránk a
kijelölt Tesco áruházakban, szeretnénk
nyerni, hogy megvalósíthassuk a tündérkertet Perkátán!
Horváth Dóri
elnök

Az újraállított kereszt szentelését a kápolnában tartandó halottak napi mise után,
Bozai Márton atya fogja végezni.
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület

PERKÁTAI HÍREK
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Perkátai futsalpálya
építése
A Magyar Labdarúgó Szövetség TAO-s pályázatán
nyert Perkáta. A fiatalok
sportolási lehetőségét
szeretnék szélesíteni a fejlesztés által.
Az általános iskola mellett futsalpálya
épül Perkátán. A fejlesztésre a Magyar
Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának 39. építési ütemében pályázott a

Labdarúgó hírek

helyi önkormányzat, melyet meg is nyert,
s így egy új, modern sporttérrel gazdagodhat a település. Az önkormányzat fő
motivációja a pályázat beadására az volt,
hogy szeretnék a Perkátai Sportegyesület
sportolóinak edzési lehetőségeit kitágítani, továbbá a szabadidős sportolásra
motiválni a lakosokat.
A pálya megépítéséhez Perkáta Nagyközség Önkormányzata biztosított önrészt,
továbbá egy jelentős 24,5 millió forintos
TAO összeg befizetéssel a Hungrana Kft.
is hozzájárult ahhoz, hogy a projekt sikeresen megvalósuljon Perkátán. Szintén a
U14-es vagy U16-os csapat szervezése.

A nagycsapat rangadót játszott, az ificsapat pihent, míg az utánpótlásnak
beindult a bajnokság. Az elmúlt hetekben az iskolakezdés után a négy legkisebb korosztály számára is beindultak
a Bozsik-program versenyei. Az elmúlt
szezonban beindított utánpótlás csapatok
játékos száma azt a kellemes gondot adta
a vezetők felé, hogy tervezés alatt van egy

Az ificsapat, – hivatalos nevén U19 – jelenleg az ötödik helyen áll, de az előtte levő
csapatok többsége egy meccsel többet
játszott.
A felnőttcsapat, szeptemberben a két legerősebb ellenféllel játszott, 16-án 6-1 arányban győzte le a harmadik helyen álló Dég
csapatát, majd később idegenben a nagy
rivális Előszállás otthonában 0-0-os döntetlent játszott. A mérkőzésen, a korábban
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pályázat és a pálya megépítését számos
perkátai vállalkozó is támogatja, akik mind
szeretnék, hogy a fiatalok részére bővüljön
azon színterek száma, ahol sporttevékenységet tudnak folytatni.
2017. szeptember 12-én megkezdődtek
a tereprendezési munkálatok a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola mellett, melyet a
Faluüzemeltetés munkatársai végeztek.
A területen a hónap folyamán a kivitelező
cég megkezdi a munkát.
Vátkai Zoltán
Perkáta SE elnök
történt súlyos sérülések után csapatunk
jelentős számú perkátai vendégszurkoló
előtt értékes pontot szerzett, így a két
csapat továbbra is holtversenyben áll, jobb
gólkülönbséggel állunk az élen.
Az U19-es csapatunk szeptember 30-án,
szombaton 10 órától, míg a felnőttcsapat
vasárnap, október 1-jén 15 órától játszott
itthon, mindkétszer Kulcs ellen.
Somogyi Balázs

Kína kincsei 83. - Pavlicsek Zsolt rovata
Perkátai diák Kínában
második év, első tudósítás,
2017 október
Bevezető:
Pavlicsek Patrik kínai szakos perkátai
egyetemista—immár mester szakosként
— ismét Kínában gyarapítja ismereteit és
küldi beszámolóit élményeiről, tapasztalatairól, melyeket következő hónapokban
rendszeresen közlünk.(a rovatvezető)

Kína „déli fővárosában” 1.

bemutatni itteni tapasztalásaimat.
2 éve Pekingből írtam meg élményeimet.
Jogos a kérdés, miért nem Pekingbe mentem megint. Egyszerű a válaszom : egészséges kíváncsiságból. Ösztöndíjkérelmem
benyújtásakor mérlegeltem: bár jó volt a
fővárosi élet, minden közel volt, mindent
gyorsan el lehetett intézni, az élet pezsgett, könnyű volt új barátokat szerezni,
rengeteg kikapcsolódási lehetőség volt, de
úgy éreztem, hogy a „vidéki” élettel is meg
kell ismerkednem ahhoz, hogy tényleg új
tudással és élményekkel gazdagodhassak.
Amúgy is „túl kényelmes” lett volna újra
Pekingben élni, tekintve, hogy kellően ismerem már az ottani életet.
Miért pont Nanjing ? Tájékozódásaim szerint nyugisabb („csupán” 6 millió lakosú
város), trópusibb, és vágytam „déliesebb”
hangulatra és a kevéssé hideg télre, így
ezt a várost ideális helynek gondoltam.
Kicsit tudományosabb okot keresve pedig
a város neve is fontos volt számomra: míg
Peking (Beijing) jelentése „Északi főváros”, Nanking (Nanjing) jelentése pedig
„Déli főváros”. Ha már ismerem északot,
irány délre!

Nanjing, vagy ahogyan mi magyarok átírva
láthatjuk az interneten: Nanking, egy igen
fontos kínai nagyváros. Utam 2017 őszén
ebbe a városba vitt, hogy 1 évig tovább
mélyítsem ismereteimet a kínai nyelvben
és kultúrában, még jobban elsajátíthassam a „kínaiság” művészetét. E történelmi
jelentőségű városról könyveket lehetne
írni, de igyekszem rövid összefoglalókban

Első találkozásom a várossal 2015 nyarán történt, amikor 14 napig tartó körutat
tettem Kínában, ennek egyik csúcspontja
volt a néhány napos Nanjing-ban tartózkodásom, amikor ámulattal csodáltam,
hogy egy vidékies, régi házakkal teli városban milyen gyorsan épülnek a metró
vonalak, az üzleti negyedek és a magasabbnál magasabb toronyházak, felhőkarcolók melyeknek lakossága egyenként

is meghaladja kicsiny falunkét. Bámulatos
volt, ahogyan Kínában a régiből új lesz, a
hagyományosból modern, a szocreálból
acél-üveg építészeti remekmű... Ráadásul mindez úgy, hogy a város továbbra is
megtartja kulturális értékeit, látnivalóit,
hatalmas zöld parkjait, amik mind-mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy egy nagyon
barátságos hangulatú város képét keltsék
a turistában és a vendégdiákban egyaránt.
A város igen régi történelmi múlttal büszkélkedhet, egyike Kína négy történelmi
fővárosának, mondhatni a kínai civilizáció
(  folytatás a 12. oldalon)
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(  folytatás a 11. oldalról)
mindenkor meghatározó helyszíne volt,
hisz alapjait már 2500 éve lerakták! Történelmi látnivalói magával ragadóak, valóban vissza tudják repíteni a látogatót
az időben.
A kínaiak gyakran mondják azt, hogy ez
a város talán a jelenlegi Kína legkiegyensúlyozottabb városa; „Pont annyira van
délen, hogy egész évben jó legyen az idő,
és pont annyira van északon, hogy még
érteni lehessen a mandarint (a hivatalos
kínai nyelvet).” Ez azt jelenti, hogy az idő-

„Ki tud többet Kínáról ?”
VERSENYFELHÍVÁS
Országismereti vetélkedőnk következő
fordulójának megoldásait november 30ig várom. Továbbra is lehet fordulónként
csatlakozni. A megoldások írásban személyesen is átadhatóak vagy elküldendő a perkatakinaklub@gmail.com e-mail
címre! Fordulónként is díjazzuk a legjobb

PERKÁTAI HÍREK
2017. október

járás meglehetősen barátságos, szubtrópusi éghajlatú, télen alig megy 5 fok alá a
hőmérséklet, míg nyáron a 40 fok közeli
napok viszonylag gyakoriak. Az eső heti
rendszerességgel esik, a levegő a magas
páratartalom miatt nehezebben lélegezhető, mint az otthoni. A másik fontos dolog,
hogy a kínaiul beszélni tudó idegenek itt
még könnyen megértik az utca emberének beszédét, de ha csak 100 kilométerrel
délebbre megyünk, teljesen biztos, hogy
elveszítjük minden bizalmunkat nyelvtudásunkban; az igazi déli tájszólás egy

olyan nyelvezet, amit külön tanulni kell
ahhoz, hogy megértsük. Mint például hiába
él annyi nemzet a Kárpát-medencében,
vagy Kelet-Európában, mégsem értjük
meg egymás nyelvét. Sokszor a kínaiak is
így vannak ezzel, hiába él két ember egy
országban, ha nem ugyanabban a régióban élnek, igen nehezen / vagy egyáltalán
nem … / értik meg egymás mondandóját.
Márpedig Kínában ezer kilométerekben
mérik az országon belüli távolságokat…
Kínából tisztelettel: Pavlicsek Patrik
/ folyt.köv. /

megoldások beküldőit, a 10 forduló után
legtöbb pontot szerző gyermekek /18 év
alatti/ és felnőttek (18 év feletti) egy döntőn mérhetik össze tudásukat ,ahol komoly
jutalmak várnak a legjobbakra!

3. Mi a neve Kína jelenlegi budapesti Nagykövetének ?

Jó fejtörést, jó versenyzést kíván: Pavlicsek
Zsolt Kína Klub vezető

4. Melyek kínai főbb vallásai?
5. Mely városban található a Potala palota ?
6. Mi az a wushu ?
7. Ki írta Nyugati utazás című könyvet ?

A 4. forduló (2017/ősz) feladatai

8. Ki a jelenlegi kínai államelnök ?

1. Mi a kínai nép „4 nagy felfedezése” ?

9. Ki Magyarország jelenlegi nagykövete
Kínában ?

2. Mi a CCTV ?

FELHÍVÁS KÍNÁBA UTAZÁSRA !!!

Sokak sokszori kérdésére--kérésére a Perkátai Kína Klub 2018-ban megszervezi perkátai (és Perkátához kapcsolódó,
kötődő) magánszemélyek önköltséges (nem profitorientált) látogatását Kínába. A pontos időpontról, útitervről és
programokról az utazni akaró csapat tagjai közösen döntenek a felkínálásra kerülő lehetőségek alapján. Ezek után
kerül megszervezésre és költségtervezésre e kaland. A komoly érdeklődőket december elején összehívjuk egy személyes találkozásra, ahol részletes tájékoztatást adunk! Jelentkezni névvel, elérhetőségek megadásával Pavlicsek Zsolt
klubvezetőnél lehet!

Közösségi hírek
45 éves osztálytalálkozó
Augusztus 26-án délután a
perkátai Győry- kastély parkjában gyülekezett az 1972-ben
ballagó osztály. A találkozóra
érkezők nagy örömmel üdvözölték rég nem látott osztálytársaikat. A közös csoportkép
elkészítését követően körbejárták a kastély épületét, és
az aktuális látnivalók mellett
természetesen az egykori osztálytermek berendezését, az
iskolában töltött mindennapjaikat is felelevenítették. Az
osztály a faluházban folytatta

programját, ahol finom vacsora
mellett a „régi időket” idézték,
elmondták egymásnak kivel mi
történt az elmúlt 45 évben.
Az osztályképeket nézve még
több szép emlék jutott eszükbe
és megemlékeztek két elhunyt
osztálytársukról is.
A jól sikerült osztálytalálkozó
szervezését Latinovics Károlyné vállalta magára, aki ezúton
szeretné megköszönni Bogó
I s t vá n n é ,
Fuchs
Jánosné
és
Gelencsér
József osztálytársainak a szervezésben nyújtott segítséget.
Egy emlékezetes délutánt, estét tölthettek el az 1972-ben
ballagó osztály diákjai.

Köszöntötték a
nyugdíjasokat
Az időseket ünnepelték Perkátán, az Idősek Világnapja alkalmából 2017. október

Bogó Anikó
2-án és 3-án is. Október 2-án a Perkátai
Nyugdíjas Klubot vendégelte meg Perkáta
Nagyközség Önkormányzata a Győry-kastély épületében. Elsőként Somogyi Balázs
polgármester köszöntötte a klub tagjait, s
beszédében az idősek bölcsességét, valamint a közösségben való fontos szerepü-

ket hangsúlyozta. Utána Somogyi Anna, a
Perkátai Nyugdíjas Klub vezetője mondott
köszöntőt, majd a Vox Caritatis Egyházi
Kórus énekelt alkalomhoz méltó dalokat,
s a délután egy közösen elfogyasztott
vacsorával zárult.
Október 3-án a Perkátai Nyugdíjasok Baráti
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Mészáros Réka a Miss
Alpok Adria középdöntőjében
A Fehérvár Szépe versenyen Mészáros
Réka kiváló eredményt ért el, második
udvarhölgy lett, így továbbjutott a Miss
Alpok Adria középdöntőjébe.
Körének tagjait is köszöntötte az önkormányzat. A program Somogyi Balázs beszédével vette kezdetét, melyben megköszönte a tagság egész éves munkáját, aktív
közösségi tevékenységét. Ezt követően a
megjelenteket Dr. Nagy Andrásné, a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének elnöke
üdvözölte. A vendégség ideje alatt a baráti
kör énekkarosai dalra is fakadtak, így még
kellemesebb hangulatban folytatódott az
idősek ünneplése.

A Fehérvár Szépe verseny augusztus
10-én kezdődött és augusztus 26-áig
tartott. Ebben az időszakban különféle
programokon vettek részt a versenyző
lányok, csapatépítő feladatokat kaptak,
rengeteget edzettek. A verseny napjára
tánccal készültek és interjút készítettek
velünk. A munka meghozta a gyümölcsét, ezúton is gratulálok Rékának az
eredményéhez és jó felkészülést kívánok
a Miss Alpok Adria versenyre!

Horváth Dóri

Bogó Anikó

TeSzedd! ismét
Perkátán
Perkáta Nagyközség Önkormányzata az
idei évben is csatlakozott a „TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért”
elnevezésű kezdeményezéshez. Perkátán
két napot jelöltek ki, amely során hulladékgyűjtést szervezett az önkormányzat.
Szeptember 15-én, a negyedik tanítási órát
követően a Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusai és diákjai a település

központot tisztították meg. A gyerekek
lelkesen gyűjtötték a szemetet, szép
számmal teltek meg a zsákok, melyeket
a Faluüzemeltetés traktorral szállított le a
hivatal udvarába.
Szeptember 16-án délelőttjén, 8 órától
folytatódott a TeSzedd! akció, melyre
minden környezetbarát perkátai lakost
vártak. A gyülekező helyszíne az általános
iskola előtti park volt, ahonnét elindultak
a megtisztítandó területre a megjelentek.
Horváth Dóri

Az én Itáliám –
Én & Italy
Patai Mercédesz blogja
Patai Mercédeszről már olvashattak a Perkátai Hírek hasábjain. Merci romanisztika-olasz alapszakon végzett, 5 hónapot
töltött Erasmus tanulmányi ösztöndíjjal az
Universitá degli studi Roma Tre-n. Jelenleg
az ELTE – Olasz nyelv, irodalom és kultúra
mesterszakán, továbbá az Universitá degli
studi di Firenze intézményében Interkulturális tanulmányok szakán is tanul. Ezenkívül ő a tulajdonosa és szerkesztője az olasz
kultúrával foglalkozó blognak, mely az Én
& Italy címet viseli. Publikált már az ELTE
BTK tudományos folyóiratában, az Első
Században, továbbá a Style magazinnak
is írt cikket.
Az alábbi linken pillanthatnak bele Merci
blogjába, ahol sok érdekes információval
találkozhatnak az olvasók, illetve mellékel-

ve a Facebook oldal linkje is megtalálható!
https://italiaikalandjaim.wordpress.com/
https://www.facebook.com/italiaikalandjaim/

valamint az utazással kapcsolatos tapasztalatairól hamarosan a Perkátai Hírekben
is olvashatnak.

Patai Mercédesz olaszországi élményeiről,

Horváth Dóri
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Egyházi írások
Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus !
Szeptember elején elkészült plébániánk
tetőfelújítása az Egyházmegye pályázati támogatásából, melyet ezúton is hálásan köszönünk Püspök Atyának és Dózsa
István vagyonkezelő Atyának! Szept. 10én szentmisével ünnepeltük templomunk
névadóját Kisboldogasszonyt. Sajnos már
e búcsúnap sem mozgatja meg eléggé
az embereket a templomlátogatásra. Úgy
tűnik, hiába hozott az élet változást a plébános személyében ( az idős atyát fiatal
atya váltotta ), ha a lelkek kiüresedtek és
eltávolodtak Isten közeléből… Szept.16 és
23 napjain karitász munkatársaink részére
volt szakmai képzés a Kastélyban az as�szertív kommunikáció témakörében, mely

KATOLIKUS KISOKOS 4.
Mini-rovatomban olyan kérdéseket igyekszem pontosítani, melyek felmerülnek
egyházunkban, a helyi ügyintézésekkor
plébániánkon vagy a liturgiákon.
Kapjuk vagy vesszük ? – segítség a szentáldozáshoz
Gyakori dilemma a ritkábban szentmisén
résztvevő testvéreinknél, hogy nem értik, nem emlékeznek rá ki is „jogosult” a
szentáldozásra, azaz kinek szabad magához venni Krisztus Szent Testét szentostya formájában… Akinek a lelke mentes
a súlyos bűnöktől /azaz nem követett el
ilyeneket ill. azt megbánta, meggyónta és
feloldozást kapott a gyóntató paptól/,az
jogosan megy ki a szentmise csúcspontján
áldozni. Minden más esetben szentségtörés,azaz súlyos bűn a szentostya kérése,
elfogadása. Felnőtteknél az áldoztató nem
vizsgálja ezt a lelki „jogosultságot”, ez
mindenkinek belső lelkiismereti kérdése,
belül kell elszámolnunk a Jóistennel, ha
csalnánk, így magunkat csapjuk csak be…

1Úton a gyermekeket
várókért
Az országos Mária Út Egyesület 2017. augusztus 26-ára zarándoklatot hirdetett
1Úton a gyermeket várókért.
Erre a zarándoklatra időseket, fiatalokat,
gyerekeket, mindenkit szeretettel hívtak.
A kezdeményezéshez egyházközségünk
is csatlakozott. Kis csoportunk az adonyi Czigler-tónál csatlakozott a Mária út
Adony – Kulcs szakaszához és ezt a távolságot tette meg gyalog. Egy másik csoport

nagyon hasznosnak bizonyult. Köszönet a
Kastély biztosításáért Önkormányzatunknak és az üzemeltető Kínai Központnak.
Szept. 24-én tartottuk hittanos gyermekeink számára a tanévkezdő Veni Sanctét,
melyen Márton Atya megáldotta az iskolatáskákat és a benne elhozott tanszereket
is. Október a Szűzanya hónapja, minden
délután 1 órára nyitva tartjuk a templomot,
ahol csendes imákra és közös Rózsafüzér
imádkozásra van lehetőség. Újra indítottuk
a havi imaórákat is a plébánián, melyeket
szentmise követ a templomban. Advent
időszakára tervezzük a rorate szentmisék
régi gyakorlatának visszahozását ,ami a
karácsonyvárás lelki segítője volt évtizedekkel ezelőttig az embereknek a hétköznap
reggelenkénti szentmisékkel. A részleteket
időben hirdetni fogjuk a templomban!

Azaz nem kell automatikusan kimenni csak
azért, mert mások is mennek az áldozáskor… Elterjedt gyakorlat gyerekeknél –csak
akiknél már belátható időn belül várható az
elsőáldozás – hogy kimennek áldáskérésre.
Ők szájukhoz tett ujjakkal jelzik, hogy még
nem részesülhetnek a szentáldozásban,
ezért ők kereszt formájú áldás kapnak. E
gyakorlatot főpásztorunk szeretné megszüntetni, mert nem tartozik a szentmise
ősi gyakorlatához..
Püspök atyánk határozott kérése az is,
hogy szentáldozáskor ne zavarjuk a rendet
nem elvárt és nem előírt keresztvetésekkel
és térdhajtásokkal(főként nem térdelve
áldozással), mert ez nehezítheti a soron
következőket, felforduláshoz, balesethez
vezethet, különösen a nehezebben mozgó
testvéreinknél. A szentmisében máskor,
többször is kifejezzük imádásunkat, hódolatunkat, ilyenkor elég, ha a „Krisztus teste”
akklamációra ( felkiáltásra) válaszolunk
egy „ÁMEN” köszönéssel befogadjuk és
hűséget ígérünk az Úrnak,majd ezután
összetett kezekkel fogadjuk a nyelvre
áldoztatást vagy tenyerünkbe kérjük a

Dunaújvárosból indult, és a két csapat de.
11-12 óra között érkezett Kulcsra az ARANY
JÁNOS utcai kereszthez. Itt a szeretetteljes fogadtatás mellett frissítővel is vártak
bennünket. A nap további részében Bozai
Márton atya vezetésével imádkoztunk a
gyermeket várókért, majd egy tartalmas
beszélgetéssel zártuk a napot, a résztvevő
gyermekek pedig játékkal töltötték az időt.
A nap emlékére minden résztvevő emlékül
egy könyvjelzőt kapott, rajta a naphoz
kapcsolódó fohásszal: Mennyei Atyánk,
akit a Biblia így nevez: Élet Barátja! A
gyermeket várókért könyörgünk hozzád!
Somogyi Anna

November 1. Mindenszentek ünnepe lesz,
munkaszüneti nap, ezért e napon a temetőkápolnában 14.30-kor lesz szentmise,
melyet keresztmegáldás követ. Ezután
Márton atya kérésre sírkőmegáldásokat is
végez. A többi szentmise rendjét a megelőző vasárnap a templomban hirdetjük.
Köszönjük a befizetett egyházközségi támogatásokat, közeledve az év végéhez
kérünk minden jószándékú embert, támogassa anyagiakkal is plébániánkat!
Plébániánk elsősorban telefonos formában tudja az ügyintézéseket biztosítani,
ezért temetés vagy más sürgős ügyekben
keressék a Plébánia kapujára kifüggesztett
telefonszámokon plébánosunkat vagy lelkipásztori munkatársát.
Pavlicsek Zsolt egyházközségi elnök

szentostyát,melyet azonnal szájukba kell
tennünk.
Márton atya Perkátán bevezette a hónap
első vasárnapjain és a kiemelt ünnepeken
a két szín alatti szentáldozás lehetőségét,
amikor a szentséghez járuló választhatja
a borba ( Krisztus vérébe ) mártott szentostya vételét, de ezt csak közvetlenül
nyelvre kaphatjuk.
Teológiailag fontos tudnunk, hogy senki sem magát áldoztatja meg, akármely
formában is részesül a szentáldozásban,hiszen a szentségtartóból a szentostyát
nem veheti ki bárki önkényesen. Csakis
az áldoztató papnak, diakónusnak és a
püspöki megbízással küldött világi lelkipásztori munkatársnak /aki az igeliturgia
legfontosabb részeként áldoztat/ van lehetősége saját magának kiszolgáltatni a
szentostyát, mindenki más /is/ a mennyei
Atya ajándékaként kapja a jogosult liturgia
vezetőjétől.
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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Képzést tartottak a
Caritas önkénteseinek
Az egészség megőrzése során törekedni
2017. szeptember 16-án és 23-án képzés
tartott az Alba Caritas Hungarica Alapítvány Perkátán. A képzés az egyházmegye
önkéntesei számára szólt, melyen 15 fő
vett részt. A képzésre az EFOP-1.3.5-16,
„A karitatív segítségnyújtás előmozdítása
szakértők és önkéntesek bevonásával” el-

nevezésű, Európai Uniós pályázat keretein
belül került sor. A későbbiekben nem csak
Perkátán, hanem a megye több településén is sort kerítenek majd a program
megszervezésére.
Településünkön Farkas István, az Alba Caritas Hungarica Alapítvány fenntartásában,
Székesfehérváron működő RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia intézményvezetője vezette le a képzést, melynek
témája az asszertív kommunikáció volt,
önismereti és személyiségi tesztekkel ki-
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egészítve. Szituációs gyakorlatok, jó hangulatú közösség erősítő beszélgetések
színesítették az együtt eltöltött időt, s a
probléma megoldó képesség fejlesztésére
is hangsúlyt fektettek.
Toldi Hajnalnak, a Perkáta Római Katolikus
Plébánia Karitászának vezetőjének elmondása alapján nagyon hasznosnak találták
a képzést a részt vevők, olyan technikákat ismerhettek meg a nap során, melyek
munkájuk hatékonyságát fogják növelni.
Horváth Dóri

Közlemények, hirdetések
Október 1-től engedélyezett az avar és a
kerti hulladék égetések
PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2015.
(IV. 24.) önkormányzati rendelete szabályozza az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetését.
A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni, tavasszal: március
01. – május 31. között, ősszel: október 01. – november 30. között.
A kerti hulladék égetése kizárólag pénteken 8:00 óra és 20:00 óra között,
szombaton 8:00 óra és 12:00 óra között engedélyezett. A meghatározott időintervallumon belül gondoskodni kell a tűz eloltásáról is.
Bogó Anikó

BOLTI ELADÓT KERESÜNK
a perkátai Maus cipőboltunkba.
Jelentkezni lehet a következő
telefonszámon: 0630 446 1909

STYX
TEMETKEZÉSI KFT.

25 éve a lakosság szolgálatában
• Teljes körű temetkezési szolgáltatás
• Kérésre házhoz megyünk a temetés felvételére
• Anyakönyveztetés
• Temetkezési kellékek (koporsós, urnás)
• Halottszállítás (külföldre és külföldről is)
• Hamvasztás
• Urnaszállítás
• Sírásás, hantolás
• Ravatalozás
• Temetés
• (koporsós és urnás)
• Koszorúrendelés
• Sírkőbontás és visszaállítás
• Új sírkőkészítés
• Kriptaépítés
Éjjel-nappali ügyelet:
25-271-080, 25-450-157, 25-507-720, 06-30-6071-310,
06-30-9621-764
Cím: Perkáta, Dózsa Gy. u. 14.,
Varga László

SZERKESZTŐSÉGI HIRDETÉSI TARIFÁK:
KÖZLEMÉNY
1 oldal:
20 000 Ft + áfa
Továbbra is várjuk
írásaikat, hirdetéseiket,
közérdekű híradásaikat a
perkátai eseményekről!
A következő
lapzártánk ideje:
2017. NOVEMBER 12.
Elérhetőségünk:
ujperkataihirek@gmail.com,

a Faluüzemeltetési iroda,
vagy személyesen a
szerkesztőség tagjai

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, köszönetnyilvánítások térítésmentesek.
A társadalmi célú hirdetések
negyed oldalig díjmentesek!
Kedvezmények:
2-5 megjelenés: 15%
5-9 megjelenés: 25%
10 és felette: 40%
Helyi hirdetőknek állandó
20% kedvezmény!
A hirdetés költségeit a Perkátai
Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell kifizetni a hirdetőknek
(2431. Perkáta, Szabadság tér 1.)
személyesen, vagy átutalással.
Fizetési határidő:
a Perkátai Hírek megjelenésétől
számított 5 munkanap.

2017. szeptember 9. Szüreti felvonulás és bál Perkátán

A színes forgatagban betyárok, csikósok, lovaskocsisok, néptáncosok és hagyományőrző
ruhába öltözött felvonulók vettek részt.

Íme Flaschner-Maller Dávid bíró,
és a szép bíróné, Romanoczki
Kármen (Fotó: Krizsány Zsuzsi)

A perkátai Népművészeti foglalkozás Kankalin Néptánccsoportjának tánca

A 3+2 együttes fergeteges koncertje
(Fotó: Bogó Anikó)

