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Születés hete
IDŐPONT:

2018. 05. 04-12-ig
• 2018. május 4. 9-12-ig 

Anyák napja a Baba-Mama klubban
Gyermeknevelésről, családi életről szóló könyvek ajánlása a 

Baba-Mama klubban- Lászlóné Szabó Edit  könyvtáros 10 órától
• 2018. május 8. 14-16-ig

Kismamák köszöntése tanácsadáson a  
Születés hete program alkalmából 

• 2018. május 10. 16.00
„Születés csodája” kiállítás megnyitó a Győry-kastélyban

Perkátai gyerekek születés körüli időszakban készült fotóiból 
kiállítás 2018. május 21-ig
• 2018. május 11. 10.00

Óvónők bábelőadása a Baba-Mama klubban 
• 2018. május 12. 10.00

Újszülöttek ligetének avatása az óvodánál, 
 a 2017-ben született gyerekek meghívásával

8:00 – Labdarúgó Bajnokság
Szervező: Perkátai Sportegyesület

10:00 – Mester és tanítványai kiállítás megnyitója
Szervező: Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.

Helyszín: Győry-kastély, emelet

10:30 – Kínai kézműves program gyerekeknek
Szervező: Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.

Helyszín: Győry-kastély, földszint

11:00 – Kínai rajzpályázat eredményhirdetése
Szervező: Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.

Helyszín: Győry-kastély, földszint

Testvértelepülési és Sportnap
2018. május 1.
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Március 15-ei ünnep-
ség Perkátán

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
2018. március 14-én és 15-én tartotta meg 
az 1848/49-es forradalomra és szabadság-
harcra való megemlékezését. 
Március 14-én az önkormányzatunk kép-
viseltében megkoszorúzták a Szabadság 
téren található Petőfi Sándor szobrot. 
Március 15-én az ünnepség 18 órakor vette 
kezdetét a Faluházban, ahol Dr. Galambos 
Dénes országgyűlési képviselő tartott ün-
nepi beszédet. 
Az erdélyi testvértelepülésünkről, Kisbá-
csról is érkeztek fiatalok, hogy közösen 
emlékezzenek meg a perkátaiakkal az 
1848-as eseményekről. 
A Kisbácsi Hagyományőrző Néptánccso-
port elismerésre méltó előadással készült 
a rendezvényre, akik három blokkban ör-
vendeztettek meg bennünket. Kalotaszegi 
táncokat és katona toborzót is bemutattak 
a közönségnek. Az együttest a Fölszállott 
a páva tehetségkutatóból is ismert Ördön-

gös Zenekar kísérte.
Az eseményre színvonalas, az ünnepi kort 
elénk idéző műsorral készültek az isko-
la negyedik évfolyamos tanulói, Basticz 
Józsefné, Jákliné Rajcsányi Rozália és 
Pats-Belső Viola tanítónők felkészítésé-
ben. A műsorhoz szép zenei aláfestéssel 
szolgált az iskola énekkara.

Nagyszerű ének-zenei előadást hallhattunk 
Gergelyné Németh Tímea, Murányi József 
és Orbán Zsolt hangszeres kíséretében. 
Köszönet illeti a negyedik évfolyamos di-
ákokat, valamint az iskola énekkart felké-
szítő pedagógusokat is!
A színpadi előadásokat fáklyás felvonulás 
követte. Kossuth Lajos szobránál a helyi 

intézmények, szerveztek és civil egyesü-
letek helyezték el az emlékezés virágait.
Erdélyi testvértelepülésünk, Kisbács nevé-
ben koszorút helyeztek el a Pro Kisbács 
Egyesület tagja is. Az ünnepség után Per-
káta Nagyközség Önkormányzata vendé-
gül látta a Kisbácsi Hagyományőrző Nép-
tánccsoport tagjait, és fogadó családjaikat.
Március 16-án Perkáta-Kisbács Baráti 
Egyesület közös kirándulást szervezett 
a fiataloknak. Budapesten sétát tettek 
a Várban és a belvárosban, illetve Parla-
ment látogatáson is részt vettek, majd a 
közösen elköltött ebéd után visszaindultak 
Kisbácsba.

Hírek a 2018. március 
28-i képviselő-testüle-
ti ülésről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a 
2018. március 28-i képviselő-testületi ülés 
napirendjét elfogadta.

A „Szivárvány Óvoda régi szárnyának 
energetikai korszerűsítése vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszer-
zési eljárást eredményessé nyilvánította. 
Nyertes ajánlattevőnek a GOOD-BAU Kor-
látolt Felelősségű Társaság (8143 Sárszent-
mihály, Fő utca 26.) ajánlattevőt hirdette ki.
A Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
- 23421/221327 arányban - tulajdonában 
lévő Adony külterület - 0195/2 hrsz. alatti, 
22 ha 1674 m2 területű, - szántó, erdő, fá-
sított terület és kivett szemétlerakó telep 
megnevezésű ingatlanon épített géptároló 
csarnok és hulladékkezelő csarnok épü-
letek önálló ingatlanként történő ingat-
lan-nyilvántartási feltüntetéséhez, ezek 
tulajdonjogának bejegyzéséhez, valamint 
tulajdonosuk a Vertikál Zrt. földhasználati 

jogának létesítéséhez szükséges megál-
lapodást elfogadta a képviselő- testület.

Határozatot hoztak a Perkáta Nagyköz-
ség közigazgatási területén lévő úthibák, 
valamint árkok javításával kapcsolatban, a 
2018. évi költségvetés K334 kiadási rovat 
előirányzat terhére.
A megbízott cég, a  Hating Út Kft-t (2400 
Dunaújváros, Mátyás király út 10.)
Április közepén kezdődtek meg települé-
sünkön a munkálatok, a kátyúk szélének 
felvágásával, majd folytatódott a bekötő 
úttól kezdve a kivágott kátyúk tisztításával 
és betömésével. 

Választás Perkátán

2018. április 8-án Perkátán is zavartala-
nul lezajlott az országgyűlési választás, 
amelyen látható, hogy az országhoz ha-
sonlóan a perkátai polgárok is aktívak 
voltak, hiszen 1.885 helyi választó élt a 
választójogával, ami 60,92%-os részvétel. 
A pártlistákra leadott érvényes szavazatok 
száma 1.862 volt, amelyekből az országos 
parlamentbe jutott pártokra Perkátán le-
adott szavazatok aránya: Fidesz-KDNP 
50,53%, Jobbik 32,06%, MSZP-P 5,74%, DK 
4,35% és LMP 3,81%. Az adatokból látható, 

hogy a helyiek sokkal koncentráltabban 
szavaztak, mint honfitársaink, és ha csak 
rajtunk múlott volna a választás, akkor 
csak a Fidesz-KDNP és a Jobbik jutott 
volna a Parlamentbe.
Az egyéni jelöltekre 1.829 érvényes sza-
vazat érkezett, amelyből a három legtöbb 
szavazatot kapott jelölt Perkátán dr. Ga-
lambos Dénes (Fidesz-KDNP) 48,05%, 
Pintér Tamás (Jobbik) 39,09% és Mezei 
János Zsolt (DK) 5,68%.
Az országos választást, ahogy Önök is hall-
hatták és láthatták a Fidesz-KDNP nyerte, 
az országgyűlési mandátumok több mint 

kétharmadának megszerzésével, míg vá-
lasztókerületünk, a Fejér 4-es, Dunaújváros 
központú kerület egyéni képviselője Pintér 
Tamás (Jobbik) lett.
Telefonon gratuláltam, sok sikert, és Per-
káta, megyénk és országunk érdekében jó 
munkát kívánva Pintér Tamás országgyű-
lési képviselő Úrnak, illetve Fejér megye 
további mandátumot nyert képviselőinek, 
Vargha Tamásnak, Törő Gábornak, Tessely 
Zoltánnak, Varga Gábornak és L. Simon 
Lászlónak.

Somogyi Balázs
polgármester

KÖZÜGYEK

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

www.perkata.hu | e-mail: hivatal@perkata.hu | Telefon: (06) 25-507-570 
Perkátai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Hétfőn és Szerdán: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Kedden, Csütörtökön és Pénteken: 8:00 – 12:00
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I. Perkáta Kupa  
sakkverseny

2018. április 7-én az I. Perkáta Kupa sakk-
verseny zajlott le a központban, melyet a 
Fejér Megyei Sakkszövetség, a Királysakk 
SE és Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata szervezett. 
A verseny bíráinak szerepét Katona Fe-
renc és Szabó Anna töltötték be. A ver-
senyre 47 fő regisztrált, s 6 fordulóban 
mérettek meg a gyermek és felnőtt részt 
vevők egyaránt. 

A versenysorozat első állomására, - az  I. 
Perkáta Kupára - több településről érkez-
tek sakkozók; többek között Bodajkról, 
Érdről, Mórról, Rácalmásról, Székesfe-
hérvárról és természetesen Perkátát is 
képviselték a programon. 
Képaláírás: Katona Ferenc a verseny szer-
vezője és a perkátai Csordás Péter, aki 
az ötödik helyezést érte el a versenyen

II. Perkátai Regionális 
Pálinkaverseny  
Perkátán

2018. márciusban a Győry-kastélyban 
került megrendezésre a II. Perkátai Re-
gionális Pálinkaverseny. A népszerű meg-
mérettetés házigazdája Pavlicsek Csaba 
főszervező, négyszeres nemzeti győztes 
pálinkamester, a fővédnöke pedig Galam-
bos Dénes országgyűlési képviselő volt.
Március 17-én a zsűrizés során, a felkért 
szakemberek több mint 500 beérkezett 
mintát vizsgáltak meg, itt dőlt el, hogy 
melyek érdemesek a „A legjobb perká-
tai párlat”, valamint az „A legjobb Fejér 
megyei párlat” címre.
A rendezvény 2018. március 24-én foly-
tatódott az eredményhirdetéssel és szak-
mai előadásokkal a kastély dísztermé-
ben, ahova közel 200 vendég érkezett az 
egész országból. Közel 400 párlat kapott 
arany, ezüst, vagy  bronzérmet, 15 esz-
szencia nagy kategóriadíjat és 6 főzet 
különdíjat kiérdemelve. 
A perkátai versenyzőinket is elismerés 
illette, hiszen a sok érem mellett a kate-
góriagyőzelmekből is részesültek.
Az arany minősítést szerzett Balogh Zsolt 
Bodzavirágos borpárlata, a Debreceni 
muskotályos szilvája, az Érlelt debreceni 
muskotályos szilvája, a STRONG, a Leven-
dulás almája, és a Bodzabogyója.
László Norbert és Oláh István a Birssel 
szerezte meg az aranyérmét.
Ezüst minősítéssel büszkélkedhet Sági 
József a Barrique zöldalmával és a Kaj-
szibarackkal, míg Nedves Tibor az Aletta 
szőlőjével.

Bronz minősítést nyert Balogh Zsolt - 
Érlelt aszú törköly STRONG, Gála alma, 
Zalagyöngye szőlő, Ágyas szőlő pálinkája. 
Oláh István - Sárgadinnye, és a Szilva 
, Perkátai Otello szőlő-párlata, és Sági 
József –Zöld alma, és a Szőlő- gyümölcs-
párlata. 

A II. Perkátai Regionális Pálinkaverseny 
támogatói voltak: Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata, Polgármester: Somogyi 
Balázs, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Polgármester: Cserna 
Gábor, Gyulai Pálinka manufaktúra, Kohut 
János vállalkozó, Horváth Árpád vállalko-
zó, László Norbert vállalkozó, Oláh István 
vállalkozó, Czeglédi Ferenc, REÁL ABC, 
Vadász Ildikó, Stüszi ABC, Gubicza Tamás, 
Peru Pékség, Pesei Györgyné, Divatház, 
Alexander Pálinkaház Szentes, Ari András, 
Balatonalmádi, Agro-Shop Bt., Balato-
nalmádi, Fülöp Zsolt vállalkozó, Lunczer 
Attila, Lunczer Pálinkaház, Kosd.

KULTÚRA

TA R TA L O M

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
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Katona Ferenc a verseny szervezője és 
a perkátai Csordás Péter, aki az ötödik 
helyezést érte el a versenyen

Balról jobbra: Oláh István, dr. Galambos 
Dénes, László Norbert, Pavlicsek Csaba, 
Nedves Tibor, Sági József, Balogh Zsolt, 
és Somogyi Balázs
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Márciusi hónap  
eseményei

Március 2. az első osztályosok műsorával 
zárult a Hunyadi-hét.

Március 2. Wéber Viktória népdal ének-
versenyen vett részt.
Március 10. tavaszi nevelési értekezlet 
– lemorzsolódás és kompetenciamérés 
eredményeinek elemzése volt a fő téma.
Március 12. 1. leendő osztályos szülők szü-
lői értekezletét tartottunk.
Március 14. iskolai ünnepi megemlékezés 
és műsor. 

Március 15. Munkaszüneti nap – községi 
ünnepély volt tanulóink részvételével.

Március 21-27-én megérkeztek a peda-
gógusoknak szánt notebookok az EFOP- 
3-2-4. pályázat keretein belül.

Március 26. a 4-5. évfolyam színházi előa-
dáson vett részt Budapesten – János vitéz 
című előadást tekintették meg.
Március 27. kompetenciaméréssel kap-
csolatos elemzési lehetőségekről Bálintné 
Sándor Andrea kolléganő tartott előadást
Március 27. Kovács Roland 3.a osztályos 
tanuló a Fejér Megyei mesemondó ver-
senyen II. helyezést ért el.
Március 29-től 2018. április 3-ig tart a 
tavaszi szünet. A  szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2018. március 28.

Áprilisi hónap eddigi 
eseményei

Április 1-től tankönyvrendelés.
Április 11. felsős versmondó verseny.
Április 12. alsós versmondó verseny.
Április 13. PISA felmérés.
Április 14. Minichita futás 
Április 12-13-a elsős beiratkozás,
46 gyermek iratkozott be a 2018/2019-
es tanévre.
Április 17. Előszállás matek verseny. 

Szilasy László
Intézményvezető

Színház az egész világ

Március 26-án 50-en utaztunk Budapestre 
a Nemzeti Színházba, ahol a János vitéz 
című előadást nézhettük meg ingyenesen 
a „nemzetiadiákokért” program kereté-
ben. A 4. és 5. osztályos tanulóknak életre 
szóló élményben volt részük. 

Basticz Józsefné
Tanítónő

Fejér megyei  
mesemondó verseny
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Mű-
velődési Ház és Könyvtár idén 17. al-
kalommal hirdette meg az Óperenciás 
Fejér megyei mesemondó versenyt.  
A 3. a osztályból Kovács Roland tanuló 
indult ezen a megmérettetésen: A csú-
nya királyfi című magyar népmesével. A 
válogató versenyt március 22-én tartot-
ták, ahol a harmadik-negyedik osztályos 
korosztályból 34 tanulóból tizenkettőt 
juttattak tovább a zsűri tagjai a közép-
döntőbe. Roland nagyon erős mezőnyben 
versenyzett, de bekerült a négy legjobb 
közé a döntőbe. A székesfehérvári He-
tedhét Játékmúzeumban rendezték meg 
március 27-én a az 1-2. osztály, 3-4. osztály 
és a 5-8 osztály legjobbjainak versenyét. 
Nagyon izgalmas és szoros versenyben 
Roland a harmadik- negyedikes korosz-
tályban 2. helyezést ért el! A zsűri tagjai 
között volt a Vörösmarty Rádió igazga-
tója és a nyerteseket meghívta az egyik 
vasárnapi műsorba, hogy elmondják a 
meséjüket. Rolandot április 14-én lehetett 
meghallgatni.
Gratulálunk a mi kis versmondónknak ezért 
a szép szereplésért!!

Vátkainé Boda Ildikó
Tanítónő

A költészet napja
 
Április 11-én, a költészet napján a felső 
tagozatos tanulókkal szép versekkel tisz-
telegtünk a magyar költészet nagyjai előtt.
A csodaszép, verőfényes délutánon egy-
más után hallgattuk a szebbnél szebb 
költeményeket.
A helyezések a következőképpen alakul-
tak:

I. Rácz Noémi 5.a osztály
II. Iványi Noémi 5.b osztály
III. László Emma 6.b osztály
A különdíjat Tomor Patrícia,6.b osztályos 
tanuló kapta a szép előadásmódjáért.
Köszönjük az élményt a gyermekeknek!

Fülöp Irén
Magyartanár

OKTATÁS-NEVELÉS

Web oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu | Elérhetőség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu , 25/522-350

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
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Megemlékeztünk a 
Magyar Költészet Nap-
járól

A magyar költészet napját 1964 óta, áp-
rilis 11-én ünnepeljük meg, József Attila 
születésnapján.
Perkátán is minden évben megemlékezünk 
e jeles napról.
2018. április 11-én, délután – a Perkátai ÁMK 
és a Perkátai Irodalmi Kör szervezésében – 
a Győry-kastély dísztermében ünnepeltük 
meg a magyar költészet napját. Örömmel 
üdvözöltük a vendégeinket, az érdeklődő 
közönségünket!
Köszöntöttük az előadóinkat, a Perkátai 
Irodalmi Kör és a Rozmaring Népdalkör 
tagjait, Orbán Zsolt pedagógust, vala-
mint Varga Noémi és Oláh Bertold Zsolt  
versszerető gyerekeket.
Ezen az irodalmi délutánon került sor a 
Perkátán élő pedagógus és költő, Pavlicsek 
Zsolt, „Lélekperceim” című- második ver-
seskötetének bemutatására. Zsolt sokszínű 
irodalmi érdeklődését bizonyítják az eddig 
megjelent kötetei.
A kötet legnagyobb lélegzetvételű része a 

„Lélekperceim” címet viseli. Nem véletlenül 
lett a kötet címe is és nem a véletlen műve 
az ilyen című önálló vers sem. A japán 
versformák -haikuk, wakák, klasszikus és 
formabontó versek- az élet nagyobb és 
apróbb örömeiről szólnak, melyek mögött 
mindig ott van az Istenkeresés és Istenre 
találás kételye vagy boldogsága.
A program zárásaként az ünnepségen 
megjelentek, a szerző általi ajándékkötet-

ben részesültek. A József Attila Könyvtár 
három kötetet kapott a szerzőtől aján-
dékba, amelyek rendelkezésére állnak az 
olvasóink részére.
Pavlicsek Zsoltnak gratulálunk az új köte-
téhez! További sikereket kívánunk a költői 
és írói pályáján!

Kellemes időtöltést kívánunk Zsolt lélek-
perceihez! 

2018. március 13-án érkeztünk el a kézi-
munka kiállítás Négy évszak sorozatának 
tavaszi állomására, a Perkátai Általános 
Művelődési Központ és a Perkáta Nagy-
község Nyugdíjas Klub képviselőinek 
szervezésében. A népművészeink ismét 
örömmel adták át a tavasz és húsvét 
jegyében készített alkotásait, amelyek 
Siba Árpádné, Somogyi Anna és Vicz-
kó Vilmos gondos kezei alatt kerültek 
megrendezésre. 24 alkotó kézimunkái 
kerültek most kiállításra, melyek igazi 
jelentősége abban rejlik, hogy embe-
ri kézben fogantak, szívvel-és lélekkel 
táplálták, mígnem egyedi darabként 
születtek meg. A kézimunka kiállítás 
alkotói: Bogó Ferencné, Fischer Zsu-
zsanna, Győrik Gréta, Győrik Rozália, 
Klózer Ferencné emléke, Klózer Kíra, 
László Klaudia, Móker Gáspárné, Né-
meth Júlia, Pavlicsek Györgyné, Porko-
láb Zsuzsanna, Ságiné Völgyesi Mária, 
Siba Árpádné, Somogyi Anna, Somogyi 
Józsefné, Szakács Lászlóné, Tamás Jó-
zsefné, Toldi Róza Hajnal, Tóth Mária 
Beatrix, Urbánné Koleszár Bea (Kukonya 
Műhely), Vadász Pálné, Zám Anikó, Zám 
Jánosné, Zám Judit

A köszöntő elhangzása után, Rácz No-
émi elénekelte a Tavaszi szél című nép-
dalt, majd fellépett Wéber Viktória és 
Vígházi Zétény, akik alapi ugróst és friss 
csárdást mutattak be a közönségnek.  
Gratulálunk a fellépőknek! Elismerés illeti 
a táncos gyerekek felkészítő pedagógu-
sát, Horváth Dórát is! Köszönjük!

A kiállítási munkák készítőinek kívánunk 
jó egészséget! Alkossanak maradandót, 
szépet önmaguknak, a gyerekeiknek és 
az utókornak!

 Lászlóné Szabó Edit
Perkátai ÁMK képviseletében

Perkátai Általános Művelődési Központ

2018. május 2-ig tekinthető meg a Győry-kastélyban a Tavaszköszöntő 
kézimunka kiállításunk.

KULTÚRA
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Tavasz az óvodában

„Fúj a szél, meleg szél,
Jön a tavasz, fut a tél.”

Március hónapban a tavaszvárásé volt 
a főszerep. 
A csoportokban a gyerekek hajtattak, 
rügyeztettek, veteményeztek. Megfigye-
léseket végeztek a növények fejlődésével 
kapcsolatban. 

A Nemzeti Ünnepünk megünneplésére 
március 14-én került sor. A közös ünneplé-
sen a gyerekek bátran, ügyesen adták elő 
a csoportjukban tanult verseket, együtt 
elénekeltük kedvenc katonás énekeiket. 
Az ünnep hangulatát az óvó nénik éneke 
és egy PPt vetítés tette még teljesebbé. 
Az ünnepség méltó befejezéseként elsé-
táltunk a Kossuth- és Petőfi-szoborhoz, 
ahol mindenki elhelyezhette a saját kis 
zászlóját.

Március 19-23-ig került sor a Víz világnap-
ja alkalmából szervezett projekt megvaló-
sítására, amely segítségével gyermekeink 
sok ismerettel gazdagodhattak a téma-
körrel kapcsolatban. 

Március 24-én intézményünkből ketten 
(Győrikné Kargl Mária és Cseréné Marczal 
Zsuzsanna) vettünk részt Budapesten 
a IX. Kárpát-medencei Tehetségnapon, 
ahol átvehettük az Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont táblát, melyet óvodánk 
már 2. alkalommal nyert el. 

A március 26-28-ig terjedő időszak a 
húsvéti készülődés jegyében zajlott. A 
témakör feldolgozása során a gyerekek 
sok ismeretet szerezhettek a húsvéti ün-
nepkörrel, néphagyománnyal kapcsolat-
ban, megismerkedhettek, kipróbálhattak 
többféle, korosztályuknak megfelelő to-
jásfestési technikát.

Március 27-28-án lehetőségük volt a szü-
lőknek fényképet készíttetni gyermekük-
ről, valamint a csoportképek is ezeken a 
napokon készültek. 

Március végén a Csoportos tehetség-
segítő tevékenységek támogatása II. – 
EFOP 3.2.1. Tehetségek Magyarorszá-
ga Program keretében egy kirándulást 
valósítottunk meg 50 kisgyermekkel. A 
résztvevők a program során megismer-
kedhettek Perkáta nevezetességeivel. Lá-
togatást tettünk a Győry-kastélyba, ahol 
megtekintettük a Perkátai Kínai Központ 
állandó és időszakos kiállításait. 
A kirándulás zárásaként a gyerekeket a 
Régiséggyűjtő Egyesület kemencéjében 
sült finom krumplis pitével és teával lát-
tuk vendégül. A kirándulásra meghívtuk 
a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda és 
Tehetségpont 12 kisgyermekét.
A program színvonalas megvalósulásáért 
ezúton is szeretném köszönetemet kifejez-
ni a Kínai Központ munkatársainak a szín-
vonalas tárlatvezetésért, a Régiséggyűjtő 
Egyesület vezetőjének, hogy rendelke-
zésünkre bocsátotta a falukemencét, 
valamint tagjainak a szervezőmunkában 
és a kemence fűtésében nyújtott segít-
ségükért, a Szülői Szervezet részéről Far-
kas-Tóth Ágnes és Gelencsér Zoltánné 
segítségét.

A Gyermekkönyvek világnapja alkal-
mából április 4-5-én óvodásainkkal el-
látogattunk a könyvtárba, ahol Lászlóné 
Szabó Edit könyvtáros vezetésével meg-
ismerkedhettek a könyvtárral, a könyvtári 
kölcsönzés szabályaival, kedvükre válo-
gathattak a könyvek között.

A Költészet napja alkalmából minden 
csoport versmondó versenyt szervezett. 
A legügyesebb versmondók a gyerekek 
választása alapján felléphettek a Cso-
portos tehetségsegítő tevékenységek 
támogatása II. – EFOP 3.2.1. Tehetségek 
Magyarországa Program keretében 2018. 
április 12-én szervezett rendezvényen, 
melyre meghívást kaptak a pályázati 
programban résztvevő és a fellépő gyer-
mekek szülei.
A Süni csoport versmondói: Bokor Ervin 
és Mos Zoltán.
A Maci csoportból Kovács Kristóf ének-

kel készült, Molnár Petra pedig verset 
mondott. 
A Pillangó csoportot Jákli Janka és Szarka 
Zsombor képviselte. 
A Nyuszi csoport versmondói: Viczkó 
Valentin és Petrovics Bence.
A Cica csoportból Czeglédi Kolos, Kis 
Nenszi és Poszkoli Bence mondott verset.
A pályázati program keretében a vers-
mondókon kívül felléptek a Bóbita gyer-
mekjáték- és néptánc tehetségműhely 
gyermekei: Bogó Bella, Czeglédi Kolos, 
Ganzler Máté, Gelencsér Alíz, Györök 
Bendegúz, Horváth Lotti, Jákli Janka, 
Karczub Miklós, Kis Nenszi, Kraczmajer 
Bianka, László Luca, Mráz Máté, Simon 
Zétény, Viczkó Valentin, Mosonyi György-
né vezetésével. 
A fellépés után természetesen a jól meg-
érdemelt jutalom – elismerő oklevél és 
csokoládé - sem maradhatott el, amit 
büszkén vettek át ügyes óvodásaink. 
Gratulálok minden fellépőnek és felké-
szítőiknek!

Április 16-20-ig Föld napja alkalmából 
szervezett projekt megvalósítására ke-
rült sor. 
Április 18-án egy sportnap keretében bi-
zonyíthatták gyerekeink ügyességüket.
Május első vasárnapján az anyukákat 
ünnepeljük. Óvodánkba is nagy-nagy sze-
retettel készülnek gyerekeink az anyukák, 
nagymamák köszöntésére. 
Anyák napi ünnepségeink a következő 
időpontokban lesznek: 
- Maci csoport április 27 – 9.00 óra, Régi 
Óvoda
- Süni csoport május 3 – 9.00 óra, Régi 
Óvoda
A nagycsoportosok búcsúztatásával egy-
bekötött ünnepségek:
- Pillangó csoport május 18 – 15.30 óra, 
Faluház
- Nyuszi csoport május 25 – 15.30 óra, 
Faluház
- Cica csoport június 1 – 15.30 óra, Faluház
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Cseréné Marczal Zsuzsanna
  óvodavezető

Lászlóné Szabó Edit
Perkátai ÁMK megbízott igazgatója
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(  folytatás a 8. oldalon)

Baba-Mama klub hírei
A tavasz beköszöntével is nagy a nyüzs-
gés a Baba-klubban. Természetesen mi 
is köszöntöttük a kislányokat a Nemzet-
közi Nőnap alkalmából! Húsvéti kifestő-
ket színeztünk, és nagyokat játszottunk. 

A jó idő lehetővé teszi, hogy újra tud-
juk használni a kinti játszóteret. Nagy 
sláger a csúszda és a babaház. 
Vendégünk volt Cseréné Marczal Zsu-
zsanna óvoda vezető, akivel megbe-
szélhettünk minden tudnivalót az óvo-
dai beíratásról. Nagyon hasznos volt, 

mert sok kisded már az óvodára készül.
Szeretettel várjuk továbbra is a kicsi-
nyeket péntekenként délelőtt a szoci-
ális központba!

Védőnők

Perkátai Szociális Központ

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

Egészségügy

Védőnői szolgálat hírei

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.
2018-ban születtek Perkátára
Márciusi Gólyahír 
Tóthi Luca  2018.03.07.   Szülők: Tóthi Norbert és Kovács Heléna
Bokros Levente 2018.03.09.   Szülők: Bokros Roland és Rónás Ágnes
Berényi Boróka 2018.03.22.   Szülők: Berényi Bendegúz és Takács Dóra

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Közérdekű, emlékeztető 
egészségügyi  
információk

Háziorvosi rendelés Perkátán
(Változás: 2016.02.01-től)
Az I. és II. számú körzet háziorvosa: 
Dr. Kormos Zoltán
Rendelő címe: 2431 Perkáta, Dózsa György 
u. 10-12.

I. számú háziorvosi rendelés; 
Telefon: 06 (25) 450 211
Hétfő:   8:00-12:00
Kedd:   8:00-12:00
Szerda:   12:00-16:00
Csütörtök:  8:00-12:00
Péntek:   8:00-12:00
II. számú háziorvosi rendelés; 
Telefon: 06(25)450 212
(Dr. Szűcs Mihály helyettesítő rendelése)  
Hétfő:   8:00-12:00
Kedd:   14:00-16:00
Szerda:   12:00-16:00
Csütörtök:  14:00-16:00

Péntek:   8:00-12:00

Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:
Telefonszáma: 06 (25) 506 201
Címe: Nagyvenyim, Fő u. 45.
Elérhető: hétköznap: 16.00-08.00 óra kö-
zött, illetve hétvégén és ünnepnap: NON 
STOP 

Sürgős szükség, életveszély, baleset ese-
tén hívható MENTŐ a 104-es telefonszá-
mon.
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A Roma Kultúra Napja 
Perkátán

2018. április 13-án tartotta ünnepségét a 
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat, a Roma Kultúra Napja alkalmából ki-
állítást szervezett a cigányzene, valamint 
a perkátai roma származású zenészek 
emlékére. Az ünnepséget Fórizs Antal, 
a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat vezetője nyitotta meg, majd 
Somogyi Balázs polgármester mondott 
beszédet.

 Megköszönte a szervezők munkáját, 
majd ajándékot nyújtott át a nemzetiségi 
önkormányzat számára, az 1956-os Em-
lékbizottság által,- a Nemzetközi Roma 
Nap alkalmából- a tíz, magyar szabadsá-
gért küzdő roma szabadságharcos hős-
ről készült bélyegsorozat két példányát.  

Az egyik bélyegen a perkátai szárma-
zású Csányi Sándor szerepel.
A beszédeket követően helyi fellépők 
előadásai következtek.

Elsőként Ősi Viktória és Tímea szavalták 
el Vörösmarty Mihálynak „A vén cigány” 
című költeményét, majd a perkátai szár-
mazású Badi István és kamarazenekara 
mutatkozott be a közönségnek. 
Bőke Emma Lelkes Miklóstól az „A ro-
mák” című verset mondta el a műsor 
során. 
A délután utolsó fellépője a „VELED az 
ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület Népművészeti foglalkozásá-
nak Kankalin Néptánccsoportja volt, akik 
Badi István és kamarazenekarának kísé-
retében, Kovács Roland, 3. osztályos me-
semondó tolmácsolásában egy perkátai 
dramatikus táncot, a „Kecskekeresés”-t 
adták elő.
A program zárásaként közös táncra 
hívták meg a vendégeket a szervezők, 
valamint a fotó kiállítás is megtekinthető 
volt az érdeklődők számára.

Horváth Dóri

EGÉSZSÉGÜGY - CIVIL

(  folytatás a 7. oldalról)

Fotókat készítette: Szloboda Bianka

Civil szervezetek hírei

Védőnői Szolgálat Perkátán
Cím: 2431.Perkáta, Dózsa György u.10-12. 
Telefon: (06) 25-451-427

Fogadó óra: hétfőtől péntekig 
8.00-9.00 óra között
Várandós tanácsadás: kedden 
14.00-16.00 óra között
Iskola-egészségügyi tevékenység: 
szerdán 8.00-12.00 óra között

I. Körzet védőnője: Illés Eszter
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: szer-
dán 12.00-14.00 óra között, és csütörtökön 
9.00-11.00 óra között

II. Körzet védőnője: Bogóné Plasek 
Krisztina
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:  

kedden 9.00-11.00 óra között és  
szerdán 12.00-14.00 óra között

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

A fogorvosi ügyelet rendjének kiírása 
megtalálható a fogászati rendelő címén, 
illetve a (www.dunaujvaros.hu/fogorvo-
si_ugyelet) ajánlásával

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

Állatorvosi rendelő
Szakorvos: Dr. Beregszászy Anikó;  
Telefonszám: 06 (20) 3777 842
Rendelő címe: 
2431 Perkáta, Szabadság tér 9/B 
Rendelési idő: 
Hétfő - Csütörtök: 16:30-17:30
Péntek:      10:30-11:30
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„VELED az ifjúságért” 
Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület 
hírei

Az egyesület Népművészeti foglalkozá-
sának Cinegemadár Néptánccsoportja 
2018. április 5-én hagyományőrző húsvéti 
locsolkodást szervezett kastélykertben. A 
program során számos fotó is készült a 
gyermekekről, mellyel a Néptáncosok Kel-
lékboltjának Facebookos versenyén indul 
az egyesület. Kérjük, hogy 2018. április 30-
ig támogassák a csapatot szavazatukkal 
a kellékbolt Facebook oldalán!
2018. április 13-án, a Perkátai Roma Nem-

zetiségi Önkormányzatnak a Roma Kultúra 
Napjára szervezett eseményén lépett fel 
a Kankalin Néptánccsoport. A perkátai 
dramatikus táncot, a Kecskekeresést adták 
elő, Kovács Roland 3. osztályos mese-
mondó közreműködésével. A talpalávalót 
számukra Badi István és kamarazenekara 
biztosította. 
2018. áprilisában kapta az egyesület a 
visszaigazolást, hogy sikeresen bejutott a 
Nemzeti Művelődési Intézet által meghir-
detett 135+1 = A jövő zenéje című pályá-
zaton. A részt vevő fiatalok egy flashmo-
bot fognak megvalósítani a felhívás során  
180 000 Ft támogatási összegben része-
sülnek a tagjai. 
2018. április 14-én a Népművészeti fog-
lalkozás tagjai a 37. Országos Táncház 
Találkozón vettek részt. A gyerekek kéz-

műveskedtek, táncoltak és ismerkedtek a 
magyar nép hagyományaival.

Horváth Dóri

CIVIL

Az év polgárőre cím 
megyei nyertese  
Dózsa György

A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség a kö-
zelmúltban tartotta meg a 2017-es évet 
lezáró közgyűlését Székesfehérváron. A 
Perkátai Polgárőrséget Horváth István 
elnök, valamint Dózsa György, a Perká-
tai Polgárőrség felügyelőbizottságának 
elnöke képviselte. 
A Fejér megyében működő 101 egyesület 

között kiemelkedően teljesítenek a helyi 
polgárőreink. A Fejér Megyei Polgárőr 
Szövetség értékelése eredményeképpen, 
a perkátai egyesületet ismét nagy meg-
tiszteltetés érte: Dózsa György az elmúlt 
év során végzett aktív tevékenységéért 
elnyerte Az év polgárőre címet.

A Perkátai Polgárőrség, a rendőrséggel 
történő kooperatív munkájának elisme-
réseként, tárgyi jutalomban is részesült, 
amelyet dr. Varga Péter dandártábornok, 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője adott át.

Pénzügyőr Vadász-
társaság szemétszedő 
akciója

A Pénzügyőr Vadásztársaság 2018. április 
7-én megtartotta az éves szemétszedő ak-
cióját. Sajnálattal és hatalmas megdöbbe-
néssel tapasztaltuk, hogy az előző évekhez 
képest a hulladék, melyben mindenféle 
szemét volt, – bútordarabok, elektronikai 
cikkek, veszélyes hulladék, elhullott állatok, 
több tucat zsáknyi használt pelenkából, – a 
triplájára nőtt.
Vannak beazonosítható, névvel és sze-
mélyes adatokkal is ellátott hulladékok. 

Természetesen ezeket az információkat 
továbbítjuk a Hatóság felé, további bizo-
nyítékokkal csatolva. Köszönjük a segít-
séget a Forrás Szövetkezetnek, a helyi 
cross motoros csapatnak, Szarka Péternek, 
Sarok Mihálynak, az Önkormányzatnak és 
mindazoknak, akik segítettek az eszkö-
zeikkel, járműveikkel a könnyebb munka 
lebonyolítás érdekében!
Kérünk minden Perkátai lakost, és minda-
zokat, akik eddig ezt a módját választot-
ták a hulladéktól való megszabadulásnak, 
hogy keressenek olyan megoldást, ami 
kissé környezetbarátabb és nem kerül 
az eltakarítása ennyi ember fáradtságos 
munkájába!
Felhívnám a lakosság figyelmét, hogy a 

környezet megóvása érdekében Perkáta 
környékén több helyen a zöld övezetek-
ben kamerákat helyez el a társaság, hogy 
redukáljuk a hulladék felhalmozódását.

Kiss Gábor
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Perkáta SE Lovas Szak-
osztály

2018-ban tovább folytatja tevékenysé-
gét a Perkáta SE Lovas Szakosztálya. 
Az elkövetkező hónapokban további 
versenyeken szeretnénk részt venni díj-
ugratásban, fogathajtásban, és gyermek 
ügyességi versenyeken. Horváth Fanni 
kis tanítványaival el szeretné kezdeni a 
gyermekversenyeken való megméret-
tetést, amely által további tagokkal fog 
gyarapodni szakosztályunk. Az év elején 
két fővel már bővült a taglétszámunk 
Simicska Máté és Vagyóczki Krisztián 
személyében. Simicska Máté nem per-
kátai lakos, de edzője után, csatlakozott 
ő is szakosztályunkhoz, és az idei évben 
már szép eredményekkel büszkélkedhet, 
mellyel Perkáta jó hírnevét öregbíti. Máté 
március 10-én rajtengedély vizsgázott a 
Magyar Lovas Szövetségnél, mely szük-
séges ahhoz, hogy a jövőben indulhasson 
hivatalos versenyeken. Edzője, Garami 
Zoltán, szintén nem helyi lakos. Zoli már 
2013 óta tagja egyesületünknek, edzőként 
és versenyzőként is képviseli községün-
ket. Az idei évben saját tenyésztésű, fia-
tal lovával versenyezik, aki most kezdte 
versenykarrierjét. 
Március hónapban kérelemmel fordul-

tam Vátkai Zoltán Perkáta SE elnökéhez, 
melyben kértem, fogadja el vezetői le-
mondásomat. A jövőben is támogatom és 
segítem a perkátai lovas élet fenntartását, 
és az újonnan megválasztott Dózsa Ta-
más munkáját, akinek ezúton is kívánok 
sok sikert, és olyan szép, eredmények-
ben gazdag éveket, amelyekben nekem 
lehetett részem, a fantasztikus verseny-
zőtársaimnak köszönhetően, név szerint: 
Dózsa Tamás, Garami Zoltán, Gubicza 
Anett, Horváth Fanni, Horváth Árpád, ifj.
Horváth Árpád, Horváth Milán, Kukucska 
Fanni, Pavlicsek Lilla, Rosta Renáta, Si-
micska Máté, Tokodi Nikolett, Vagyóczki 
Fanni. Általuk, 10 év alatt bejárta Perkáta 
neve szinte az egész országot. Megyei-, 
országos-, nemzetközi versenyeken vet-
tünk részt. Legmagasabb kategóriában 
versenyző lovasaink is voltak, illetve van-
nak, mely labdarúgásban az NB I.-nek 
felel meg. A mai napig fő szempontunk, 
a versenyeken való becsületes helytállás, 
sportszerűség, eredményesség, továbbá 
az utánpótlás „megfertőzése”, a Perkátai 
Önkormányzat mellett, a helyi civil szer-
vezetekkel való kapcsolattartás. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani azon per-
kátai-, és nem perkátai lakosnak, akik az 
elmúlt 10 évben segítették munkámat!

Február 17. – Kaposvár: Szabadidőlova-
sok Országos Szövetsége által szerve-
zett díjugrató verseny

Simicska Máté Tibor – Nemecsek Ernő, 
50-60 cm-es kategória, 1. hely.
Simicska Máté Tibor – Nemecsek Ernő, 
70-80 cm-es kategória, 1. hely. 
Február 17. – Kaposvár: Magyar Lovas Szö-
vetsége által szervezett díjugrató verseny
Garami Zoltán – Calato’s Camelot Filippo, 
F90 nyitott „90 cm-es” kategória (29 in-
duló): 1 hibapont, 12. hely
Garami Zoltán – Calato’s Camelot Filippo, 
F100 nyitott „100 cm-es” kategória (27 
induló): 8 hibapont, 20. hely.
Február 18. – Kaposvár: Szabadidőlovasok 
Országos Szövetsége által szervezett díj-
ugrató verseny
Simicska Máté Tibor – Nemecsek Ernő, 
50-60 cm-es kategória, 2. hely.
Simicska Máté Tibor – Nemecsek Ernő, 
70-80 cm-es kategória, 1. hely. 
Február 18. – Kaposvár: Magyar Lovas Szö-
vetsége által szervezett díjugrató verseny
Garami Zoltán – Calato’s Camelot Filippo, 
F90 nyitott „90 cm-es” kategória (13 indu-
ló): 6 hibapont, 11. hely.
Február 18. – Kaposvár: Magyar Lovas Szö-
vetsége által szervezett díjugrató verseny
Garami Zoltán – Calato’s Camelot Filippo, 
F100 nyitott „100 cm-es” kategória (16 in-
duló): 1 hibapont, 5. hely.
Április 7. – Sóskút: Magyar Lovas Szövet-
sége által szervezett díjugrató verseny
Simicska Máté Tibor – Calato’s Camelot 
Filippo, 90 cm nyitott kategória (22 induló): 
1 hibapont, 10. hely.
Simicska Máté Tibor – Calato’s Camelot 
Filippo, 100 cm kezdő lovas kategória (11 
induló): 5 hibapont, 7.3 stíluspont, 7. hely.
Április 14. – Sóskút: Magyar Lovas Szö-
vetsége által szervezett díjugrató verseny
Garami Zoltán – Calato’s Camelot Filippo, 
90 cm nyitott kategória (45 induló): hibát-
lan, 23. hely.
Simicska Máté Tibor – Calato’s Camelot 
Filippo, 100 cm kezdő lovas kategória (22 
induló): 1 hibapont, 7.2 stíluspont, 11. hely.

Orbán Brigitta

CIVIL - KÖZÖSSÉG

Közösségi hírek

95. születésnapja alkalmából 
köszöntöttük Elek Mihályt
1923. március 23-án, Nagyperkátán született 
Elek Mihály, akit 95. születésnapja alkalmából az 
önkormányzat nevében köszöntöttünk László 
Klaudiával, a Polgármesteri Hivatal aljegyző-
jével. Perkáta harmadik legidősebb embere 
a feleségével fogadott minket a Szent István 
utcai házában.

Isten éltesse Mihály bácsit és feleségét!

Somogyi Balázs
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Perkátai Kínai Köz-
pont Nonprofit Kft. 
hírei

A Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Köz-
pont számos nagy sikerű eseménynek 
adott otthont az elmúlt időszakban. 
2018. március 17-én a II. Perkátai Regio-
nális Pálinkaverseny zsűrizését tartották 
meg az intézményben, ahol a felkért szak-
emberek több mint 500 beérkezett min-
tát vizsgáltak meg, s döntötték el, hogy 

milyen minősítést érdemel. A rendez-
vény 2018. március 24-én folytatódott az 
eredményhirdető ünnepséggel a kastély 
dísztermében, ahova közel 200 vendég 
érkezett az egész országból. 
2018. április 7-én az I. Perkáta Kupa sakk-
verseny zajlott le a központban, melyet a 
Fejér Megyei Sakkszövetség, a Királysakk 
SE és Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata szervezett. A versenyre 47 fő re-
gisztrált, s 6 fordulóban mérettek meg a 
gyermek és felnőtt részt vevők egyaránt. 
A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. 
az idei évben is meghirdette a perkátai 
általános iskolás gyermekek számára a 

rajzpályázatát, mely a „A 2018-as év a 
Kutya éve” címet viseli. A pályázati mun-
kákat szabadon választható technikával 
készíthették el a tanulók a versenyre. 
2018. május 1-én több programmal is 
várjuk az érdeklődőket a Győry-kastély 
épületében. 10 órakor a „Mester és ta-
nítványai” elnevezésű festménykiállítás 
megnyitójára kerül sor. 10:30-tól kézmű-
ves foglalkozásra várják a gyermekeket 
a központ munkatársai, s 11-kor a rajzpá-
lyázat eredményhirdetésére is sor kerül. 

Horváth Dóri
Perkátai Kínai Központ munkatársa

KULTÚRA

MEGHÍVÓ
,,Minden muvész saját lelkébe mártja ecsetét, és saját szívét viszi a vászonra.”

Henry Ward Beecher
˝

A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. tisztelettel és  
szeretettel és tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, a

,,Mester és Tanítványai” címu

 Nógrádi Katalin, ART-díjas festomuvész által összefogott festmény 
kiállítás megnyitó ünnepségére.

A kiállított alkotások a Rácalmási-Kulcsi Festokör tagjainak munkái.

Idopont: 2018. 05. 01. 10 óra
Helyszín: Gyory - Kastély

˝ ˝

˝

˝
˝

˝

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.
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Az én Itáliám-Én&Italy 
Patai Mercédesz rovata

Patai Mercédeszről már olvashattak 
a Perkátai Hírek hasábjain. Merci ro-
manisztika-olasz alapszakon végzett, 
mely képzés keretén belül 6 hónapig 
Rómában tanult, ekkor nyílt először 
lehetősége arra, hogy hosszabb időt 
töltsön imádott országában. Diplomája 
megszerzése után Milánóba és Liguria 

egyik eldugott tengerparti falvába köl-
tözött. Jelenleg az ELTE-n; Olasz nyelv, 
irodalom és kultúra, illetve a Firenzei 
Egyetemen; Interkulturális tanulmányok 
mesterszakokon tanul. Szabadidejében 
szinte mindig úton van az olasz csizma 
szebbnél-szebb, kevésbé ismert váro-
sait kutatván. Utazásai során szerzett 
élményeiről és tapasztalatairól utazási 
blogot vezet, mely Én & Italy néven fut.

Két különleges ékszerdoboz 
Dél-Olaszországba vágyóknak 

Positano

Kína kincsei 87. - Pavlicsek Zsolt rovata

Perkátai diák Kínában 

második év , ötödik tudósítás 2018 április
Pavlicsek Patrik perkátai egyetemista—im-
már diplomás kínai szakértőként – másod-
szor gyarapítja tudását Kínában. Beszá-
molóit újabb élményeiről, tapasztalatairól 
folyamatosan adjuk közzé 
Nanjingban, Kína „déli fővárosában” 5.

Jövő a jelenben avagy aktuális nagy  
változások Kínában 1.

Kínára gyakran mondják, hogy a „leg”-ek 
országa: a leggyorsabban fejlődő ország, 
a legerősebb gazdaságú ország, a leghosz-
szabb történelemmel rendelkező kultúra, 
a legbonyolultabb nyelvvel bíró ország, 
stb. Az utóbbi évtizedekben emellett sze-
rintem az is nagyon igaz Kínára, hogy a 
változásokra a legfogékonyabb és a leg-
rugalmasabban reagáló ország. Következő 
írásomban egy kis betekintést adok arról, 
Kína miben más, mint volt 5 éve, 10 éve, 
vagy régebben. 

Az elmúlt közel 20 évben egyre nagyobb 
szerepet kapott Kínában a környezettu-
datosság, a környezetvédelem és a zöld 
energiák. Ennek komoly oka, hogy Kína 
még ma is a legnagyobb szénfeldolgozó 
és szén-dioxid kibocsátó ország a világon. 
Gyakran olvashatunk a megavárosokat el-
lepő szmogokról, az ihatatlan csapvízről, a 
levegő rossz minőségéről. A szmoggal kap-

csolatban magam is igen negatív tapasz-
talatokat éltem át, amikor Peking éltem. 
Abban az 1 évben szinte mindig nagyon 
szennyezett, rossz levegőjű volt a főváros, 
napsütést vagy kék eget igen ritkán láttam. 
2017-től ez megváltozott, már inkább a 
szmogos napokat kell, nem pedig a napo-
sakat, a levegő pedig érezhetően tisztább 
lett, felhőt is alig látni és ez nem csupán 
csak az állami ünnepek és világkonferenciák 
idején volt így! (A létező Időjárás Ellenőrző 
Minisztérium csúcstechnológiák alkalma-
zásával megoldotta a kedvező időjárás 
lehetőségét…-- a szerkesztő hozzáfűzése…) 
A környezettudatosság az oktatásban is 
egy új mérvadó irányelv lett, a diákokon 
keresztül pedig a családokhoz is eljutnak 
az új ismeretek. Nagy előrelépést tett Kína 
a megújuló energiahordozók használata 
és új technológiák kutatása terén, ezen a 
téren már megelőzött sok fejlett orszá-

got. Szélturbinák Belső-Mongóliában, vízi 
erőművek a nagyobb folyókon, napelemek 
és termál bojlerek a háztetőkön, szolár-
farmok a félsivatagos pusztai területeken. 
Ezzel együtt a hőerőművek szénkibocsá-
tását válogatott eszközökkel csökkentik, 
a kibocsátott szennyező anyagokat nö-
vekvő arányban kötik le vagy hasznosítják 
újra. Egy dokumentumfilm ezt csak úgy 
emlegette, mint a zöld sárkány felemel-
kedését. A zöld területek építése is nagy 
szerepet kapott az elmúlt két évtizedben, 
ezzel is javítják a városképet, a lakosok 
hangulatát és a levegő tisztaságát. Minden 
egyes alkalommal mikor visszatérek Kínába 
irigykedve nézem azt a sok zöldet, ami 
szebbé és élhetőbb hellyé teszi a városokat!  
/folyt. köv. /

Kínából tisztelettel : 
Pavlicsek Patrik 

Közösségi hírek
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Egyház-hitélet

Dicsértessék az Úr Jézus 
Krisztus!
A nagyböjti élelmiszer gyűjtési 
akcióban nálunk is szép meny-
nyiségű adomány gyűlt össze. 
Karitász önkénteseink húsvét 
előtt ki is osztották a rászoruló 
családoknak, így a nagylelkű 
adományok segítettek nélkülö-
ző embertársainknak. Isten sze-
reti a tiszta szívű adakozókat!
Nagyböjt idején gyarapodhat-
tunk lelkiekben Tóth András 
atya lelkigyakorlatos prédiká-
ciójából, aki Ercsi plébánosa. 
Ápr. 08-án az Isteni Irgalmas-
ság vasárnapját ünnepeltük 
templomunkban, melyet hitta-
nos gyermekeink szerepléssel 
és délelőtti játszóházzal tettek 
még érdekesebbé.  
Megkezdjük az idei egyházi 
hozzájárulásokat kérő levelek 
és postai utalványok kézbesíté-
sét, bízva a hívő és egyházköz-
ségünkhöz jó szándékkal viszo-
nyuló perkátai emberek anyagi 
segítségében. 2018-ban nem 
változnak az összegek: a dol-
gozó felnőttektől 5000 Ft/év, 
 nem aktív felnőttektől (nyug-
díjas, munkanélküli) 4000 Ft/ 
év támogatást kérünk. Önkén-
tesen akár magasabb össze-
gekkel is lehet segíteni helyi 
egyházunkat, mely adományo-
kat hálásan fogadunk. Támo-
gatásukat előre is köszönjük! 
Az adóbevallásoknál a felajánl-
ható 1 %-kal támogathatják a 
perkátai Kisboldogasszony 
Alapítványunkat (adószáma: 

19098409-1-07). A másik fel-
ajánlható 1 %-kal pedig kérjük 
a Magyar Katolikus Egyházat 
támogassák!
A következő időszak ünnep-
rendje:
Május a Szűzanya hónapja. 
Ilyenkor különleges figyelem-
mel és szeretettel fordulunk 
az Istenszülő Anya felé. Az 
időszak sajátos imaformája a 
litánia, melyek hétköznapokon 
a szentmisékhez kapcsolódnak. 
Anyák napja ünnepét május 
06-án tartjuk templomunk-
ban. Ekkor lesz az ünnepélyes 
elsőáldozás is a felkészült gyer-
mekek részére. 
Máj.20-án Pünkösd vasárnapja, 
amikor a Szentlélek eljövetelét 
és kiáradását ünnepeljük, mely-
nek megszentelő hatása van 
életünkre, szentmise reggel 8 
órai kezdettel.
Június 02-án országos szent-
ségimádás lesz, templomunk-
ban 17 órai kezdettel lesz a 
szentségimádás. 
Úr Napját ünnepeljük június 03-
án: templomunkban 17 órakor 
kezdődik a szentmise, majd 
körmenet a templom körül a 
templomkertben.
Tanév végén, június 17-én 
délután 17 órai kezdettel az 
iskolaév befejezése okán há-
laadó szentmisét mondunk 
évértékeléssel-jutalmazással, 
ministránsavatással. 
Húsvét örömében élünk, pün-
kösd beteljesedését várjuk, 
amikor befejeződik a húsvéti 
időszak ötven napja. A feltá-
madás titkát a Szentlélek ereje 
viszi bennünk tovább életünk 

végéig. Krisztus feltámadott, 
mi pedig az Ő titokzatos teste 
vagyunk. A Szentlélek kiára-
dásának napját nevezzük az 
egyház születésnapjának is. A 
Szentlélek a szeretet lelke. Leg-
főbb célja, hogy megerősítse 
szeretni tudó képességünket, 
ugyanis hitünket a szeretet te-
szi hitelessé!

Az apostolok lelkében felélesz-
tett lelkesedés adjon számunk-
ra is erőt, lendületet a Krisz-
tus-követésre, hogy hasonlóan 
tudjunk lelkesedni Krisztusért, 
az Ő örök tanításáért és orszá-
gába eljutásért! Úgy legyen! 

Pavlicsek Zsolt 
 lelkipásztori munkatárs

A legendás Amalfi-parton található 
Positano, a partszakasz legszebb és 
legkedveltebb városa. Az egykori ha-
lászfalu az utóbbi években Olaszország 
legfelkapottabb üdülőhelyévé nőtte ki 
magát. Positano mélyre hatol, álomhely, 
amely nem tűnik valóságosnak, amíg 
ott vagy, de hívogatóan valóságossá 
válik, ha elhagytad.” – írja Steinbeck a 
szurdokvölgyben elterülő elbűvölő fa-
luról. Ennél szebben nem tudtam volna 
megfogalmazni a bennem kavargó érzé-
seket, melyek minden egyes alkalommal 
előjönnek, mikor csak Positanóra gon-
dolok. Szerintem Positano Olaszország 
legromantikusabb helye. A vidék szédítő 
sziklafalakon több száz méter magasan 
futó balra-jobbra cikázó szerpentinjei, az 

illatos narancs- és citromligetei, a csip-
kézett sziklafalon lépcsőzetesen emel-
kedő, színes virágokkal ékesített házai, 
szűk sikátorai garantáltan elvarázsolják 
az ide érkező turistát.
Ravello

Ravello nagyon pici, legfőbb attrakciója 
a hajdani pápákat és királyokat ven-
dégül látó impozáns Villa Rufolo és a 
varázslatos, mesébe illő kertjei, ahon-
nét elképesztő panoráma nyílik a festői 
öbölre. Az elnépesedett és elhanyagolt 
település a 19. században vált felkapottá 
a turisták körében, majd a 90-es évek 
második felében az UNESCO, környező 
településeivel együtt, a világöröksége 
részévé nyilvánította, mely nem vélet-
len, hiszen a város és a vidék minden 
egyes szeglete tökéletes. Álmodozó és 
romantikus lelkületű személyek, ennél 
ideálisabb helyet nem is találhatnának 
maguknak.

Patai Mercédesz

Egyházi írások

KÖZÖSSÉG - HITÉLET 
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„Semper consilium tunc deest cum opus est maxime.” Publ. Syrus
„A jó tanács mindig akkor hiányzik, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.”

 §         DR.  BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD        §
 irodája

2456 Besnyő, József A. u. 21.
Elérhetőség: 06-70-777-53-19
 bacsalmasicsilla@gmail.com

Az Ügyvédnő 2018. május 28-tól hétfői napokon 14:30-tól 15:30-ig várja 
ügyfeleit a Polgármesteri Hivatalban.

SÜRGŐS ESETBEN A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON 
HAGYHATNAK ÜZENETET: 06 25/233-636

 JOGI TANÁCSADÁS (Végrehajtási ügyekben is )

 OKIRATOK SZERKESZTÉSE (Angol nyelven is )
Pl.:  -  Ingatlanok adás-vételi szerződése
       -  Végrendeletek készítése
       -  Felszólító levelek, cégalapítás

POLGÁRI ÜGYEKBEN JOGI KÉPVISELET
Pl.: -  Munkaügyi perek
      -  Házassági bontóperek
      -  Kártérítési perek és egyéb peres képviselet

BÜNTETŐ ÜGYEKBEN VÉDELEM ELLÁTÁSA

ÜGYFÉLFOGADÁS:

TELEFONON TÖRTÉNŐ ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS ALAPJÁN.

BEJELENTKEZÉS: A 06-70-777-53-19-ES TELEFONSZÁMON

KÖZLEMÉNY

Horgászok figyelem!

Élő csalik kaphatók:

2431 Perkáta, Petőfi u. 6.

Tel.: 0620/348-3033

Faluüzemeltetés felhívása!
A Faluüzemeltetés munkatársai a lakosság  

segítségét szeretné kéri abban, hogy  
2018. áprilisától minden perkátai polgár 

legyen szíves a saját háza előtti közterületet 
rendben tartani, a füvet lenyírni.

A közfoglalkoztatottak csökkentett létszáma 
miatt, sajnos nem tudunk minden területet 

rendben tartani!
Megértésüket és segítségüket köszönjük!

Faluüzemeltetés munkatársai 

Tavasszal lehetséges a kerti hulladék égetése
Az éven belül két időszakban lehetséges a kerti hulladék és avar égetése településünkön, Perkátán.

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendeletünk 4. §-a az  
égetés időpontját tavasszal március 1-je és május 31-e között, míg ősszel október 1-je és november 30-a kö-
zött határozza meg, kizárólag pénteken 8 és 20 óra között, és szombaton 8 és 12 óra között, amely időinter-

vallumon belül gondoskodni kell a tűz eloltásáról is.
Somogyi Balázs

Levél Bözsi néninek, 
ismeretlen helyre
Drága Bözsike!

Nehéz belenyugodnunk, hogy többé nem 
integetsz vidáman a kapud előtt, valahány-
szor megérkezünk a tiéddel szemben álló 
házunkhoz, s már soha nem beszélgethe-
tünk a tornácodon a család, a falu meg 
a világ dolgairól. Tavaly nyáron egyszer 
megemlítetted, hogy úgy érzed, lassan 
kifelé mész az életből, mi pedig rálegyin-
tettünk: – De hát Bözsike, jövőre még csak 
77 leszel, és az, hogy itt is meg ott is fáj, 
a korral jár, de igazán nagy bajod nincs, 

ugye? És egyikünk sem gondolta, hogy 
egy vérröggel a halál üzen: eljött az idő. 
Amikor megtudtuk a fájdalmas hírt, az első 
döbbenet után megpróbáltuk felidézni, 
mit jelentettél számunkra, mit szerettünk 
meg benned a 17 éven át tartó szomszéd-
ságunk idején, ami alatt számtalanszor 
éreztetted velünk, hogy te is szeretettel 
fordulsz felénk. Életed próbatételeiről sok 
mindent megtudtunk beszélgetéseinkből, 
ezért gyakran csodáltuk azt a szüntelen 
derűt és optimizmust, amely mindennap-
jaidat áthatotta, azt a figyelmes szeretetet, 
ahogyan a gyerekekhez – és nem csak a 
rokonságodba tartozókhoz – kötődtél. A 
magától értetődő segítőkészség épp így 
része volt egyéniségednek, bárki fordult 

is hozzád. Különösen kedveltük azt, hogy 
köntörfalazás nélkül beszéltél mindenről, 
és gyakran kiderült, milyen sok hétköz-
napi bölcsesség bújik meg szavaid mö-
gött. Nem sejtetted, hogy ebből mennyit 
hasznosítottunk mi is, mert régóta tudjuk: 
minden emberi sors, tapasztalat gazda-
gíthat másokat.  

Már jó néhány hét telt el azóta, hogy isme-
retlen helyre költöztél, de a hiányérzetünk 
nem csökken. Az utca, ahol életed jó ré-
szét töltötted, s amelyre mindig vigyázó 
szemmel tekintettél, mintha üresebb lenne 
nélküled. A szívünkben viszont oda kerül-
tél, ahol kedves halottaink emlékét őrizzük.

Füzesi István 

Nekrológ Kovács Imréné, Bözsi néni halálára

Közlemények, hirdetések
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY

Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket, 
közérdekű híradásaikat a perkátai eseményekről!

A következő lapzártánk ideje: 2018. május 27.

Elérhetőségünk: ujperkataihirek@gmail.com, 

a Faluüzemeltetési iroda, vagy 
személyesen a szerkesztőség tagjai

• Teljes körű temetkezési szolgáltatás
• Kérésre házhoz megyünk a temetés felvé-
telére

• Anyakönyveztetés
• Temetkezési kellékek (koporsós, urnás)
• Halottszállítás (külföldre és külföldről is)
• Hamvasztás
• Urnaszállítás
• Sírásás, hantolás
• Ravatalozás
• Temetés 
• (koporsós és urnás)
• Koszorúrendelés
• Sírkőbontás és 
  visszaállítás
• Új sírkőkészítés
• Kriptaépítés

Éjjel-nappali ügyelet: 
25-271-080, 25-450-157, 25-507-720, 06-30-6071-310, 
06-30-9621-764
Cím: Perkáta, Dózsa Gy. u. 14., 
Varga László

STYX 
TEMETKEZÉSI KFT.
25 éve a lakosság szolgálatában

HIRDETÉSI TARIFÁK:
1 oldal:      20 000 Ft + áfa
1/2 oldal:   10 000 Ft + áfa
1/4 oldal:   5 000 Ft + áfa
1/6 oldal:   3 500 Ft + áfa
1/8 oldal:   2 500 Ft + áfa

Gyászjelentések, 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.

R-STEEL KFT. – ACÉLTERMÉKEK KIS- ÉS 
NAGYKERESKEDELME 

 
Elérhetőségeink: 

Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5. 
Tel.: 06/25/440-740, E-mail: rsteel@rsteel.hu 

 
Szolgáltatásaink: 

láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás és 
méretre vágás, acéltermékek darabolása,  

házhozszállítás, bankkártyás fizetési lehetőség 
 

Főbb termékeink: 
● csövek és zártszelvények ● betonacélok és 

betonhálók  
● finom- és horganyzott lemezek ● melegen hengerelt 
sima- és bordáslemezek ● durvalemezek ● perforált- 

és expandált lemezek ● hidegen hajlított L-, C- U-
szelvények  

● melegen hengerelt laposacélok, köracélok, 
szögacélok, négyzetacélok, T-acélok ● Euro-szelvények  

● U-, I-, IPE-gerendák ● osztályos, leértékelt áruk 
 



Emlékezés Perkátán  
az 1848-49-es szabadságharcra 

 MÁRCIUS 15.

Megemlékeztünk a Magyar Költészet Napjáról


