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Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kíván
Perkáta Nagyközség Önkormányzata!
Szeretettel meghívjuk minden perkátai lakost
az ünnepváró rendezvényeinkre!

Adventi programok:

DECEMBER 3.
15.00 Táncház, közösségi játék, kézműves foglalkozás a gyermekek és a szüleik részére
Finomságokkal és meleg teával várjuk az érdeklődőket a Faluházba!
DECEMBER 10.
15.00 Szabadtéri programok a Győry-kastély kertjében:
Szivárvány Óvoda Pillangó csoportjának lucázása
Karácsonyi dallamok ifjú előadóinktól
Rozmaring Énekkar fellépése
A „Négy évszak” kézimunka kiállítás megnyitója az advent és a karácsony jegyében
Karácsonyi hangulatú vásár a szülői munkaközösség együttműködésében
DECEMBER 17.
15.00 Egyházközség által szervezett zenei program: Vox Caritatis Egyházi Kórus
és a Harmónia Kamarazenekar koncertje
Helyszín: Győry-kastély díszterme
DECEMBER 20.
17.00 PerkátaKarácsony 2017
Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjainak műsora
Népművészeti Gála
DECEMBER 24.
15.00 Hittanos gyermekek pásztorjátéka a templomban
20.00 Ünnepi szentmise
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata
www.perkata.hu | e-mail: hivatal@perkata.hu | Telefon: (06) 25-507-570
Perkátai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn és Szerdán: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Kedden, Csütörtökön és Pénteken: 8:00 – 12:00

Beszámoló a 2017.
október 27-i képviselőtestületi ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 27-i képviselő-testületi ülésén 7 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé
Boda Ildikó, Szilasy László, Kovács Ferenc,
Molnár József, Szabó Tamás) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással elfogadásra kerültek az alábbi napirendi pontok:

Hálaadó ünnep az
adonyi szőlőhegyen
A szüret után az újbor megköszönése kapcsán minden évben hálaadó ünnepséget
szervez a perkátai tagokkal is rendelkező
Dunamenti Szent Orbán Borrend, melyet

Nemzeti ünnepünk
Perkátán
2017. október 20-án tartották Perkátán
az 1956-os forradalom emlékére megrendezett ünnepséget. A rendezvény 16
órakor kezdődött a Faluházban a Himnusz
meghallgatásával. Ezt követően Somogyi
Balázs polgármester tartott ünnepi beszédet, melyben megemlékezett a forradalom
harcosaira és az események fontos szerepére az Európai népek életében. Elmondta,
hogy 1956. október 23-án a magyar nép
összefogva, bátran kezébe vette sorsát,
s szembe szállt a világ egyik legnagyobb

Halottak napi
koszorúzás
2017. október 31-én, 16 órakor tartotta a
hagyományos, halottak napi koszorúzását Perkáta Nagyközség Önkormányzata.
A megemlékezés során a világháborús
emlékműveknél és a település díszpolgárainak sírjánál rótták le tiszteletüket
az eseményen részt vevők. Elsőként a

 A reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról
szóló rendelete.
 A Fejér Megyei Kormányhivatal részére
javasolta, hogy a Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola (2431 Perkáta, Dózsa György u. 13.)
beiskolázási körzete Perkáta közigazgatási területe legyen, ahol a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 32
fő. Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete egyetértett a jelenlegi
felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kijelölésével és meghatározásával, a

módosítást nem javasolta.
 A 111/2017. (IX. 20.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint
módosította. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről”
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.
1. pontja alapján támogatási igényt nyújt
be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása címen
szereplő tartalék előirányzatból nyújtható
állami támogatásra, Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
megállapításáról szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet B115 működési célú
költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások soron tervezett 11 154 032 Ft
összeg erejéig.

az adonyi Szent Orbán kápolnánál tartottak meg. Bozai Márton plébános atyánk
ezt az ünnepséget az identitásunk részének nevezte a litánia előtti köszöntőjében.
Králl István, a borrend nagymestere a litániát követően köszöntötte a vendégeket,
majd dr. Galambos Dénes térségünk országgyűlési képviselője méltatta a térség
gazdáinak munkáját, illetve kiemelte a

települések elmúlt időszakbeli pályázati eredményeit. A borrend őszi hálaadó
rendezvényén kerül átadásra 2009-től a
Dr. Menyhárt Ferenc és Zsíros Mária által
alapított Év borásza díj, amelyet tavaly a
perkátai Nedves Tibor kapott meg, míg
idén a fiatal adonyi gazda, Paulusz Bálint
érdemelte ki a díjat.
Somogyi Balázs

hatalmával, példát mutatva minden elnyomott országnak. A polgármester beszéde
után a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános
Iskola tanulóinak a megemlékezéshez méltó műsorát tekinthette meg a közönség, s a
Faluházbeli rendezvény a Szózattal zárult.

A program az általános iskola előtt folytatódott, ahol Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és a Polgári Összefogás
Perkátáért Egyesület koszorút helyezett
el Pongrátz Gergely mellszobra, valamint
Csányi Sándor emléktáblája előtt. Ugyanide várt minden megemlékezőt a Polgári
Összefogás Perkátáért Egyesület 2017.
október 23-án, 19 órakor, hogy közösen
gyertyát gyújtsanak, s tisztelegjenek 1956
mártírjainak emléke előtt.
Horváth Dóri

völgyön található emlékműnél köszöntötte a megjelenteket Somogyi Balázs
polgármester, s koszorút helyezett el az
önkormányzat nevében Vátkainé Boda
Ildikó önkormányzati képviselővel. Ezt
követően a temetőben található világháborús emlékműre, majd a település díszpolgárainak sírjára – Dr. Baráth Károly, a
Györkös házaspár és Dr. Szabó Lajos
– helyeztek el koszorút a megemlékezők.
A program zárásaként Somogyi Balázs
megköszönte mindenkinek a részvételét

és békés, csendes megemlékezést kívánt
az ünnepre.
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Felújítják a völgyi
világháborús
emlékművet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a
Közép- és Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
által meghirdetett „Emlékművek helyre-

KÖZÜGYEK – oktatás - nevelés
állításának támogatása” elnevezésű pályázatán 1 000 000 Ft összeget nyert,
mely által a völgyön található világháborús
emlékművet fogják felújítani. A projekthez
az önkormányzat 200 000 Ft önrészt
biztosít. A felújítás befejezését a jövő
évre, 2018-ra, a Hősök napjára szeretné
megvalósítani Perkáta Nagyközség Önkormányzata.
Horváth Dóri

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
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TA R TA L O M
Perkáta Nagyközség
Önkormányzata

2-3

Perkátai Hunyadi Mátyás Ált.
Isk. és Alapfokú Műv. Isk. 3-5
Perkáta Általános Művelődési
Központ
5-7
József Attila Könyvtár

5-6

Szivárvány Óvoda

6-7

Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft

7

Perkátai Szociális Központ

8

Egészségügy

8

Civil szervezetek hírei

Októberi hónap
eseményei
Október 6-dikán méltó módon emlékeztünk meg az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc vértanúhalált halt hőseire.
Golyó általi halálra ítéltek:
Schweidel József, Kiss Ernő, Dessewffy
Arisztid és Lázár Vilmos
Akasztófára ítélt tábornokok a következő
sorrendben: Pöltenberg Ernő, Török Ignác,
Lahner György, Knezich Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly,
Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey
Károly.
Hősiességük példaként marad az utókor
számára.

Köszönöm az ünnepségen szereplő diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak,
hogy színvonalas műsorral tisztelték meg
56’ hőseinek emlékét, illetve településünk
lakóit!
Az ünnepséget követően az iskola előtti
parkban Pongrátz Gergely mellszobrát
civil szervezetek, valamint Perkáta Nagyközség Önkormányzata és intézményei
megkoszorúzták.

9-12

Kína kincsei

12-13

Közösségi hírek

13-14

Egyházi írások

14-15

Közlemények, hirdetések
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IMPRESSZUM

Október eseményei időrendben:
Október 1. Mesemondó verseny – Kovács
Roland első helyezést ért el

Október 20-án az 1956. október 23-án
kitört forradalom és az azt követő szabadságharc történelmi emlékét ünnepi
műsorral idéztük. Délelőtt az alsó és a felső
tagozatos iskolások számára, délután 16
órától Perkáta Nagyközség lakói részére
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(  folytatás a 3. oldalról)
Október 2. – fogadóórákat tartottak a pedagógusok – a fogadóórák látogatottsága
igen alacsony volt.
Október 6-án az aradi vértanúk napján
a hagyományok szerint emlékezett meg
iskolánk „kisünneplőben”, mécsessel, egy
szál virággal Berényiné Takács Dóra és
Orbán Zsolt szervezésében.
Október 13-án matematika versenyen vettek részt diákjaink, részletesebben külön
cikkben számol be Hegedűs Gabriella intézményvezető asszony.
Október 14-én Kismaraton – futáson indultak diákjaink
Október 20-án futballtornán vettek részt
diákjaink.
Október 23-ai események felelevenítésére
október 20-án péntek kerül sor. Szervezők:
Fülöp Irén, Orbán Zsolt
Hangos olvasás felmérést végzett Horváthné Horgos Judit intézményvezető
asszony
Október 24-én Rendhagyó ének-zene óra
a tornateremben – Nagy Csaba tanár úr,
tárogató művész.
Október 25-én az Agrárkamara jóvoltából
pályaorientációs napon vett részt a 8. évfolyam Pusztaszabolcson.
Október 26-án a dunaújvárosi Hild József
szakiskola munkatársa tartott helyben pályaorientációs órát a végzős diákoknak.
Október 27-én Jákliné Perei Erika sikeres
pedagógusminősítésen vett részt
Szilasy László
Igazgató

Országos Bolyai Matematika Csapatverseny
2018. október 13-án a dunaújvárosi Széchenyi Gimnáziumban matematikaversenyen
vett részt iskolánk két ötödikes osztályából
egy-egy csapat. A nem könnyű feladatsorral vitézül megküzdöttek.

Az 5.a-ból a Varga Noémi, Jákli Dávid,Szabó Balázs,Szabó Viktor összetételű Baglyok nevű csapat 73 ponttal a 62.helyen,
az 5.b-ből a Bernhardt Boglárka, Gálosi
Lara, Németh Bence, Vigházi Zétény alkotta Csipetcsapat 90 ponttal a 29. helyen
végzett, a 84 Fejér megyei csapat közül.
Gratulálunk a csapatoknak!
Hegedűs Gabriella, Molnár József
felkészítő tanárok

Papírgyűjtés
Az idei tanév őszi papírgyűjtése október 25-29. között zajlott. Rekordmennyiségű papírhulladékot gyűjtött az iskola
diáksága, köszönhetően néhány nagyobb
tételnek, mely egyrészről Kusler Dávidnak köszönhető, másrészről a boltokban
összegyűjtött karton hulladéknak. Sok
családban a szülők hozták a papírt, de
voltak olyan osztályok, ahol a gyerekek a
klasszikus gyűjtéssel, házról házra járva,
talicskával hozták a papírt. 11 és fél tonna
papírt gyűjtöttünk, melynek az árát az
osztályok saját döntésük alapján használnak fel.
Köszönjük mindenkinek, akik az osztályok
bevételét növelték!
Hegedűs Gabriella
Szervező

Novemberi hónap
eseményei
November 7-én az alsó évfolyam színházban járt.
November 8-án alsós mesemondó verseny
volt. Részletesen külön cikkben.
November 10-én Jákliné Rajcsányi Rozália
sikeres pedagógusminősítésen vett részt.
November 10-én a hagyományok szerint
megrendezésre került a HALLOWEEN tökfaragó verseny. Részletesen külön cikkben.
November 10-én került megrendezésre a
Márton napi népszokásokat felelevenítő
színes program.
November 10-én Pályaorientációs napon
vettek részt a végzős diákok a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum megrendezésében.
A negyedéves értékelések elkészítésének
határideje a legkésőbb november 25-e.
Kérem azon szülőket, kiknek gyermekei
nem megfelelően teljesítettek keressék
az osztályfőnököt, szaktanárokat.
November 16-án Fülöp Irén műveltségi
vetélkedőre megy a 8.a osztályból
November 17-én megrendezésre kerül
Nagyvenyimen a mesemondó verseny
Szilasy László
Igazgató

Mesemondó verseny
2017.11.08.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
már régóta hagyomány, hogy novemberben megrendezzük az alsó tagozatosok
részvételével a mesemondó versenyünket.
Ezt az eseményt az idén november 8-án
tartottuk iskolánkban. Nagyon változatos, kedves mesékkel készültek most is

tanulóink. Csodálatos élményekkel gazdagodhattak azok, akik részt vettek eme
eseményünkön. Az elsõ és második osztályosok együtt mutathatták be meséjüket,
míg a harmadik és negyedik osztályosok
külön teremben mesélhettek nekünk. A
zsûri tagjai közt köszönthettük Sztanó
Anna nyugdíjas tanító nénit, Toldi Hajnalka hitoktatót, Kárász Ferencné Csilla óvó
nénit, Pavlicsek Zsolt tanár urat, Benke
Ferencné Gabi nénit, és nem utolsó sorban a zsûri elnökét, Fülöp Irén tanárnõt..
Pannika néni az idén is nagy szeretettel
adta át a legfiatalabb versenyzõnek, az
elsõ osztályos Basticz Biankának a jutalomkönyvet. A felkészülésben aktívan részt
vettek az alsó tagozatos tanító nénik, és
gyermekeink szülei is, akiknek ezúton is
nagyon köszönjük ezt a szép élményt,
mellyel megajándékoztak bennünket. Gratulálunk a helyezést elért gyermekeknek
és visszavárunk mindenkit jövõre is! Az
elsõ helyezettek részt vehetnek a nagyvenyimi körzeti mesemondó versenyen
november 17-én.
Helyezettek:

1.
I.
II.
III.

évfolyamon:
helyezett: Soha Noel 1.b
helyezett: Basticz Bianka 1.a
helyezett: Fazekas Julianna 1.b

2.
I.
II.
III.

évfolyamon:
helyezett: Sipos Karina 2.b
helyezett: Bognár Emma 2.b
helyezett: Petrovics Gergő 2.a
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3.
I.
II.
III.

évfolyamon:
helyezett: Vigházi Amina 3.b
helyezett: Hidegkuti Máté 3.b
helyezett: Áldott Hanna 3.b
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zésre. Az idei évben 9 csapat nevezett
és tette próbára kézügyességét valamint
kreativitását. A töklámpások faragása jó
hangulatban zajlott. A zsűrinek ismét nehéz dolga akadt az elkészült alkotások
értékelése során.
A helyezések az alábbiak szerint alakultak:
1.
helyezett: Tökfejek – Horváth Mónika, Jákli Regina, Tillinger Dorián (7.a)

3.
helyezett: Vadlibák – Csere Kinga,
Dankó Ramóna, Hethési Tímea (7.b)

4.
I.
II.
III.

évfolyamon:
helyezett: Badi Alíz 4.a
helyezett: Wéber Viktória 4.b
helyezett: Kusler Nóra 4.b

Gratulálunk a helyezetteknek!
Gergelyné Németh Tímea
Tanítónő

Halloweeni tökfaragó
verseny
A felsős évfolyam hagyományos tökfaragó
versenye 2017.11.10-én került megrende-

2.
helyezett: Királyi faragók – Bernhardt Boglárka, Kis Bettina, Oláh Bertold,
Poszkoli János (5.b)

Minden megjelent művésznek és a zsűri
tagjainak is köszönöm áldozatos munkáját:
Szombat Katalin

Perkátai Általános Művelődési Központ
Perkátai Általános
Művelődési Központ
hírei
A Perkátai Általános Művelődési Központ
az év végén a tavalyi évhez hasonlóan egy
komplex adventi programmal várja a kedves érdeklődőket. Az ünnepi hétvégék és a
PerkátaKarácsony 2017 megvalósításában
több társszervező, támogató is részt vesz
majd. A sok ötletet, javaslatot, felajánlást
előre is köszönöm!
2017. szeptember 28-án Horváth Béla történész legújabb könyvének bemutatójára
hívtuk meg az érdeklődőket a Győry-kastélyba. Az „A 6. (Württemberg) Huszárezred az 1848-49-es Magyar Szabad-

ságharcban” című könyvvel kapcsolatos,
rendhagyó történelemi előadás nemcsak
a felnőtteket, de az ifjúságot is vonzotta.
Az ÁMK munkatársai október hónapban
látogatást tettek Rajcsányi László otthonában, és megtekintették a méltán híres
gyűjteményét. A gyűjteményben megtalálhatóak gyönyörűen felújított motorbiciklik, biciklik, régi elektronikai eszközök,
rádiók, számítógépek, írógépek stb., konyhai eszközök, melyek ükszüleink, dédszüleink idejében napi szinten használatba
voltak véve. Igazi élmény volt végig járni az
igényesen berendezett tároló helyiséget.
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön az
általános iskola diákjai adtak méltó megemlékező műsort a Faluházban. A program
elején Somogyi Balázs polgármester mondott beszédet, melyben megemlékezett a
forradalom harcosaira és az események

fontos szerepére az európai népek életében. Az ünnepi műsort követően Pongrátz
Gergely mellszobránál és Csányi Sándor
emléktáblájánál folytatódott a délután,
ahol a megemlékezők koszorúkat helyeztek el.
November 17-én nyitottuk meg a „Perkáta
téglái” elnevezésű kiállításunkat, ahol címeres téglákból álló tárlatot tekinthetnek
meg az érdeklődők. A megnyitó programon ismertterjesztő előadások hangoztak
el, a kiállítás berendezésében segítő Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtő Egyesület
tagjai által. A kiállítás 2017. december 11-ig
tekinthető meg a kastély épületében.
A Perkátai Általános Művelődési Központ
dolgozóinak nevében szeretnék kellemes
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánni Perkáta lakóinak!
Bogó Anikó

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

József Attila Nagyközségi Könyvtár hírei
2017. szeptemberben elkezdődött a
könyvtárunk könyvállományának selejtezése. Az előkészítésben és a selejtezés
lebonyolításában aktív szerepet vállaltak

a székesfehérvári Vörösmarty Könyvtár
módszertanos munkatársai. A selejtezés
további munkafázisai folyamatban vannak.
A selejtezés befejezése 2017. november
30-ra várható.

november 30-án, 16:30 órakor, a könyvtár
és az Irodalmi Kör felkészülésében láthatják és hallhatják majd az érdeklődők.
Tervezett időpontokban foglalkozásokat
is tartunk a gyermekek számára.

Szabó Magda írónő születésének 100.
évfordulója alkalmából kiállítással és irodalmi délutánnal készülünk. A programot

„Négy évszak” kézimunka kiállítást szervezünk az advent és a karácsony jegyében.
(  folytatás a 6. oldalon)
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(  folytatás az 5. oldalról)
Időpont: 2017. december 10-én, a második adventi délutánon. Partnerszervező a
Nagyközség Nyugdíjas Klubja.
A téli kiállításra szeretettel várjuk a különböző technikával készült kézimunkákat!
Jelentkezni lehet Somogyi Annánál, illetve
a könyvtárban november végéig!
A jelen hírekben szeretnék egy kis ízelítőt
adni a 2018. januári programjainkból:
Részt veszünk a Márai-VII. programban,
amelynek során a könyvtárunk 200. 000 Ft

értékben választhat ajándékkönyveket az
olvasói számára.
Január 12-én- 140 éve - született Molnár
Ferenc. Ezen alkalomból, az író műveiből
könyvajánlóval készülünk. Beszélgetést
kezdeményezünk a Pál utcai fiúk c. regényről, valamint hozzá kapcsolódóan
irodalmi játékokra hívjuk a felső tagozatos
gyerekeket.
Január 22-én ünnepeljük meg a magyar
kultúra napját.

Szivárvány Óvoda
hírei
Októberi-novemberi programok
Az őszi hónapokban gazdag tevékenykedtető életet teremtettünk óvodásaink
számára. Sok közös programot szerveztünk (séták, kirándulások, rendezvények,
projektek, stb.) melyek segítségével élményekben gazdagodhattak, ismereteik
bővültek, értelmi képességeik fejlődtek.
Október 2-tól megkezdődtek a tehetségműhely foglalkozások nagycsoportos gyermekeink számára a Manóvár, a
Kisegerek, és a Bóbita Tehetségműhelyek
keretében.
Október 3-án a Nefelejcs Bábszínház Egyszer egy hétpettyes katicabogárka című
bábelőadást láthatták a gyerekek.
Október 4-én ünnepeltük az Állatok Világnapját. Ennek keretében egész héten
az állatok témakört dolgozták fel a csoportokban. Óvodánk aulájában kisállat
kiállítást rendeztünk. A gyerekek nagy
örömmel hozták házi kedvenceiket, mutatták meg társaiknak. Láthattak csigákat, halacskákat, papagájokat, kaméleont,
csirkét, kiskutyát, sőt az óvoda hátsó udvarában még birkákkal és egy pónival is
megismerkedhettek.
Intézményünkben nagy hagyománya van
a szüret témakör feldolgozásának. A projekt keretében sok érdekes, változatos
tevékenységgel bővítettük a gyermekek
ismereteit. A témakörhöz kapcsolódó verseket, énekeket, dalos játékot tanultak,
képeket festettek, színeztek, ragasztottak.
A szülők segítségével sokféle gyümölcsöt
gyűjtöttek, ezekből gyümölcssalátát készítettek a csoportokban.
A projektet egy jókedvű szüreti bállal zártuk, melyről nem hiányozhatott a szép
szüreti kiállítás, a gyümölcskóstolás és a
kemencében sült finom pogácsa sem. A
szüreti bált a Nyuszis csoportos gyerekek
táncos bemutatója és a Horváth Dóra által
vezetett Kankalin Néptánccsoport műsora,
táncháza tette még színvonalasabbá.
Ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek, Szülői Szervezetnek, Horváth Dórának, a néptáncos gyerekeknek, Czuppon
Lászlónénak, Bakos Károlynénak, Basticz
Bálintnénak, hogy segítették projekthetünk sikeres megvalósítását. Továbbá
szeretnénk köszönetet mondani Kusler

Dávidnak és munkatársainak, hogy segítségünkre voltak a mobilkemence szállításában.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a „Kis
emberek a Föld körül” projektünk az eTwinning Magyarország 2017 versenyen
2. helyezést ért el mellyel intézményünk
60.000 Ft-ot nyert IKT eszközök vásárlására, és elnyerte az Európai Minősített
eTwinning Projekt címet is.
Október 16-20-ig a zöldségeké volt a
főszerep. Az óvónénik sokféle változatos
tevékenység segítségével dolgozták fel a
témakört. A gyerekek megtudhatták, hogy
hol terem, hogyan fogyasztjuk, mit lehet
belőle készíteni, miért kell sok zöldséget
fogyasztani. Szívesen meg is kóstolták a
zöldségféléket.

2017.10.16-án indult Ovizsaru programunk
nagycsoportos gyerekek számára. Célja a
gyerekek biztonságérzetének erősítése, a
rendőrrel kapcsolatos érzelmek javítása.
Az ismeretszerzésben Rendőr Robi, Ros�szcsont Ricsi és Rosszcsont Rozi bábok
segítik a gyermekeket. A foglalkozásokat
Czompó Anita óvodapedagógus vezeti.
2017.10.24-27-ig „Tök jó hetet” tartottunk.
A projekt feldolgozása során különböző
fajtájú, formájú tököt gyűjtöttek a csoportok, amit változatos módon használtak fel.
Tökkel tornáztak, a témához kapcsolódó
verseket, mondókákat tanultak, színeztek,
rajzoltak, ragasztottak, gyurmáztak, sült
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Helyi előadók –versmondók, énekesek,
zenészek – fellépésére hívjuk meg a közönséget!
Január 24-én, és 25-én kultúra napi vetélkedőt szervezünk az általános iskolásoknak.
Sok szeretettel várunk a programjainkra
minden érdeklődőt!
Lászlóné Szabó Edit
könyvtárvezető
tököt, tökmagot kóstoltak, sütőtök golyót
készítettek, töklámpásokat faragtak. A
hét zárásaként Mosonyi Györgyné, Kárász
Ferencné és Horváth Fanni bábelőadását
tekinthették meg a gyerekek.
November 2. hete a Márton napi készülődés jegyében zajlott. Márton legendájának
elmesélése alkalmat adott arra, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a jószívűség,
segítőkészség, adni tudás fontosságára. A
csoportokban a gyerekek a hét folyamán
sok-sok libás dekorációt, bábot, rajzot készítettek. Libás dalosjátékokat játszottak,
mondókákat, verseket tanultak. Márton
napján az óvoda szépen feldíszített aulájában nézhették meg a Márton napi kiállítást, idézték fel a hét folyamán szerzett
ismereteket. Kárász Ferencné és Rónás
Ferencné óvónénik előadása, majd pedig
táncház tette még színesebbé a napot.
Végül pedig nagyon finom libazsíros kenyeret ehettek lilahagymával.
Márton nap alkalmából 2017.11.09-én a
Nyuszis csoportos óvónénik egy tartalmas délutáni tevékenységet szerveztek
a csoportba járó gyermekek és szüleik
számára. Lehetőség volt Márton napi lámpást készítésére, „rizses liba” díszítésére,
ragasztására, társasozásra, közös játékra.
A jókedvű délutánon szülő és gyermek
együtt tevékenykedhetett, alkothatott.
Nagyon örültünk, hogy sok szülő élt a
lehetőséggel.

2017.11.13-17-ig a „Kukoricázzunk” projekt
megvalósítására került sor. A projekt keretében a gyerekek megismerkedhettek
a kukoricával, mint növénnyel, a kukorica felhasználásával, a kukoricaszedéshez
használt régi népi eszközökkel, a kézi és
gépi morzsolással. Az összegyűjtött kukoricacsöveket lemorzsolhatták, hidast építhettek kukorica csutából, kipróbálhatták a
kukoricapattogtatást, csuhézást, kukorica
prószát sütöttek, amit aztán jóízűen el is
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fogyaszthattak.
Mészáros Zsuzsanna, helyi gyűjtő is látogatást tett az óvodában, és a régi
szokásokról, hagyományokról mesélt a
gyerekeknek. Köszönjük, hogy emlékeit
megosztotta óvodásainkkal, ezzel is bővítve ismereteiket.
A projekt keretében a Kismalac és a farkasok című mesét láthatták a gyerekek,
amelyet Mosonyi Györgyné Ági néni kukorica csutából készült bábokkal adott elő.
2017.11.29-én a Portéka Színpad Decemberi csillagok című előadását láthatják a
gyerekek.
December eseményei
A gyerekekhez a legközelebb álló ünne-

pek a téli évszakban vannak. A december
hónap az ünnepre hangolódás jegyében
zajlik. Az ünnepvárás, az előkészületek és
maga az ünneplés is örömteli esemény a
gyermekek számára. Az adventi készülődés keretében adventi koszorúk készülnek
a csoportokban, együtt gyújtják meg az
adventi gyertyákat, ünnepi díszbe öltöztetik a csoportokat.
December 6-át, Mikulás napját izgatott,
kíváncsi várakozás előzi meg. Versekkel,
mesékkel, Mikulásról szóló történetekkel, énekekkel, rajzokkal készülünk erre
a napra.
December 10-én, a 2. adventi vasárnap, 15
órakor, a Győry-kastély előtt, a színpadon
fellépnek a Pillangó csoportos gyerekek.
December 13-án, Luca napján pedig népi
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rigmusokkal Lucáznak a csoportokban.
A karácsonyi készülődés, karácsonyvárás időszaka alatt óvodásaink sok szép
verssel, mesével, karácsonyi történettel,
énekkel ismerkedhetnek meg. Készülnek a
szebbnél szebb képeslapok, ajándékok, karácsonyfadíszek, sül a mézeskalács, amelyek majd otthon a család karácsonyfáján
kapnak helyet.
Ezúton szeretnék mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánni magam és az
óvoda dolgozói nevében!
Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető
Bogó Anikó
ÁMK igazgató

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

Perkátai Kínai
Központ Nonprofit Kft. hírei
A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. a 2016-os évben több
kulturális programot valósított meg, mind társszervezőként,
mind önállóan. A kínai kultúra megismertetése mellett természetesen a helyi igények kielégítésére is törekedtünk. A 2018-as
évben is szívesen várjuk a programötleteket, a céges és családi rendezvények, esküvők szervezésében megvalósításában
is állunk az érdeklődők rendelkezésére. Keressék bizalommal
munkatársainkat a (06) 25-899-102-es telefonszámon, illetve
kinaikozpont@gmail.com email címen.
Kínai delegáció tett látogatást a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai
Központban 2017. szeptember 28-án. A delegáció a Zhejiang Kerület Társadalmi Közbiztonságáért Felelős Bizottságát képviselte.
Vezetőjük Zhu Hengyi, a bizottság alelnöke volt. A kastélyban
Somogyi Balázs polgármester fogadta a vendégeket. Először
szóban mutatta be a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központot, ismertette az Európai Uniós pályázatot, melynek keretein
belül megvalósult az épület felújítása. A vendégeknek nagyon
tetszett a felújított épüket, elismerően szóltak a kiállításokról is.
A 2017. október 16-ai héten rendhagyó rajzórára várták az általános iskolás gyerekeket a központ munkatársai. A programra
a Kínában hagyományos Őszközép ünnep kapcsán került sor.
A héten, a rajzórán részt vevő gyerekek lampionokat készíthettek, és csütörtökön, október 19-én, 18 órakor egy felvonuláson
vehettek részt, amire mindenki a saját maga által készített kis
lámpást hozhatta el. A menet a kastély mögött haladt el, majd
a Spotház mellett elsétálva egy kört tettek a sportpályán, ezt
követően az általános iskola mellett jöttek fel, és tértek vissza
a kastélyhoz. A gyerekek lelkesen és izgatottan vettek részt a
lampionos felvonuláson, várták a programot.

2017. november 10-én került sor a Csányi család tiszteletére, a
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Perkátai Kínai
Központ Nonprofit Kft. által berendezett kiállítás megnyitó
ünnepségére. A megnyitón részt vettek a Csányi család tagjai
közül is többen. A megnyitón beszédet mondott Fórizs Antal,
a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Csányi
Sándor színművész, a Thália Színház művészeti vezetője, Somogyi
Balázs polgármester, Csányi Rudolf könyvkötőmester, Gáspár
Aladár festőművész, és Csányi János festőművész. Verseket
szavalt Csányi Kevin és Csányi Dávid, színűművész. A kiállítás
egy hónapig tekinthető meg a kastély épületében.

A 2018-as évben is szeretettel várjuk programjainkra az érdeklődőket. Az eseményeket továbbra is a kínai ünnepkörhöz
igazítjuk, így terveink között szerepelnek a holdújévvel kapcsolatos rendezvények, gyermek rajzpályázat, sárkányhajóünnep megtartása stb… Programjainkról bővebb információt a
www.perkata.hu oldalon találhatnak.
Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánok a
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. minden dolgozója nevében.
Bogó Anikó
ügyvezető igazgató

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

Perkátai szociális
munkások köszöntése
A 2016. évi CLXXX. törvény a Szociális
Munka Napjának munkaszüneti nappá
nyilvánításáról szól (november 12.), mely
alkalmából Perkáta Nagyközség Önkormányzata is egy kis ünnepséggel, ebéddel készült a szociális szférában dolgozók
részére. Somogyi Balázs polgármester úr
megköszönte a Perkátai Szociális Központ munkatársainak a település rászoruló
lakossága körében elvégzett áldozatos
munkát.

Baba-Mama Klub hírei
Megérkezett az ősz szép színes pompájával, s a kicsiknek is színes programokat
hozott a klubba. Vendégünk volt Bernáth
Éva a székesfehérvári játék múzeum munkatársa. Nagyon érdekes előadással bemutatta a múzeumot, régi idők játékait. Majd
a gyerekek számára hasznos matató-zsákot készíthettek a szülők Éva irányításával.

megelőzésére, tájékoztató anyagot és rózsaszín lufit osztottunk az anyukáknak és
gyerekeknek. Kirándultunk a dunaújvárosi
piacra, megcsodáltuk az őszi zöldségek
és gyümölcsök színes kínálatát. Nagyot
hancúroztunk az udvaron a lehullott falevelek között, és még mindig élvezzük az
udvari játszótér adta lehetőségeket.

Mi védőnők felhívtuk a figyelmet a mellrák

A jó hangulatú köszöntésen részt vett
Bogó Anikó alpolgármester, Dr. Lakos
László jegyző és Kovács Melinda gazdasági vezető is.
Bogó Anikó

A közös játék, a közös csúszdázás mindig nagy öröm! Továbbra is várjuk péntekenként délelőtt a kicsiket a szociális
központba!
Védőnők

Egészségügy
Védőnői szolgálat hírei
2017. októberi 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.
Gelencsér Petra

2017.10.01. Szülők: Gelencsér Tamás és Juhász Tünde

Kis Jázmin

2017.10.06. Szülők: Kis Attila és Fadgyas Boglárka

Szilasy Levente

2017.10.31. Szülők: Szilasy György és Dr.Tóth Luca

Köszönet véradásért
A 2017.november 9-én a Faluházban megtartott véradáson
Perkáta nagyon szépen teljesített!
53 fő jelentkezett véradásra, 42 fő tudta leadni a vért és első
alkalommal jelentkezett 7 fő.
Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget!
Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter védőnők

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!
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Civil szervezetek hírei
2017. november 1-én, Mindenszentek napján a szentmisét követően Bozai Márton
atya megáldotta a Polgári Összefogás
Perkátáért Egyesület által, Bálizs Péter
atya emlékére újra állított, “csirói” keresztet.

„Halottaiból
föltámadott…”
Az út menti keresztek szerepe a napi gya-

A Perkátai Polgárőrség hírei
Az Országos Polgárőr Szövetség 2017.
október 19-én ünnepséget szervezett az
’56-os forradalom 61. évfordulója, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának
28. évfordulója alkalmából. A rendezvény
helyszíne a Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet színházterme volt, s az alkalom
kapcsán jutalmazásokra, elismerések átadására is sor került.
A rendezvényen dr. Simon Miklós, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke mondott köszöntőbeszédet, melyben kiemelte, hogy a
polgárőrségben végzett önkéntes munkának milyen fontos szerepe van nem csak
a közbiztonság fenntartásában, hanem az
ország életében is, hiszen ez példaként
szerepelhet akárhol.
Ezt követően kezdetét vette a kitüntetések
átadása is, ahol a Perkátai Polgárőrség
eredményes tevékenységéért országos

korlatban 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.
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:
„JÁRVÁNYTÓL, ÉHINSÉGTŐL ÉS HÁBORÚTÓL MENTS MEG URAM MINKET”
Az egyház minden évben ehhez a kereszthez rendezte meg a búzaszentelő
kőrmenetet. 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.
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.
Új kereszt faragását olcsóbbnak ítélték,
mint a restaurálást.
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 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.
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület

szinten az „Év Polgárőr Egyesülete” címet
vehette át. Az ünnepségen az egyesületet Horváth István, az egyesület elnöke
képviselte, ő vette át az emlékérmét és
a díszoklevelet dr. Túrós Andrástól, az
Országos Polgárőr Szövetség elnökétől.
A program végén Szegedi Csaba operaénekes műsorát hallgathatták meg a
jelenlévők, majd egy pohárköszöntővel
és fogadással zárult a délután.

A Perkátai Polgárőrség ezúton kíván minden perkátai lakosnak békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt!
2018-ban is számíthatnak a segítségünkre!

A Perkátai Polgárőrség ezúton szeretne
köszönetet mondani minden jelenlegi,
egykori és alapító tagnak, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület
elnyerhesse ezt a rangos kitüntetést az
Országos Polgárőr Szövetségtől, valamint
támogatóiknak és Perkáta lakóinak, azt,
hogy bizalmat szavaznak számukra!
2017. november 1-én, Mindenszentek napján a temetőben teljesítettek szolgálatot az
egyesület tagjai, hogy mindenki számára
békében teljen el az ott töltött idő. Az
autóval történő járőr szolgálaton kívül a
Perkátai Polgárőrség lovas járőrei is felügyeltek a közbiztonságra a temetőben.

Elérhetőségek:
Horváth István (Perkátai Polgárőrség):
30/621-0387
László Norbert (Perkátai Polgárőrség):
30/621-6062
Horváth Dóri
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Perkáta Nagyközség
Nyugdíjas Klubjának
hírei
Év végéhez közeledve jó visszagondolni,
mi mindent is csináltunk nyár óta.
Még tavasszal meghívást kaptunk, látogassunk el Székesfehérvárra a megyei
Vörösmarty Könyvtárba. ennek a meghívásnak tettünk eleget júniusban, és igazán
élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Bemutatták az olvasórészleget, a gyerek
és felnőtt könyvtárat, sőt még a könyvkötő
részleget is felkereshettük, ahol a könyvkötészetbe is belekóstolhattunk. Saját készítésű kis naplócska lett az eredmény. Itt
is szeretném megköszönni a meghívást
Sibáné Ilike lányának Renátának, hogy
ilyen szép és tartalmas napot tölthettünk
el a megyei könyvtárban.
Augusztusban is kirándultunk egy jót.
Dinnyésen jártunk, ahol a Várparkot látogattuk meg. A várparkban 30 magyar
vár anyaghűen megépített makettje között sétálhattunk. Innen Agárdra mentünk
át, ahol meglátogattuk Gárdonyi Géza
szülőházát. A napot a termárfürdőben
fejeztük be.
Persze a két kiránduláson kívül még sok
mást is felsorolhatunk. Kezdeményezői,
szervezői voltunk, vagyunk a kézimunka
kiállításnak. Júniusban a „Kezünk munkái”
egy sokszínű, sokféle kézimunkát felsorakoztató kiállítás volt. Szeptemberben

2017. november-december
pedig a négy évszakot bemutató kiállítás
első, őszt megmutató tárlatát nyitottuk
meg. Klubunk természetesen megünnepelte az Idősek Világnapját. Október
2-án vendégek voltunk. Önkormányzatunk
finom uzsonnával, a Vox Caritatis kórus
pedig énekekkel köszöntött bennünket.
Lassan itt az év vége, decemberben kerül
megrendezésre kézimunka kiállításunk téli
része advent és karácsony szellemében.
December 11-én pedig szokásos év végi
ünnepi klubnapunkat tartjuk meg.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt
klubunkba. Összejöveteleinket minden
hétfőn tartjuk a Szociális Központban 14
órától.
Nyugdíjas klubunk nevében szeretném
megköszönni az önkormányzat az ÁMK és
a Szociális Központ segítő támogatását,
amit programjainkhoz nyújtottak. Kívánok
mindenkinek egészségben töltött boldog,
békés napokat erre az esztendőre és a
közelgő újesztendőre!
Somogyi Anna

Őszi szezonzárás a
Perkátai SE labdarúgóinál
Mindenképp kijelenthető, hogy jelentős
előrelépés történt a Perkátai SE labdarúgó
csapatainál, amely az elmúlt tíz év legsikeresebb évét, illetve fél szezonját hozta.
Az első csapat 9 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel jobb gólkülönb-

A Nyugdíjasok Baráti Köre megtartotta a
negyedik negyedévi összevont születésés névnapokat. Különös alkalom volt ez
a rendezvény, hiszen 80. születésnapját
ünnepelték Déry Győzőné Ancikának,
aki igen aktív tagja az énekkarnak, és
a klubnak. Dr. Nagy Andrásné verses
köszöntőt mondott az ünnepelteknek.
Jó hangulatú délután volt.

Fotó: László Imréné

VELED események
A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 2017 őszén részt
vett a Tesco – Ön választ, mi segítünk!
pályázat második fordulóján. Az esemény
során a kijelölt Tesco áruházakban lehetett
zsetonokkal szavaznia a vásárlóknak, a
számukra szimpatikus projektre. Az egyesület egy tündérkertet szeretett volna
megvalósítani az elnyerhető támogatási
összegből. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki a zsetonját a
VELED projektjére dobta, s ezzel támogatta az egyesület projektjét!
2017. szeptember 1-jével az ifjúsági egyesület alszervezeteként működik tovább a

Nyugdíjasok Baráti
Körének híre

Népművészeti foglalkozás. A foglalkozás
szeptember 18-án megkezdte a 2017-2018as évadját 50 gyermek aktív részvételével.
A kis táncosok lelkesen, szorgalmasan
vesznek részt az órákon, öröm velük a
munka.
ségének köszönhetően vezeti a tabellát
holtversenyben. Tavasszal nagy versenyfutás várható a feljutásért, amely kimondott célja a csapatnak. Biztató számunkra,
hogy a mi csapatunk a legfiatalabb és
játékosaink a koruk ellenére mindvégig
fegyelmezetten képviselték csapatunkat
és településünket. Sajnos az elmondható,
hogy a sikereink mások számára nehezen
voltak megemészthetőek és több súlyos
sérülés is sújtotta a csapatot. A szezon
vége után egy bajnokságbeli sérülés következményeként a csapat legjobb góllövője, Ráthgéber László kórházba került.

Október hónap végén több adománygyűjtő bödön került kihelyezésre az egyesület
által, melyekkel a Népművészeti foglalkozás táncoslábú fiainak gyűjtünk csizmákra.
Kérjük támogassanak minket a kezdeményezésünkben!
Továbbra is várunk tagjaink közé minden
olyan személyt, aki az egyesület céljaival,
tevékenységével azonosulni tud, szeretne
tenni a perkátai fiatalokért, és szívesen
segítene a nekik szánt programok szervezésében!
A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület nevében ezúton
szeretnék Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánni minden perkátai lakosnak!
Horváth Dóri
A csapat, a vezetőség és önkormányzatunk számos dolgozója véradásával is Laci
mellé állt.
A felnőtt csapat mellett ificsapatunk, az
U19 is kiváló eredményeket ér el, a cikk
megírásakor az utolsó forduló előtt szintén
első helyen áll. A záró fordulóban eredményétől függetlenül biztosan dobogón
fog telelni a csapat. A Bozsik-programban
első őszi szezonjukat játszotta négy korosztályos csapatunk és a Pálhalmán levő
tornákra számos szülő és ismerős kísérte
el csapatainkat. Az eredményeket nagyon
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köszönjük a csapatok edzőinek, a felnőtteknél Kerekes Bélának, az U19-nél Kiss
Norbertnek, a Bozsikosoknál pedig Szellák
Sándornak, illetve az egyesület vezetőinek Erdős Károly szakosztályvezetőnek
és Vátkai Zoltán egyesületi elnöknek, és
természetesen minden támogatónak és
segítőnek.
Az utánpótlás nevelését tűzte ki egyesületünk a legfontosabb céljának ezért több
pályázaton is eredménnyel vett részt. Erre
a szezonra is jelentős, közel három millió
forintos TAO pályázatot nyert el, amely
az utánpótlás labdarúgás feltételeinek

(edzők, utaztatás, felszerelés) biztosítását
látja el. A másik pályázatunk, amelyet az
önkormányzat valósít meg, és elsősorban az iskolai és az egyesületi labdarúgás
feltételeit javítja, a futsalpálya építése,
amelyhez a Hungrana Kft. közel 25 millió
forint TAO támogatást biztosított, illetve
önkormányzatunk is közel 6 millió forint
önrészt adott. A pálya építése kapcsán
több vállalkozó támogató jelezte, hogy
segíteni kívánja a sportéletet, így a Perkátáért Közalapítvány várja a támogatásokat,
amelyeket kastélykerti sportfejlesztésekre
fordít.

Maratont futott
Kovácsné Bogó Erika

vet állított fel. Ezt igyekezett betartani,
fokozatosan növekedett a távok hossza,
amiket lefutott, s ennek köszönhetően
jól felkészülten, 2017. október 15-én rajthoz állt, és 4 óra 41 perc alatt teljesítette
a több, mint 42 km-es távot. Az elején
kicsit gyorsabban futott, mint tervezte,
de végül sikerült megtalálnia a megfelelő
tempót. Menet közben frissítőpontok álltak
a rendelkezésére mindenkinek, itt vizet,
izzóitalokat és banánt kínáltak a részt vevőknek. Az első majdnem 10 km-t Erika
megállás nélkül futotta le, s csak utána
állt meg kicsit pihenni a táv közben. Arra
a kérdésre, hogy mi viszi előre az embert
ilyen hosszú kilométerek lefutásakor azt
feleli, hogy a tudat, hogy sikerül. Nem csak
fizikailag, szellemileg is készült a megmérettetésre, eszébe sem jutott, hogy feladja
menet közben. Elmondja még azt is, hogy
őt a futás feltölti, pihenteti, sikerélményt
ad számára, akkor is, ha éppen Perkátán
a határban fut és teljesíti az aznapra kitűzött távot.
A versenyekre rendszeresen elkíséri férje
is, hogy buzdítsa, s a maratonra lánya és
családja is vele tartott, hogy szorítsanak
neki. A sikeres futóverseny után pedig
egy rövidebb pihenő következik most a
perkátai futónak: pár napot kihagy, s szép

fokozatosan fog neki kezdeni újra a futásnak. S bár azt mondja, hogy úgy indult neki
a maratonnak, hogy csak egyszer futja le,
már most azon gondolkodik: legközelebb
is rajthoz áll.
Ezúton is gratulálunk ennek a szép távnak a teljesítéséhez! További sok siker
kívánunk!

mények, amelyekről egy kis összefoglalót
szeretnék tárni az olvasók elé.
2017. június elején Gyöngyösön, a Dr. Csépe György Uszodában rendezték meg
az Uszonyosúszó Diákolimpia országos
döntőjét, ahol iskolájukat képviselve több
versenyszámban is indultak a kis versenyzőink. Tamás Dávid a 12-13 évesekkel
úszott, amikor is minden versenyszámban
javított a nevezési idején.
A testvérek, Dorottya és Attila ezüst minősítést szereztek.
Június végén az Uszonyosúszó Országos
Verseny Dobó Kupáját Egerben rendezték
meg, ahol Aszlajov Attila és Alexander a
Dobó Kupán bizonyíthatott.
Attila mind a két versenyszámban az
eddigi szintidejét is megjavította! 50m
uszonyos gyorson a IV. helyen, míg 100m
gyorson az V. helyen ért célba.
Alexander igaz versenyen kívül, de itt először indult az 50m-es uszonyos gyors
versenyén, és korcsoportjában negyedikként ért célba.
Aszlajov Dorottya és Tamás Dávid három

napot töltött felkészüléssel Alsónémediben, az Agárparkban „tájolt”. A Csepel
Kupa Tájékozódási Búvárúszó versenyen
Dorottya III. helyezést ért el, míg Dávid
a serdülők korcsoportjában IV. helyen ért
célba.
A minden napi edzés és gyakorlás augusztusban is meghozta a sikereket a sportolóink számára.
Gyékényesre utaztak a gyerekek. A tájékozódási búvárúszó országos bajnokságot augusztus 3-6. között rendezték
meg. Csak betöltött 10 éves kortól lehetett
versenyezni. Aszlajov Dorottya országos
2. helyezést ért el. Tamás Dávid pedig a
korcsoportjában a 10. helyen végzett.
Attila még csak 9 éves, így élesben még
nem, de versenykörülmények között teljesíthette a pályát. Nagyon szép eredményt
ért el, amiért különdíjban részesült.
Októberben, Kecskeméten rendezték meg
a Fiatal Uszonyos Úszók IV. Világtalálkozóját, ahol hazai és külföldi versenyzők is
szerepeltek.
(  folytatás a 12. oldalon)

2017. október 15-én rendezték meg a 32.
SPAR Budapest Maraton Fesztivált, mely
az idei évben is nagy népszerűségnek
örvendett. Ezen az eseményen vett részt
két perkátai futó is, név szerint Kovácsné
Bogó Erika és Rauf Beatrix, akik mindketten sikeresen teljesítették a maratont,
ezt a 42 195 méteres távot. Elsőként Kovácsné Bogó Erika élménybeszámolóját
olvashatják.
Erika 3 év fél éve fut rendszeresen és több,
mint 2 éve indul különböző futóversenyeken országszerte. Volt már többek között
a Telekom Vivicittá Városvédő Futáson,
ahol félmaratoni távot teljesített (21 km), a
K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltó
félmaratonján is ott volt, továbbá, részt
vett a Szelidi-tó futáson is, ahol magát
a tavat futották körbe. Ezeken kívül még
több rövidebb távfutáson is részt vett már.
Magának egy maraton lefutásának a gondolata a Velencei-tó Kör futáskor, egy éve
merült fel benne. Ekkor kezdte el a felkészülést is a hosszútávra, melyre edzéster-

Perkátai gyerekek
sportsikerei 2017-ben
A Perkátai Hírekben többször megjelentek
írások olyan fiatalokról, akik valamiben
tehetségesek, s ami közös bennük, hogy
itt Perkátán, a Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában tanulnak, illetve tanultak.
Jelen hírekben szeretnék bemutatni négy
gyermeket, akiknek az igyekezetét és
kitartását figyelemmel kísérve elmondhatjuk, hogy példaértékű. Ők azok, akik
az úszásban remekelnek.
Tamás Dávid a „Serdülő korcsoportban”,
Aszlajov Dorottya a „Gyermek korcsoportban” Aszlajov Attila „Cápa korcsoportban”, Aszlajov Alexander pedig a „Béka
korcsoportban” bizonyított.
Dávid, Dorottya és Attila, akik a Búvársuli
SE leigazolt versenyzői, 2016 óta versenyúsznak. Alexander a kora miatt még
csak idén szeptember óta versenyezhet.
A gyerekek ügyességét, a kitartó szorgalmát bizonyítják mindazon szép ered-

Somogyi Balázs

Kép forrása: Kovácsné Bogó Erika
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(  folytatás a 11. oldalról)
Attila tagja volt annak a csapatnak, amely
a 4x100 m-es gyors váltóban a II. helyezést érte el.
A versenyen indult Dorottya és Tamás
Dávid is, akik a szintidejükhöz közeli időket úsztak.
Dorottya legjobb helyezését 200 m-en
érte el, 7. lett 22 versenyzőből.
Októberben volt még további megmérettetés is.
Dunaújvárosban, a Fabó Éva Sportuszodában bonyolították le az országos víz
alatti hoki bajnokság II. fordulóját, ahol 6
felnőtt és 4 junior csapat indult.
Aszlajov Dorottya, Tamás Dávid és Aszlajov Attila a Dunaújvárosi Búvársuli SE
junior csapatát erősítették.
Mind a hárman remekül segítették a csapatukat, Dóri 3, Dávid pedig 2 góllal. Attila a
gól elleni védekezésben bizonyította
rátermettségét.
A szép sikerek után sem volt pihenés. Novemberben folytatódott Kecskeméten,
ahol Uszonyos, és Búvárúszó Országos
Bajnokságot rendeztek. Több mint 200
versenyzőt neveztek be erre a napra.
Attila az 50 m uszonyos gyorson VII. helye-

PERKÁTAI HÍREK
2017. november-december

Fotó: Aszlajov Zsuzsanna

Fotó: Porkoláb Zsuzsi

zett lett. 100 m uszonyos gyorson IV. helyezést ért el. Míg 200 m uszonyos gyorson
V. lett. A 4x50 m uszonyos gyors váltóban
pedig a III. helyen végeztek a csapatával.
A váltóban már Alex is úszott. 6 évesen
a 8 és 9 évesek között. Egyéniben legjobb eredményét 100m uszonyos gyors
versenyszámban érte el, ahol 8 éveseket
megelőzve a 10. helyen végzett.
Tamás Dávid is szépen teljesített. Minden

versenyszámban sikerült javítania a legjobb idején. Legjobb eredményét a 100 m
búvárúszásban érte el, IV. helyen végzett.
Dorottya 100 m-en javított az idején, és
ezüst minősítést szerzett.
Dávid, Dorottya, Attila, és Alexander kiváló sporteredményeihez gratulálunk, és
további sikereket kívánunk!
Lászlóné Szabó Edit

Kína kincsei 84. - Pavlicsek Zsolt rovata
Perkátai diák Kínában
– második év , második tudósítás 2017
november
Pavlicsek Patrik kínai szakos perkátai
egyetemista—immár diplomás mester
szakosként — ismét Kínában gyarapítja
ismereteit. Beszámolóit újabb élményeiről,
tapasztalatairól folyamatosan adjuk közzé
következő lapszámainkban is
(rovatvezető)

Nanjingban, Kína
„déli fővárosában” 2.
A város szíve „egyetem falvakkal”, azaz hatalmas befogadóképességű felsőoktatási
központokkal (campus) van teli. Általánosan egy ilyen egyetemen tízezernél is több
kínai hallgató és ezernél is több külföldi
vendéghallgató kapcsolódik be a kínai felsőoktatásba legalább 1-2 félévre. Az én kí-

nai egyetememnek három kampusza van.
A diákok nagy része az oktatási épületek
mellett lakik , vagy pedig a környező,közeli utcákban. Kína minden városában az
egyetemek külön kis szigeteket alkotnak.
Így van ez Nanjing betonrengetegében is,
ahol nagyon nagy szerepet tulajdonítanak
a parkosított területeknek. Hétvégéken
megszokott látvány, hogy a környéken
lakó kínai családok ide jönnek akár csak
egy rövid délutánt eltölteni: sétálnak,
beszélgetnek, játszanak a gyerekekkel,
az egyetem kapui valóban nyitva állnak

mindenki előtt! Ami pedig nagyon fontos
itt: mindenki elfér,mert a zöldövezeteket
olyan nagyra tervezték, hogy az általános
kínai tolongás és zsúfoltság itt megszűnik.
A Nanjing Általános Egyetem kampusza
emellett azért is nagyon kellemes, mivel
a zenei tanszék épületeiből egész nap
dallamos zenék szűrődnek ki a parkba.
Esténként kifejezetten békés és nyugodt
itt sétálgatni, annak ellenére , hogy a közvilágítás a megszokott pekingihez vagy
shanghai-hoz képest kevés.
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A hagyományos kínai köztudatban Nanjing igen fontos központ, „a Dél fővárosa”.
Ezért is lepett meg engem, hogy külföldi
diákok számára nem vonzó célpont ,sokkal
kisebb arányban választják tanulmányaik
színhelyéül. Pedig előnyei nem elhanyagolhatóak: itt is mindent meg lehet kapni,itt az emberek sokkal barátságosabbak,
közvetlenebbek, segítőkészebbek, mint
nagyvárosi társaik, ahol mindenki sorokba
rendeződve siet élete egyik pontjából a
másikba. Ami viszont sok cserediáktársamat feszélyezi, hogy itt a helyiek sokszor
megbámulnak bennünket. Tényleg nem
a lopva odatekintésről van szó, hanem
alkalmasint az utca közepén megállnak

egyesek és kerekre tátott szájjal, nagy
szemekkel csak nézik a „laowai-t” (kínaiul
külföldi). Előfordul, hogy a bátrabbak fotót
is szeretnének készíteni velünk, hiszen
itt mi számítunk egzotikumnak, furcsa
embernek…
Az emberek itt nem sietnek túlságosan,
az úton közlekedés sem életveszélyes,
viszont itt a kínaiak nagy része felhagyott
egy régi hagyománnyal; a biciklizéssel.
Egyre többen inkább a könnyen beszerezhető és karban tartható elektromos
motorokat használják. Itt az ilyen járművek
vezetéséhez még vezetői engedély sem
kell. Az sem utolsó szempont, hogy tekerni
sem kell, ami itt a dimbes-dombos Nan-

„Ki tud többet Kínáról ?”
VERSENYFELHÍVÁS
Országismereti vetélkedőnk következő fordulójának megoldásait
január végéig lehet eljuttatni . Lehet fordulónként becsatlakozni,sőt
visszakeresve a régebbi kérdéssorokat egyben beküldeni a jó válaszokat. A megoldásokat írásban kérem, de személyesen is átadhatóak
vagy elküldendő a perkatakinaklub@gmail.com e-mail címre! Fordulónként is díjazzuk a legjobb 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 !
Jó fejtörést, jó versenyzést kíván:
Pavlicsek Zsolt Kína Klub vezető
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jingban nagyon fárasztó tud lenni—saját
tapasztalat.
Zárásul egy örök téma: az időjárás. Csiangszu tartományban /ami kicsivel nagyobb
mint egész Magyarország /, a Jangce folyó
partján kicsit kellemesebb klímájú az ősz
és főként a tél ,mint otthon. Szubtrópusi
időjárás várható, összehasonlításként: kb.
Kairó magasságában vagyunk… Télen viszonylag sok eső, de a hőmérséklet alig
meg + 10 fok alá, azaz még éjszaka sincs
fagy. Ez pedig egy melegkedvelő embernek nem utolsó szempont …
Kínából tisztelettel : Pavlicsek Patrik
/ folyt. köv. /

A 5. forduló ( 2017/tél ) feladatai
Melyik kínai városokban vannak az alábbiak ?
1, Tienanmen tér:
2, A Nagy Vadlúd pagodája
3, Yuyuan kert:
4, Tiltott Város:
5, A Mandzsu uralkodók palotája :
6, Agyaghadsereg:
7, Bruce Lee köztéri szobra
8, Nyári Palota:
9, Pudong városrész :
10. Konfuciusz palotája,emlékhelye:

FELHÍVÁS KÍNÁBA UTAZÁSRA !!!
Sokak kérdésére,kérésére a Perkátai Kína Klub 2018-ban megszervezi perkátai (és Perkátához kapcsolódó,kötődő) magánszemélyek önköltséges, kedvező (nem profitorientált ) látogatását Kínába. Az időpont április-május hónap környéke,
az útiterv részleteiről, a konkrét programokról az utazók döntenek a felkínálást lehetőségek alapján. Ezek után alakul
ki a költségvetés. A komoly érdeklődőket december első felében összehívok egy személyes találkozásra, ahol minden
részletet megbeszélünk !
Figyelem! Aki december elejéig nem jelentkezik, az nagy valószínűséggel lemarad az utazásszervezés elkezdése miatt !
Jelentkezni névvel, elérhetőségek megadásával Pavlicsek Zsolt klubvezetőnél lehet!

Közösségi hírek
65 éve jóban-rosszban
Nedves György és Nedves Györgyné, született Pavlicsek Magdolna 1952. október 18án mondták ki a boldogító igent Perkátán.
Ennek, immár 65 éve. Azóta élnek együtt
szeretetben, megbecsülésben.
2017. október 18-án, az évforduló napján
Somogyi Balázs polgármester és László
Klaudia aljegyző köszöntötték a házaspárt
e szép évszám örömére. A köszöntés során
beszélgettek az elmúlt időkről, s a hosszú
házasság titkáról.
Gyuri bácsi és Magdi néni 68 éve ismerkedtek meg egymással egy bálon, majd
hosszú udvarlás következett. Sétáltak a
kastélykertben, – ahova ekkoriban még
csak két alkalommal lehetett szabadon
bemenni az évben, – együtt jártak ki foci
meccsekre, s 3 év múlva oltár elé álltak.
Ugyanezen a napon akkor, a faluban hat

esküvő volt. A lakodalom Perkátán volt,
s ezt követően a szülőkkel éltek pár évig.
Hamarosan megszületett első gyermekük,
Tibor, s őt követte lányuk, Magdolna is.
1955. október 23-án saját családi fészkükbe költöztek. Magdi néni elmondja, hogy
szép éveket töltöttek együtt. Gyuri bácsi is
egyetért ezzel, sokat dolgoztak, küzdöttek,
de azt közösen, együtt tették. Gyermekeikkel nem volt probléma, jól tanultak, jól
viselkedtek, nagyon büszkék voltak rájuk,
ma is azok. Legnagyobb örömük az unokáik és dédunokáik, nagyon várják őket,
hogy haza érkezzenek a két hét múlva
esedékes közös, évfordulós ünneplésre.
Arra a kérdésre, hogy mi a hosszú házasság titka szintén egymást kiegészítve
felelnek:
- Hiba nélkül nincs senki. A másikat meg
kell becsülni és józan életet kell élni –
mondja Gyuri bácsi.

- Mindig el kell ismernie a saját hibáit az
embernek. Anélkül nem működik – teszi
hozzá Magdi néni is.
Sok boldogságot és még számos együtt
eltöltött évet kívánunk Magdi néninek és
Gyuri bácsinak!
Horváth Dóri
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Az én Itáliám – Én & Italy

Patai Mercédesz
rovata
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.
Horváth Dóri
Az alábbi rovatban a perkátai, fiatal lány
sok érdekes és hasznos információval lepi
meg az olvasókat. Kérjük fogadják szeretettel!
Szerkesztőség
Procida, Campania kevésbé ismert
gyöngyszeme
Procida, a Nápolyi-öbölben, az azonos
nevű vulkanikus szigeten elhelyezkedő
halászfalu, mely csupán pár km-re található Nápolytól, apró színes kis házaival teljesen magával ragadja az ide érkezőket.
Még áprilisban egy Feltrinelli könyvesboltban császkálva pillantottam meg egy délolasz városokat bemutató könyvet, mely
borítóján a varázslatos Procida szerepelt.
Már a kép látványától az első pillantásra
szerelembe estem, és eldöntöttem, hogy
mindenképp Procidára kell utaznom.
A legegyszerűbben Nápolyból, a Molo
Beverello kikötőből (L1 metró Municipio

megállója pár méterre) több társaság is
2-3 óránként indít kompjáratokat a szigetre. Jegyet nagyjából 15-20 eurós árkategóriában vehetünk, az alig 40 perces útra.
Az árak társaságonként és időpontonként
változhatnak. Érdemes a kora reggeli órákban, 8 óra körül, áthajózni, amikor a színes
falu ébredezni kezd. Minden városban a
kedvenc napszakom a reggel; üresek az utcák, nincsenek turisták és valami olyannak
lehetünk részesei, amelyet csak a helyiek
élnek meg. Láthatunk már kora reggel
csinos, virágos ruhában, magassarkúban,
vörösre festett szájjal boltba totyogó idős
signorákat és bárok teraszán forró kávét
kortyolgató „La Stampát” olvasó bácsikat. Valamint az érthetetlen dialektusban
ordítozó árusokat és rakodókat, akik a
kikötőben a tengeren át érkező árukat
pakolják, lassan feltöltvén a szűk sikátorokban megbújó aprócska boltok polcainak
hiányzó portékáit. Ekkor érkeznek meg a
halszállítmányok is, és kinyílnak a színes

házak még színesebb zsalugáterei is.
Kellemes meglepetést jelentett számomra,
hogy turizmusa a két szomszédos sziget,
Ischia és Capri idegenforgalmával ellentétben csekély, mely érthetetlen számomra, hiszen Procida az öböl legkisebb és
szerintem nem csak Campania, de egész
Olaszország legcsodálatosabb és legautentikusabb szigete, melynek összterülete
nem haladja meg a 4 km2-t, így gyalog
pár óra alatt könnyen bejárható.
Imádom, hogy itt nincsenek egymás után
sorakozó üzletek és egymásra nyitott előkelő éttermek, se turistákat csalogató szuvenír boltok, kikötőben heccelő jachtok
és drága luxushotelek Akkor mit lehet
Procidán csinálni? Az apátságtól, mely a
falu legmagasabb pontján emelkedik, a
csodálatos panorámában gyönyörködni
és képeslapot írni. A tenger színének változásait figyelni, érezni, ahogy a tengeri
szellő végigsimítja arcunkat. A festőien
elbűvölő kanyargós pasztellszínekben
pompázó utcácskákban kóvályogni és
hagyni, elveszni magunkat bennük, az apró
házakból kiszűrődő illatokat magunkba
szívni, a falu sajátos hangjait meghallani,
a piazzán csicsergő idős embereket nézni
és életüket elképzelni, esetleg megérteni. A város különböző szintjeit összekötő
lépcsősorokon ücsörögni és gelátót majszolni. Egyszóval élvezni az édes életet,
mert nekem Itália, az ország ilyen apró
kis eldugott szegleteit jelenti.
Patai Mercédesz

Egyházi írások
Dicsértessék az Úr
Jézus Krisztus !
Október hónapban a Szűzanya tiszteletére
délutánonként nyitva tartottuk a templomot, lehetőséget adva csendes imákra
és közös Rózsafüzér imádkozására. Újra
indultak a havi imaórák a plébánián , az
aktuális ( decemberi, januári ) időpontot
hirdetni fogjuk a szentmiséken.
Október 21-én Perkátán mi is csatlakoztunk az országos önkéntes ifjúsági segítő
akcióhoz, a „72 óra kompromisszumok
nélkül” karitatív programhoz. Szorgalmas
gyermekek, jószándékú felnőtt segítők 30
fős serege vette birtokba a templom környékét és plébániaudvart , hogy pár órás

munkával kicsit szebbé tegyük egyházi
környezetünket ! A jó hangulatú tevékenységek végén kellemes vendéglátásnak
és ajándékoknak örvendhettek a megjelentek. Köszönet a felnőtt szervezők,
felajánlók és segítők áldozatát és köszönet
a lelkes gyermekcsapatnak !

Mindenszentek ünnepén a temetőben tartott szentmisét Márton atya és felszentelte

a megújított kőkeresztet.
Advent időszaka a várakozás, az Isten-várás
előkészülete idén december 3-án vasárnap
kezdődik. A megtestesülés misztériumára
vágyunk és várunk, melyet Úrjövetnek neveztek régen. Az ember ilyenkor megtisztítja lelkét, hogy tiszta szívvel fogadhassa a
szeretet ünnepén hozzánk érkező, világba
született megváltónkat Jézus Krisztust.
Advent vasárnapjain templomunkban a 8
órakor kezdődő szentmisék és az igeliturgiák gyertyagyújtással kezdődnek.
Adventben régen / még 20-30 évvel ezelőtt is / a rorate szentmisék is a készület
hangulatát emelték. E szép gyakorlatot , a
karácsonyvárás lelki erősítőjét szeretnénk
visszahozni Perkátára is. Dec. 6-tól a készület időszakában szerdánként reggel 6 órai
kezdettel tart rorate szentmiséket Márton
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atya templomunkban. Szeretettel várunk
mindenkit !
Dec. 8-án Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Adonyban vár minket Püspök atya és
Márton atya 15 órakor ünnepi szentmisével.
December 24-én 15 órakor lesz templomunkban a hittanos gyermekek pásztorjátéka. E napon este 8 órakor ( azaz 20 órai
kezdettel) ünnepi szentmisével kezdődik
meg számunkra Szent Karácsony. E nap
Jézus Krisztus megszületésének és Isten
szeretetének az ünnepe, amikor Isten valóságos emberré lett értünk, hogy kegyelme által minden ember Isten gyermeke
lehessen. A legelső ajándék maga az Isten
volt, aki tőlünk is egyetlen ajándékot kér:
személyes önmagunkat.
Dec.25-én Urunk születése napján és
dec.26-án István, első vértanú napján is
reggel 8 órakor lesz ünnepi szentmise ill.
igeliturgia. Dec.31-án Szent Család vasárnapja szentmise reggel 8 órakor lesz
. Jan.1-én Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe,

reggel 8 órai istentisztelettel kezdjük meg
új esztendőt . Jan. 6-án Vízkereszt, Urunk
megjelenésének napja lesz, melyet jan. 7-én
a vasárnap reggeli szentmisében ünnepelünk templomunkban.
Év vége az összegzésének időszaka is. A
világ lelki válságának, anyagi nehézségeinek nem szabad teret nyernie benső világunkban, hiszen „nemcsak kenyérrel él az
ember..” Törekedjünk mindig reménytől
sugárzó, hittel élő és szeretetben megnyilvánuló krisztushívőként jelen lenni közösségünkben ! Egyházmegyénk, a pályázatok,
önkormányzatunk és segítőink jóvoltából
idén is több értékes programot sikerült
megvalósítanunk ! Ezúton is köszönünk
minden támogatást , anyagi segítséget
Plébániánk és Kisboldogasszony Alapítványunk nevében Püspök Atyánknak, Dózsa
István vagyonkezelő atyának, Somogyi Balázs polgármester úrnak, önkormányzatunk
képviselőtestületének, az ÁMK-nak, az Iskolának, a céljainkat segítő civil szerveze-

teknek és minden magánszemélyeknek ! A
Jóisten áldása kísérje további aktivitásukat!
Reménnyel nézünk 2018 elé, hogy templomunk felújítását és plébániánk fejlesztését
folytatni tudjuk !
A közelgő adóbevallásoknál a felajánlható
1 %-kal kérjük támogassák a perkátai Kisboldogasszony Alapítványunkat ( adószáma: 19098409-1-07 ).A másik felajánlható
1 %-kal pedig kérjük a Magyar Katolikus
Egyházat segítsék !
Köszönjük a már 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

KATOLIKUS KISOKOS 5.

egymásnak a béke jelét, azaz kezet nyújtanak egymásnak. Előtte illik megvárni a ministráns által az oltártól hozott kézfogást és
ez adjuk tovább a mellettünk ülőnek esetleg
a közelünkben ( előttünk, mögöttünk) ülő
testvéreinknek is. Érdekes gesztus, hiszen
nagyobb templomokban gyakran nem is
ismerik egymást az egymás mellé kerülők,
mégis kifejezzük a másik ember felé a feltétlen elfogadás eme kézjelét. Megosztom
a magam lelki békéjét a másikkal, a rend
nyugalmát közvetítem embertársamnak,

ami Jézus békéje ! Ha ezt elfogadjuk, kön�nyebb a megbocsátás, hiszen ha a haragot
levetjük, akkor nagy lépést teszünk a valódi
megbékélés irányába. A béke jele tehát nem
csupán egy kézfogás /van ahol ölelés/, hanem a szelídség, a türelem jele, a figyelmes
odafordulás kifejeződése. Ezután járulunk
szentáldozáshoz: nem véletlen, hiszen ekkor engedjük el utolsó lelki görcseinket
Jézus befogadása előtt!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Mini-rovatomban olyan kérdéseket igyekszem pontosítani, melyek felmerülnek egyházunkban, a helyi ügyintézésekkor plébániánkon vagy a liturgiákon.
Béke veled …
A Miatyánk ima után a szentmisében / és az
igeliturgiában is / a pap vagy a lelkipásztori
munkatárs / felszólítására a hívek kifejezik

Közlemények, hirdetések

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
közlemény
Továbbra is várjuk
írásaikat,
hirdetéseiket,
közérdekű
híradásaikat a
perkátai
eseményekről!
A következő
lapzártánk ideje:
2018. január 22.
Elérhetőségünk:

ujperkataihirek@gmail.com,

a Faluüzemeltetési iroda,
vagy személyesen a
szerkesztőség tagjai

Pillanatok
2017-ből

Szüreti tánc a Kankalin Néptánccsoporttal

Krizsány Zsuzsi fotója László Rékáról
és Szotyiról

„Tök jó hét” az oviban

Kirándulás a Perkátai Nyugdíjas
Klubbal

Nemzeti ünnepünkön

