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2018. szeptember 7.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata pályázat  
EFOP-1.2.11-16-2017-00062 azonosítójú, Esély Otthon   
„Itthon vagy Perkátán” elnevezésű pályázatának projektnapja, 
 amely keretében zenél 

19 órától - Digitál zenekar

2018. szeptember 8.
10 óra – Díszközgyűlés, Győry-kastély
Perkátai Szüreti Felvonulás és Bál
15 óra – Szüreti felvonulás kezdete
17 óra – Kisboldogasszony napi ünnepi szentmise
A menet megállói: 
15:00 – indulás, Polgármesteri Hivatal
15:45 – Bogó bolt
16:45 – Patkó büfé
17:00 – érkezés a kastélykertbe
17 óra – Helyi fellépők műsora
21 óra – Apostol együttes koncertje
22:30 –  Szüreti bál
Zenél: Partyzans Band zenekar

2018. szeptember 9.
10:00 –  Kirakodós, körhintás búcsú 
16:30 – Perkáta SE felnőtt labdarúgók mérkőzése az Aba Sárvíz  
 csapata ellen

Szervezők:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Perkátai Általános Művelődési Központ
A változtatás jogát fenntartjuk!

2018. SZEPTEMBERI 
PROGRAMOK PERKÁTÁN

Kép forrása: József Attila Könyvtár-Dunaújváros

Kép forrása: www.zene.hu
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Befejeződött az új  
óvoda régi felének  
felújítása

A közel 30 éve működő új óvodára is már 
ráfért a felújítás, hiszen az elmúlt időszak-
ban az akadálymentesítő pályázat tudott 
rajta javítani, illetve energetikai pályázatból 
kerültek rá napelemek. Már többször pró-
bálkoztunk kisebb felújítása pályázattal, 
de tavaly decemberben nagy örömünkre 
sikerrel járt a Magyar Kormány döntése a 
pályázatunk, amely nélkül a bővítési pá-
lyázat energetikai vállalásait sem tudtuk 
volna teljesíteni.
Tavasszal a közbeszerzés kiírása után a 
kivitelezést a nyári szünet idejére június 
közepétől augusztus közepéig írtuk elő, 
amelyet a nyertes vállalkozás teljesített is. 
A Magyarország 2017. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének 
II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása jogcím alatt fut, 
az igényelt és megnyert támogatásunk 
29.972.500 forint volt, amelyhez 1.577.500 
forint önrész járult, így hozzávetőlegesen 
31,5 millió forintot tudtunk fordítani az épü-
let felújítására.
A projekt három részterületre tért ki, a külső 
szigetelésre, a nyílászárók cseréjére, illetve 
a belső világítás korszerűsítésére, amely 
által jelentős javult az épület energiaha-
tékonysága. A nyílászárócsere keretében 
az ablakok alatti nem energiahatékony 
felületek kiváltása is megtörtént, illetve 
többek között a toronyba is új ablakok 
kerültek. A jelenlegi épületrész külső színe-
zését a bővítéshez igazítottuk, hiszen egy 
intézményként fog működni az óvoda és a 
bölcsőde. A régi rész felújítása augusztus 
15-ével véget ért, a helyreállítások után a 
régi épületrészben az új szárny használat-
bavételi eljárásától függetlenül zavartalanul 
megtörténik a szeptemberi óvodakezdés.

Somogyi Balázs

Befejeződött az 
orvosi rendelő 
bővítésének  
kivitelezése 

Fontos mérföldkövéhez ér-
kezett önkormányzatunk 
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 
azonosítószámú, az Orvosi 
rendelő bővítése és szolgálati 
lakás felújítása Perkátán című, 
90.000.000 Ft összegű támo-
gatást nyert pályázata. Tavaly 
decemberben kezdődtek el a 
kivitelezési munkálatok és júli-
us 31-én készre jelentette a vál-
lalkozás az épület kivitelezését, 
amelynek keretében közel 200 
négyzetméteren kialakításra 
került egy fogorvosi rendelő 
és egy orvosi rendelő, illetve 
egy, a védőnői szolgálathoz 
kapcsolódó közösségi helyiség.  
A Dózsa György utca felől lesz 
az új épületrész bejárata a je-
lenlegi orvosi rendelő mögött, 
ahol egy közös váró fogadja a 
pácienseket. Természetesen a 
jelenlegi kornak és jogszabályi 
követelményeknek megfelelő 
váróhelyiségek, mosdók és 
akadálymentes mosdó kiala-
kításra kerültek, illetve a mun-

katársakat és az egészségügyi 
tevékenységeket ellátó szoci-
ális helyiségek is kiépültek. Az 
épület mögött 5 új parkoló is 
kialakításra került a gépjármű-
vel érkezők számára, ezért az 
eddig a szolgálati lakásokhoz 
tartozó garázsokat és fészert 
el kellett bontanunk, - ezek a 
telek beépíthetőségét is kor-
látozták. Több projekt- KDOP 
és KEOP-segítségével újítottuk 
fel a jelenlegi orvosi rendelőt. 
A tető megújítását viszont a 
jelenlegi projekten belül tudtuk 
megvalósítani. Megtörtént a 
tetőhéjazat cseréje, kiváltva az 
elavult palafedést. 
A projektnek része volt az 
egyik önkormányzati lakás 
részleges felújítása, amelynek 
keretében a nyílászárók cseréje 
és az ahhoz kapcsolódó javítá-
si munkálatok valósultak meg.  
Az épülethez kapcsolódóan je-
lenleg az átadás-átvételi eljárás 
zajlik, illetve a használatbavé-
teli engedély beszerzése. 
A kivitelezési munkálatokat 
követően még számos felada-
tunk van, jelenleg is zajlik az 
új épületrészre a napelemek 
felhelyezése (természetesen a 
régi épületrészre a napelemek 
és napkollektorok visszatétele 
is), egyrészt a környezettuda-

tosság jegyében, illetve a fenn-
tartási költségek csökkentése 
érdekében. Az új épületben 
teljes körű akadálymentesítés 
valósult meg, az ehhez kap-
csolódó tájékoztató táblákat 
is kihelyezzük. A következő 
két hónapban az épület be-
rendezése történik meg, hiszen 
teljesen új bútorzatot kap az 
új épületrész. A projekt része-
ként az orvosi rendelőbe több 
orvosi eszköz beszerzését is 
tartalmazza a projekt: köztük 
egy újraélesztő készüléket. Az 
ellátást segítendő céllal egy 
robogó beszerzését is beter-
veztük a fejlesztésbe.
Számos más projekthez ha-
sonlóan pótigény merült fel a 
projekt megvalósítása kapcsán, 
hiszen a pályázatot 2016 tava-
szán nyújtottuk be és a meg-

feszített menetrend ellenére 
is közel másfél évvel később 
tudtuk csak elindítani a beru-
házást, így plusz forrásra pá-
lyázunk a magyar kormányhoz.
Pályázaton túl az épület mö-
götti terület rendezését fog-
juk elvégezni a lakásokat ellátó 
mobilgarázsok telepítésével, 
illetve a gyalogosbejáró ka-
pujának méltó kialakítása is 
szükséges. Várhatóan október 
elején vehetik használatba az 
egészségügyi ellátók és a per-
kátai páciensek az új épületet.

Somogyi Balázs

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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Végéhez közeledik az 
óvoda bővítése

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata ál-
tal benyújtott TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 
„A Perkátai Általános Művelődési Központ 
Szivárvány Óvodájának bővítése – egy óvo-
dai és egy bölcsődei csoport létrehozása” 
című, 180.000.000 összegű támogatású 
pályázat 2016-ban került benyújtásra, majd 
tavaly június 2-án megtörtént a támogatási 
szerződés aláírása. Az épület kivitelezése 
a tervezést és közbeszerzést követően ja-
nuárban indult meg, hogy közel 500 négy-
zetméterrel bővüljön az épület.
Az új szárny három fő helyiségcsoportot 
foglal magában. 
Egyrészt a Dózsa György utca felé néző 
hatodik óvodai csoport kialakítása történt 
meg, mivel – szerencsénkre - folyamatosan 
létszámkorlátokba ütközött az intézmény. 
Másodsorban új óvodafejlesztés már nem 
valósítható meg kor követelményének szá-
mító tornaszoba nélkül, amely az épület 
hátsó frontján került kialakításra. A hat óvo-
dai csoport mellett az a legkisebb iskolai 
osztályok testnevelés tanítását is segítheti, 
amelyhez kapcsolódik egy szertár is. 
Harmadrészt a 14 bölcsődést befogadni 
képes bölcsődei részleg kialakítása történt 
meg az épület jobb szélén közel 10 helyi-
séggel, hiszen az óvodásokat és bölcső-
déseket egymástól elkülönítve kell nevelni, 
figyelembe véve a szabadtéri tevékenysé-
geiket is. 
Az épület bővítésében helyet kap egy te-
hetséggondozó terem is, ahol az óvodások 
fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozá-

sait kulturált módon lehet megvalósíta-
ni. A régi épületrészt az új szárnnyal egy 
nyaktag köti össze, de az épületen belül a 
régi szárny aulája és az új rész főfolyosója 
élő összeköttetésben lesz. Az új részben 
próbáltunk figyelni a kényelmi és esztétikai 
szempontokra is, így a gyermekek által 
használt mosdók színesek lettek, illetve 
az új szárny helyiségei mind redőnyök-
kel ellátottak. A beruházásnak része az új 
szárny teljes felszerelése eszközökkel és 
bútorokkal, illetve a kinti játékok is kihelye-
zésre kerülnek. Az épület külső színezését 
láthatják már a perkátai polgárok, amelyet 
az óvoda nevéhez, a Perkátai ÁMK Szivár-
vány Óvodája kifejezéshez igazítottunk, 
összesen hét szín lesz látható az óvoda 
külső felületén.
Számos kisebb feladat merült fel a beru-
házás során, amely a projekt költségve-
tésében nem szerepel, kezdve az udvar 
rendezésétől, a kapuk kialakításáig, amelyet 
a következő időszakban végzünk el. 
A projekt során felmerült költségnöveke-
désre hivatkozva önkormányzatunk pályá-
zatot nyújt pótlólagos forrásokra.
Az intézmény alapító okiratának módosí-
tása után, amelybe bekerült a bölcsődei 
tevékenység meghirdetésre kerültek az új 
bölcsődei és óvodai státuszok is, hogy még 
idén ősszel megkezdhesse tevékenységét 
a perkátai bölcsőde.

Somogyi Balázs

Fényjáték megvalósítá-
sának lépései

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
harmadik nyertes TOP pályázata, TOP-
1.2.1-15-FE1-2016-00015 pályázati kóddal, 
76.000.000 forintos támogatással és A 
perkátai Győry kastély turisztikai fejlesz-
tése, fényjáték kialakítása címmel tavaly 
ősszel nyert támogatást.
A projekt két szerves egységben a 2016-
ra felújított főépület turisztikai funkció-
it próbálja bővíteni az állandó fényjáték 
kialakításával, illetve a főépület melletti 
rendezvénytér kialakításával. A legnagyobb 
gondot a műemléki környezet és a telepü-
lésközpont érdekeinek egyeztetése miatt a 
vetítőállvány vagy épület tervezése okozta, 

hiszen a teljes homlokzati felületre való 
vetítés hozzávetőlegesen 4-5 méter ma-
gasságból történik meg nagy teljesítményű 
projektorok segítségével. A tervezés már 
megtörtént, így hamarosan önkormányza-
tunk ki tudja írni a három részből álló köz-
beszerzési eljárását, amelyben kivitelezési 
munkálatok, eszközbeszerzés és szolgál-
tatás is szerepelni fog. A terveink szerint 
a jövő tavaszi, turisztikai idénykezdetre 
megvalósul a beruházás.

Somogyi Balázs

KÖZÜGYEK 
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A helyi identitás 
és kohézió  
erősítése 

Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata a helyi identitás 
és kohézió erősítése céljából 
elnyert pályázat megvalósítá-
sát elkezdte. A TOP-5.3.1-16-
FE1-2017-00009 kódszámú “A 
helyi identitás és kohézió erősí-

tése Nagyvenyim térségében” 
című pályázat megvalósítására 
Nagyvenyim Nagyközség Ön-
kormányzatával és Pusztasza-
bolcs Város Önkormányzatá-
val közösen 35 842 600 forint  
100 %-os támogatásban része-
sült a településünk. A pályá-
zat megvalósítása… Műhellyel, 
konzorciumi együttműködési 
megállapodás keretében tör-
ténik. A pályázat kapcsán ci-
vil szervezetek vezetői több 
egyeztetésen is részt vehettek, 

mely eredményeként elkészült 
egy cselekvési terv és egy ren-
dezvénynaptár.
Az idősek világnapja alkalmá-
ból kerül megrendezésre az 

első rendezvény, mely részle-
teiről itt a Perkátai Hírekben és 
a www.perkata.hu weboldalon 
olvashat minden érdeklődő.

Bogó Anikó

Magyarország Kormányának 
felhívása helyi önkormányza-
tok számára szól, annak érde-
kében, hogy a vidéki fiatalok 
számára reális alternatívává 
váljon a helyben maradás, il-
letve az odaköltözés, ezáltal a 
vidék népességmegtartó ereje 
és versenyképessége javuljon.
Ezen pályázat keretében Per-
káta Nagyközség Önkormány-
zata három kiemelt kategóri-
ában hirdet meg pályázatot, 
hogy a helyi 18-35 év közötti 
fiatalokat különböző ösztön-
zőkkel segíteni tudja.
Azon pályázók, akik az „A” tí-
pusú pályázati körben tarta-
léklistára kerülnek, módjukban 
áll a „B” típusú pályázati körbe 
jelentkezni.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00062 
projektben egyszerre csak egy 
ösztönzőben részesülhet a pá-
lyázó.

„A” típusú pályázati kiírás - 
Lakáskassza támogatás

A kategóriában rendelkezésre 
álló pályázati forrás, keretösz-
szeg: 32 000 000 forint
A támogatott pályázati kérel-
mek várható száma: 64 db. 
Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata ezennel kiírja 2018. 
október 1-től - 2020. szeptem-
ber 30-ig terjedő időszakra 
az EFOP-1.2.11-16-2017-00062 
pályázat finanszírozásából 
megvalósuló lakáskassza tá-
mogatást, mint helyi ösztönző 
nyújtásának pályázatát.

1. A pályázat célja
Perkátán élő fiatalok képessé 
tétele arra, hogy a fellelhető 
életlehetőségekkel tudjanak 
élni és helyben egzisztenciát, 
családot alapítani. A pályázat 
ehhez ad anyagi támogatást, 
az ösztönzőrendszeren kívül 
ismeretátadásban is részesül-
nek.

2. A pályázók köre 
A 18-35 év közötti perkátai la-
kosok (Perkáta területén ál-
landó lakóhellyel rendelkező 
fiatalok).
Nem részesülhet támogatás-
ban Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzata képviselőjének 
közvetlen hozzátartozója.
Ezen pályázati kategóriába 
azon fiatalok jelentkezését 
várjuk, akik perkátai intéz-
ményben, bármilyen tevé-
kenységi körű, profilú perká-
tai cégnél alkalmazottként 
dolgoznak, perkátai (egyéni) 
vállalkozók. (A pályázat elbí-
rálásakor alapvető kritérium, 
hogy a pályázónak bejelentett 
munkahelye legyen.)

3. Támogatás mértéke:
Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata 24 hónapon keresz-
tül részesíti lakáskassza támo-
gatásban, mely a támogatás 
megszűnését követően kizá-
rólag perkátai ingatlan felújí-
tására, vásárlására költhető el. 
A 24 havi támogatás összege 
500 000 forint.

4. A pályázat benyújtásának 
módja és határideje
A pályázatot személyesen 
Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzatának polgármesteré-
nek, alpolgármesterének vagy 
e-mailben, elektronikus levél-
ként nyújtható be az alábbi 
elérhetőségen:

E-mail: efop1211@gmail.com
Személyesen: Somogyi Balázs 
polgármester (2431 Perkáta, 
Szabadság tér 1.)
Bogó Anikó alpolgármester 
(2431 Perkáta, Dózsa György 
u. 15.)
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje 2018. szeptember 20. 
16 óra (Döntésről való értesítés 
határideje: 2018. szeptember 

27.)
A pályázati adatlap kötelező 
mellékletei: 
- lakcímkártya másolata,
- munkáltatói igazolást, vagy 
egy (munkáltatóval is aláíra-
tott) nyilatkozatot arról, hogy 
jelenleg melyik cég, intézmény 
alkalmazásában áll,
- nyilatkozat a családi egy főre 
jutó nettó jövedelemről.

A pályázattal kapcsolatban 
felmerülő további kérdések-
re választ ad Bogó Anikó, a 
projekt szakmai vezetője az  
efop1211@gmail.com email cí-
men.
A pályázati adatlap a www.
perkata.hu oldalról tölthető le, 
valamint nyomtatott formában 
a Polgármesteri Hivatalban és a 
Győry-kastélyban is átvehetők.

„B” típusú pályázati kiírás – 
Gazdasági helyi, gazdaság-
fejlesztést ösztönző vásárlási 
támogatás
A kategóriában rendelkezésre 
álló pályázati forrás, keretösz-
szeg: 28 800 000 forint
A támogatott pályázati kérel-
mek várható száma: 100 db. 
Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata ezennel kiírja 2018. 
november 1-től - 2020. októ-
ber 31-ig terjedő időszakra az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00062 pá-
lyázat finanszírozásából meg-
valósuló, gazdaságfejlesztést 
ösztönző vásárlási támogatás, 
mint helyi ösztönző nyújtásá-
nak pályázatát.

1. A pályázat célja
Perkátán élő fiatalok képes-
sé tétele arra, hogy fellelhető 
életlehetőségekkel tudjanak 
élni és helyben egzisztenciát, 
családot alapítani. A pályázat 
ehhez ad anyagi támogatást, 
az ösztönzőrendszeren kívül is-
meretátadásban is részesülnek.

2. A pályázók köre 
A 18-35 év közötti perkátai 
lakosok (Perkáta területén ál-
landó lakóhellyel rendelkező 
fiatalok).
Nem részesülhet támogatás-
ban Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzata képviselőjének 
közvetlen hozzátartozója.
Ezen pályázati kategóriába 
azon fiatalok jelentkezését vár-
juk, akik aktív tagjai valamelyik 
perkátai közösségnek, perkátai 
fiatalként tesznek a település 
jobbításáért, fejlesztéséért, 
közösségének épüléséért. (A 
pályázat elbírálásakor alapve-
tő kritérium, hogy a pályázó 
aktív tagja legyen valamilyen 
perkátai közösségnek, civil 
szervezetnek.)

3. Támogatás mértéke:
Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata 24 hónapon ke-
resztül részesíti gazdaságfej-
lesztést ösztönző vásárlási 
támogatásban, melyet lehe-
tőség szerint perkátai üzletben 
kell beváltani.
A 24 havi támogatás összege 
288 000 forint.
4. A pályázat benyújtásának 
módja és határideje
A pályázatot személyesen 
Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzatának polgármesteré-
nek, alpolgármesterének vagy 
e-mailben, elektronikus levél-
ként nyújtható be az alábbi 
elérhetőségen:
E-mail: efop1211@gmail.com
Személyesen: Somogyi Balázs 
polgármester (2431 Perkáta, 
Szabadság tér 1.) Bogó Anikó 
alpolgármester (2431 Perkáta, 
Dózsa György u. 15.)

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje 2018. október 15. 16 
óra (Döntésről való értesítés 
határideje: 2018. október 25.)

Pályázati felhívás Perkáta Nagyközség Önkormányzata EFOP-1.2.11-16-
2017-00062 Esély Otthon „Itthon vagy Perkátán!” projektjéhez
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A Perkátai Általános Művelő-
dési Központ a nyár folyamán 
is több programot valósított 
meg az EFOP-3.7.3-16-2017-
00176 kódjelű, Az egész életen 
át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása, „Tanulni így is le-
het” című pályázat keretében, 
amely az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Struk-
turális és Beruházási Alapok 
társfinanszírozásával valósul 
meg, 59 605 180 forint 100 
%-os hozzájárulással.
2018. júniusban egy alkotó-

táborban vehettek részt az 
érdeklődők, ahol az ünnepkö-
rökhöz, a nyárhoz kapcsolódva 
készíthettek érdekességeket, 
vehettek részt előadásokon. 
Július hónapban egy sza-
badegyetemet szerveztünk 
melyen kiemelt figyelmet 
fordítottunk a fiatalok moti-
válására, arra hogy az egész 
életen át tartó tanulás miért is 
olyan fontos. A szabadegye-
tem egyik kiemelt előadója 
volt Kundakker Ferencné, aki  

 EFOP-3.7.3-16-2017- 00176 - Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés 
biztosítása – művelődési pályázat megvalósítása Perkátán

A pályázati adatlap kötelező 
mellékletei: 
- lakcímkártya másolata,
- aktív perkátai civil szervezet 
ajánlása,
- nyilatkozat a családi egy főre 
jutó jövedelemről.

A pályázattal kapcsolatban fel-
merülő további kérdésekre vá-
laszt ad Bogó Anikó, a projekt 
szakmai vezetője az efop1211@
gmail.com email címen.

„C” típusú pályázati kiírás – 
Oktatási ösztöndíj
A kategóriában rendelkezésre 
álló pályázati forrás, keretösz-
szeg: 3 200 000 forint
A támogatott pályázati kérel-
mek várható száma: 5 db. 
Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata ezennel kiírja 2019. 
január 1-től – 2020. decem-
ber 31-ig terjedő időszakra 
az EFOP-1.2.11-16-2017-00062 
pályázat finanszírozásából 
megvalósuló oktatási ösztön-
díj, mint helyi ösztönző nyújtá-
sának pályázatát.

1. A pályázat célja
Perkátán élő fiatalok képes-

sé tétele arra, hogy fellelhető 
életlehetőségekkel tudjanak 
élni, és helyben egzisztenciát, 
családot alapítani. A pályázat 
ehhez ad anyagi támogatást, 
az ösztönzőrendszeren kívül is-
meretátadásban is részesülnek.

2. A pályázók köre 
A projekbe való belépéskor 
(2019. január 1.) 18-35 év kö-
zötti perkátai lakosok (Perkáta 
területén állandó lakóhellyel 
rendelkező fiatalok).
Nem részesülhet támogatás-
ban Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzata képviselőjének 
közvetlen hozzátartozója.
Ezen pályázati kategóriába 
azon fiatalok jelentkezését vár-
juk, akik perkátai intézmény-
ben, dolgoznak, vagy szeretné-
nek dolgozni és meghirdetett 
álláshelyre (hiányszakma) je-
lentkeznek. (A pályázat elbí-
rálásakor alapvető kritérium, 
hogy beiratkozott hallgatója 
legyen valamelyik felsőoktatási 
intézménynek.)

3. Támogatás mértéke:
Perkáta Nagyközség Önkor-

mányzata 20 hónapon keresz-
tül részesíti oktatási ösztön-
díjban, az ösztöndíj lejárta, a 
diploma megszerzése után leg-
alább 3 évet dolgozik perkátai 
intézményben. 
A 20 havi támogatás összege 
640 000 forint.

4. A pályázat benyújtásának 
módja és határideje
A pályázatot személyesen 
Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzatának polgármesteré-
nek, alpolgármesterének vagy 
e-mailben, elektronikus levél-
ként nyújtható be az alábbi 
elérhetőségen:
E-mail: efop1211@gmail.com
Személyesen: Somogyi Balázs 
polgármester (2431 Perkáta, 
Szabadság tér 1.)
Bogó Anikó alpolgármester 

(2431 Perkáta, Dózsa György 
u. 15.)
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje 2018. november 16. 16 
óra (Döntésről való értesítés 
határideje: 2018. december 7.)
A pályázati adatlap kötelező 
mellékletei: 
- lakcímkártya másolata,
- hallgatói jogviszony igazolás
-Perkátai intézmény vezetőjé-
nek ajánlása

A pályázattal kapcsolatban fel-
merülő további kérdésekre vá-
laszt ad Bogó Anikó, a projekt 
szakmai vezetője az efop1211@
gmail.com email címen.

Somogyi Balázs
polgármester

Bogó Anikó
szakmai vezető

Perkátai Általános Művelődési Központ

Perkátai 
Általános  
Művelődési  
Központ hírei

A Perkátai Általános Mű-
velődési Központot érintő 
TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 
számú „A Perkátai Általános 

Művelődési Központ Szivár-
vány Óvodájának bővítése – 
egy óvodai és egy bölcsődei 
csoport létrehozása” pályá-
zat kivitelezését követően 
Intézményünk egy új óvodai 
csoporttal és egy klasszikus 
bölcsődei részleggel gazda-
godik. A nyár folyamán Intéz-
ményünk Alapító Okiratát mó-
dosítottuk, annak érdekében, 
hogy a kivitelezés lezárása és 
a szükséges engedélyek meg-

szerzését követően azonnal 
tudjuk indítani a bölcsődei cso-
portot. Az új szakmai egység-
be, helyismerettel, gyakorlattal 
és megfelelő végzettséggel 
rendelkező alkalmazottakat 
szeretnénk felvenni, akik a 
szakmai egység megfelelő 
működését biztosítják majd. 
Az óvoda is szeptembertől 
már hat csoporttal kezdi meg 
a 2018/19-es nevelési évet.

Intézményünk sok szeretettel 
vár minden kedves érdeklő-
dőt a perkátai búcsúi prog-
ramokra, illetve az ősz folya-
mán megrendezendő kisebb 
rendezvényeinkre is, melyről 
a www.perkata.hu webolda-
lon olvashat minden kedves 
érdeklődő.

Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató  

(  folytatás a 6. oldalon)
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Heti szakkörök
Várjuk az új jelentkezőket a szeptember-
ben folytatódó programok II. turnusára!    

Heti szakkörök, klubfoglalkozások és 
foglalkozás-sorozatok a Perkátai ÁMK 
művelődési pályázatának támogatásával!

Kérjük, látogassanak el, kapcsolódjanak 
be a pályázatunk által meghirdetett kép-
zéseinkbe!

Kiscsoportos nyelvi  
szakkörök 
A képzés kiscsoportos formában, az új-
szerű szemlélet módszerét követi. A fog-
lalkozások játszva, szituációs gyakorlatok 
által, a hétköznapi élethelyzetekre építve, 
változatos munkaformákat és technikákat 
alkalmazva, interaktív eszközök bevo-
násával támogatja az ismeretszerzést. 
A kezdő szakkörön a nyelv alapjainak 
megismerése, illetve elmélyítése történik. 
A további nyelvtanuláshoz kedvet érzők 
számára javasoljuk a tanulmányaik foly-
tatását, így a kezdő csoport résztvevői 
a következő turnus haladó csoportjába 
csatlakozhatnak, vagy egyéni érdeklődé-
sük és lehetőségeik szerint nyelvvizsgára 
való felkészítésen is részt vehetnek. A 
haladó képzésünkre a nyelvi előismere-
tekkel rendelkezők jelentkezését várjuk!

Német kezdő nyelvi szakkör
A foglalkozást vezeti Horváthné Horgos 
Judit, német nyelvtanár.

Német haladó nyelvi szakkör
Foglalkozásvezető: Szöllősiné Móker Ág-
nes, német nyelvtanár.
Angol kezdő nyelvi szakkör

A foglalkozást vezeti Jákliné Rajcsányi 
Rozália, tanító angol nyelvi műveltség-

terület képesítéssel.

Angol haladó nyelvi szakkör
Foglalkozásvezető: Szombat Katalin an-
gol nyelvtanár

Baba-Mama Klub
Kisgyermekes anyukák ismereteinek 
bővítése
Várjuk a Perkátán GYES-en, és GYED-en 
lévő kisgyermekes anyukákat és szülőket, 
akiknek nem jár még óvodába a gyer-
mekük!

A Baba-Mama Klub péntekenként 9-12 
óráig várja az érdeklődőket a Szociális 
Központ klubtermében.  Bárki jöhet, aki 
szeretne színes programokon, ismeretter-
jesztő beszélgetéseken részt venni, vagy 
csak egyszerűen kilépne gyermekével a 
hétköznapok világából és szeretnének 
egy jót játszani, megismerni hasonló 
gondokkal küzdő szülőket, gyermekeik 
korosztályát. Interaktív programokkal, 
előadásokkal, mozgásfejlesztő foglalko-
zásokkal és játék ismertetőkkel várják a 
jelentkezőket! A programot két védőnő, 
Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter 
valósítja meg.

Informatikai, digitális tudásbőví-
tés-Ablak az okos világra
Foglalkozásvezetők: Szakács Lászlóné 
információs társadalmi tanácsadó és di-
gitális mentor, valamint Molnár József 
informatikus tanár.

A képzés célja, hogy bebizonyítsuk azt, 
hogy az internet használatával, sokkal 
könnyebb és olcsóbb a mindennapok 
tevékenysége. A képzés résztvevői garan-
táltan aktív, mindennapi használói lesznek 
az internetnek!

Tanulás tanulása kompetencia-
fejlesztő szakkör
Foglalkozásvezetők: Szakács Lászlóné 
információs társadalmi tanácsadó és di-
gitális mentor, valamint Molnár József 
informatikus tanár.

A képzés célja, hogy bebizonyítsuk azt, 
hogy az internet használatával, sokkal 
könnyebb és olcsóbb a mindennapok 
tevékenysége. A képzés résztvevői garan-
táltan aktív, mindennapi használói lesznek 
az internetnek!

Minden, amit az ifjúságnak tudnia 
kell, kompetenciafejlesztés

Horváth Dóra ifjúságsegítő és Preizler 
Nikolett várja a jelentkezőket!

A szakkörre várjuk a 13-35 éves korosz-
tályt! Pátfogásba vesszük a 18 éven felüli, 
a közoktatásból kimaradt, álláskereső, 
valamint hátrányos helyzetű fiatalokat és 
felnőtteket! Ha aktív dolgozóként, esetleg 
felsőoktatásban tanulóként érdeklődsz 
a képzésünk iránt, akkor neked is itt a 
helyed! Önismereti foglalkozásokkal, pá-
lyaorientációs képzésekkel, konfliktus és 
stressz-kezelési gyakorlatokkal készülnek 
a kulturális asszisztenseink, akik fiatal 

PÁLYÁZATI HÍREK

Figyelem! Ingyenes képzések Perkátán!

Apáczai Csere János-díjas pedagógus ré-
vén a saját pályáját is ismertetve mondta 
el, hogy mennyire fontos, hogy folyama-
tosan képezzük magunkat.

Augusztus folyamán egy kompetencia 
fejlesztő tábort tartottunk, amin a képzési, 
munkaerő piaci lehetőségekről is beszá-
moltunk. 
Szeptember hónaptól folytatódnak a szak-
körök, foglalkozások melyre sok szere-

tettel várjuk az érdeklődőket. Részletes 
információt Lászlóné Szabó Edit projekt-
menedzsertől kaphatnak.

Bogó Anikó
ÁMK igazgató

(  folytatás a 5. oldalról)
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koruknál fogva hatékony kommunikációt 
tudnak kialakítani a csoporttal.

Kompetenciafejlesztés a hagyo-
mányok újratanulásával
Várjuk a Perkátán élő, a hagyományainkat 
jól ismerő időskorú, valamint a fiatal gene-
ráció tagjai közül a GYES-en és GYED-en 
lévő anyukákat és általános iskoláskorú 
gyermekeket! 

A klubfoglalkozással az a célunk, hogy a 
fiatalok és az idősek egymástól kölcsönö-
sen tanuljanak, hogy szorosabb kapcsolat 
alakuljon ki a generációk között. 

Legyenek Önök is résztvevői a „Beszél-
gessünk a múltról”, „Segíteni jó”, és a 
„Főzzünk együtt” témájú foglalkozások-
nak, a szociális szférában dolgozó tapasz-
talt szakemberek: Barna Tímea és Szilasy 
Katalin vezetésével!

Szociális, ügyintézési kompeten-
ciák elsajátítása
Várjuk mindazokat a segítő kezeket el-
fogadó, szociálisan rászorult, nehéz élet-
helyzetben lévő, gyermekeket nevelő 
családokat, valamint a tartós munkanél-

külieket, és a megváltozott munkaké-
pességű embertársainkat! Életvezetési 
tanácsadással, szituációs játékokkal, hely-
zetgyakorlatokkal adunk útmutatót a he-
lyes problémamegoldásra. Álláskeresési 
technikák elsajátítása, begyakorlása útján 
kívánunk hozzájárulni a munkavállalás se-
gítéséhez. Értékes és hasznos képzésnek 
lehetnek részesei azok, akik jelentkeznek 
a két szociális szférában dolgozó szak-
ember – Szilasy Katalin és Barna Tímea 
által vezetett programra!

A programokról aktuálisan, és részletesen 
tájékoztatjuk az érdeklődőket!

2018. szeptember elején induló, illetve 
folytatódó programokra jelentkezni, és 
érdeklődni lehet személyesen a foglal-
kozásvezetőknél, illetve a könyvtárban.

Egyéb elérhetőségek: Telefon: 0625- 
522-321 ; e-mail: konyvtar@perkata.hu ; 
Perkáta könyvtár facebook oldala

OKTATÁS-NEVELÉS – KULTÚRA

Gobelin kiállítás 
Perkátán

A Perkátai ÁMK, valamint a 
Nagyközség Nyugdíjas Klubjá-
nak szervezésében,  2017 nya-
rán hagyományteremtő céllal 
nyitottuk meg a „Kezünk mun-
kái” című tárlatunkat. A „Négy 
évszak” sorozatban folytató-
dott a szép tárgyi kultúránk 

bemutatása. 

Az első állomás Szent Mihály 
napján kezdődött az őszi tár-
lattal, majd bemutatásra ke-
rült az „Advent havában” című 
kiállításunk. A 3. állomásnál 
a helyi alkotók szép kézimun-
káival köszöntöttük a tavaszt. 

2018. július 25-én, Szent Anna 
előestéjén pedig elérkeztünk a 
nyári Gobelin kiállításunk meg-
nyitójára. Bilig Edit gyönyörű 

dallal köszöntötte a résztve-
vőket.

7 helyi, perkátai alkotó – Ba-
ráth Valéria, Bogó Ferencné, 
László Klaudia, Marczal Lász-
lóné, Németh Júlia, Pavli-
csekné Zsákovics Katalin és 
Zám Jánosné tűvel festett 
kézimunkája került most kiál-
lításra. Gobelinjeik szépséget, 
részletgazdagságot, nyugal-
mat, az alkotás örömét, a lélek 
harmóniáját fejezik ki.

A tárlat megnyitóján bemutat-
tuk az alkotóinkat.

Minden kiállítónak kívánok jó 
egészséget, alkotókedvet, és 
további sok szép, szemet gyö-
nyörködtető kézimunkát!  
A kiállítás megtekinthető a 
Győry-kastély nyitva tartási 
idejében, Szent Anna napjától 
Kisboldogasszony napjáig!

Lászlóné Szabó Edit



8 PERKÁTAI HÍREK 
2018.  augusztus-szeptember

Nosztalgia  
hangulat és vendég-
fogadás a Győry- 
kastélyban

A magyar desszertek törté-
netét bemutató, kétnyelvű ki-
állítás nyílt 2018. július 14-én 
Perkátán, az ifjúsági cseretábor 
alkalmából.
Saint-Maximin és portugál test-
vérvárosa, Figueiró dos Vinhos 
fiataljai a magyar vendéglátóik
kíséretében, a kis gasztroka-
lauz nyomán megismerked-
hettek a leghíresebb magyar 
desszertekkel és a háttérben 
álló történetükkel. 
A tárlat nemcsak színes, lát-
ványos képekkel mutatta be 
az eredeti magyar ínyencsé-

geket, de érdekes kultúrtörté-
neti históriákat is megosztott 
a látogatóival.
A kiállítás fontos részeként be-
mutatásra került a régi időkből, 
az 1910-60-as évekből szárma-
zó sütő-és cukrászeszközök. 
A tárgyi emlékeket Rajcsányi 
László biztosította a Perkátai 
Gyűjteményéből.
A kiállítással egyidőben süte-
ménykóstolásra hívtuk a ven-
dégeinket.
A gyerekek megismerték a 
hagyományos perkátai desz-
szerteket, a vegyes, apró „la-
kodalmas” süteményeket. A 
krumplis pite és a tarkedli pe-
dig bizonyította, hogy Perká-
tán a hagyományos ételek sem 
merültek feledésbe.
A desszertek, sütemények ké-
szítőinek és ajándékozóinak 

köszönetünket fejezzük ki a
szervezők és a vendégek ne-
vében!

Farkas-Tóth Ágnes- Somlói 
galuska
Hami Büfé, Czinger Gyula - 
Dobostorta
Pavlicsek Nándorné -„Ősziba-

rack”, Mézes puszedli és Diós 
kosárka
Siba Árpádné- Krumplis pite
Somogyi Anna- Darált-keksz 
és Deák-kuglóf
Vaskó Józsefné- Tarkedli és 
Zserbó
Lászlóné Szabó Edit- Kossuth- 
kifli és Rákóczi-túrós

KULTÚRA – OKTATÁS-NEVELÉS

Június/július hónap  
eseményei

Június a tanévzárás és a nyári szünidő 
kezdetének hónapja. De ahhoz hogy zár-
hassuk a 2017/2018-as tanévet, addig még 
történt egy-két esemény a hónapban.

1-je Nemzeti Összefogás Napjára osztály 
szinten emlékeztünk meg
5-én a Dunaújvárosi Tankerületi Központ a 
kerülethez tartozó intézmények számára 
szervezett pedagógusnapi ünnepséget, 
melyre a helyszínt a Győry-kastély biz-
tosította.

7-én és 8-dikán osztályozó értekezletet 
tartottunk.
14-én pályaorientációs napot tartottunk 
diákjaink részére.
15-én Bolondballagással és az esti órák-
ban szerenáddal búcsúztak el a végzős 
diákok.
16-án Ballagási- és Tanévzáró ünnepség-
gel zártuk le a 2017/2018-as tanévet.

20-án búcsúztattuk nyugdíjba vonulása 
alkalmából Fülöp Irén pedagógust, aki 
Perkátán több mint 30 éven keresztül 
szolgálta a közösséget.

Június második felében, iskolánkban heti 
táborozások zajlottak az  Efop-3.3.5-17 
Korszerű Pedagógiai Módszerek Alkalma-
zását Segítő Iskolai Közösségi Program 
Kísérleti Megvalósítása című pályázat 
támogatásával.
Július 9-től július 15-ig Saint Maximin és 

Figueiró dos Vinhos diákjai töltöttek el 
egy tartalmas hetet Perkátán, megismer-
kedni Perkáta és Magyarország jellegze-
tességeivel.

Szilasy László
Intézményvezető

Kirándult a 8.a osztály
A 8.a osztály pár vendégművésszel ki-
egészülve Visegrádon járt 2018.05.24-én.

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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Ragyogó napsütésben gyalogszerrel vet-
tük be a várat, ahonnan megcsodáltuk a 
varázslatos kilátást, majd vásárolgattunk a 
helyi bazárban. Ezt követően átsétáltunk 
a bobpályára, ahol a kalandos kedvűek 
vidáman száguldozhattak. Mindenki na-
gyon jól érezte magát.

Szombat Katalin
Osztályfőnök

Osztálykirándulás 

Június 8-án a 7.b osztállyal a dunaújvárosi 
Élményfürdőbe mentünk.
Miután felvettük a fürdőruhát, a gyere-
kek rögtön kipróbálták a benti és a kinti 
medencéket.
Bent el lehetett bújni a sziklabarlangban, 
kint pedig a nagy csúszdákat lehetett 
kipróbálni.
Nagyot csobbantak a vízben, amikor a 
csúszdákról a medencébe értek.
Szikrázó napsütés volt egész nap!

Közben fagyiztunk, beszélgettünk, pihen-
tünk! Jó volt együtt lenni!
Kellemesen telt el ez a nap.

Fülöp Irénke
osztályfőnök

Kirándultunk

Június 6-án reggel nagy izgalommal 
vágtunk neki az útnak. Tanulmányi ki-
rándulásunk első állomása Kalocsa volt. 
Itt elsőként a Főszékesegyházat néztük 
meg egy kedves hölgy kalauzolásával. Az 
altemplomban Láthattuk az első kalocsai 
érsek, Asztrik földi maradványait. Ő hozta 
Szent Istvánnak a koronát II. Szilveszter 
pápától.  
A Főszékesegyháztól átsétáltunk a Viski 
Károly Múzeumba, ahol a kalocsai népvi-
seletbe öltözött lakodalmas menet min-
denkinek nagyon tetszett. Láthattunk 
egy rendkívül gazdag ásványtani gyűj-
teményt, valamint ókori pénz és érme-
gyűjteményt. 
Utunk ezután Kiskőrösre, Petőfi Sándor 
szülőházához vezetett, ahol érdekes volt 
látni a korhű házat, az udvaron a gémes-
kúttal, valamint a család eredeti használati 
tárgyait.
A kiskunhalasi fürdőben egy kellemes 
délutánt töltöttünk el. Élményekkel gaz-
dagodva, fáradtan érkeztünk Perkátára.

Jákli Dávid és Szabó Balázs  
5. a osztályos tanulók

Szatmári Szabolcs története

Szabolcs 2017. szeptember 1-től első 
osztályos tanuló lett. Ez az időpont szá-
mára nemcsak az iskolakezdést, hanem 
a rendszeres sportolás megkezdését is 
jelentette. A Sárosdi KEMPO SE tagja lett.
2017 szeptemberében kezdte az edzése-
ket heti két alkalommal Szabadegyházán. 
2018. január 23-án
fehér öves vizsgát tett, mellyel megsze-
rezte a Magyar Zen Bu Kan tagságát is. 
2018 márciusában a Pécsi Országos Baj-
nokságon Gi Földharcból ezüstérmet, 
Stop Semi Contact kategóriában bron-
zérmet kapott.
2018. május 17-én három órás erőnléti és 
küzdelmi edzésen sikeres citromsárga 
övvizsgát tett. Egy héttel később meg-
rendezésre kerülő Seregélyes 

Kupa Országos Versenyén Stop Semi 
Contact kategóriában bronzérmet ért el.  
A sok versenyzés mellett az első osztá-
lyos követelményeket is jeles minősítés-
sel befejezte. Jelenleg a szeptemberben 
esedékes narancssárga övvizsgára készül.
Kívánok neki jó pihenést és felkészülést!

Denke Antalné 
tanító

A nyár folyamán történt válto-
zások

A nyári szünetben sem állt meg az élet 
az iskolában. 

Őszinte sajnálatomra olyan híreket kell 
megosszak, melyek nem kellemesek, sőt 
igen megnehezítik a 2018/2019-es tané-
vet. A tanév végével Bánkuti Gábor tanár 
úr /történelem-rajz, illetve a leendő 5. 
osztály leendő osztályfőnöke/ közölte 
velem /teljesen váratlanul/, hogy családi 
okok miatt visszatér Székesfehérvárra 
tanítani. Ezt követően Somoskövi Noémi 
/magyar-történelem tanár, gyakornok/ 
email-ben értesített, hogy dunaújvárosi 
lakosként inkább Dunaújvárosban sze-
retne elhelyezkedni, melyet meg is tett. 
Legnagyobb sajnálatomra Orbán Zsolt ta-
nár úr /történelem-földrajz, osztályfőnök/ 
szintén jelezte, hogy a dunaújvárosi Pan-
non Oktatási Központ a felnőttképzésben 
számít rá teljes foglalkoztatottsággal. 
Zsoltot megértve arra kértem, hogy ne 
szakadjon el teljesen intézményünktől, 
s vállalja el, amennyiben lehetséges, a 
földrajz tantárgy tanítását, mely kérésem-
től nem zárkózott el. Előre is köszönöm 
segítőkészségét.
Nagyon nehéz helyzetbe került iskolánk, 
hiszen jelen állás szerint nem rendelke-
zünk magyar tanárokkal, illetve elegendő 
számú osztályfőnökökkel. A tankerülettel 
egyeztetve az osztályfőnökök problé-
máját mindenképp meg tudjuk oldani, 
végső esetben az intézményvezető he-
lyettesekkel. Jó hír, hogy jelentkezett 
történelem tanításra egy ifjú pedagó-
gus, illetve ének-szolfézs tanításra már 
folyamatban van egy ifjú pedagógusnő 
alkalmazása. Várom még a visszajelzést 
egy pedagógusnőtől a magyar irodalom 
nyelv tanítására.
Szokásomtól eltérően /nem szoktam az 
általunk megoldható nehézségekről írni/, 
miért tartottam fontosnak mégis a fen-
tieket a nyilvánossággal megosztani? A 
válasz egyszerű: mert minden segítség 
elkel, s el szeretném kerülni a felesleges 
találgatásokat. A felsorolt pedagógusok 
számomra mindannyian érthető magya-
rázatot adtak, hogy miért változtatnak 
sorsukon. Nem a Perkátai Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola és AMI gyermek- és 
felnőtt közösségével voltak problémáik, 
hanem a személyes életükben bekövet-
kezett változások motiválták döntésüket.

Kívánok mindegyiküknek sikereket életük 
további részében!

Szilasy László
Intézményvezető

OKTATÁS-NEVELÉS
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A Perkátai Szociális 
Központ felhívása

A Perkátai Szociális Központban lehe-
tőség van házi segítségnyújtás igény-
bevételére. 
Az ellátás INGYENES! 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és 
résztevékenységei a vonatkozó jogsza-
bály szerint

1, Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában 
való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitel szerűen hasz-
nált helyiségeiben (hálószobában, für-
dőszobában, konyhában és illemhelyi-
ségben)
- mosás
- vasalás
A háztartási tevékenységben való közre-
működés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mér-
tékében), gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az 
étkezés előkészítésében
- mosogatás

- ruhajavítás
- ágyazás, ágyneműcsere
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi 
fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékeny-
ség egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hóeltakarítás és síkosságmente-
sítés a lakás bejárata előtt
- kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialaku-
lásának megelőzésében és a kialakult 
veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális 
intézménybe történő beköltözés segítése
2, Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kap-
csolat kialakítása és fenntartása körében:
- információnyújtás, tanácsadás és men-
tális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolat-
tartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív 
szabadidős tevékenységben való közre-
működés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek vé-
delmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás
- fürdetés

- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület 
tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédesz-
köz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés 
monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése la-
káson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök 
beszerzésében való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök 
használatának betanítása, karbantartásá-
ban való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló 
terápia követése (a tevékenység elvégzé-
séhez való kompetencia határáig)

Barna Tímea
intézményvezető

Perkátai jubiláló  
védőnőt köszöntöttek

2018. június 13-án tartották meg Buda-
pesten a” Védőnők napja ünnepi rendez-
vényt” a Semmelweis Egyetem Nagyvárad 
téri Elméleti tömbjében.
Az ünnepség évről-évre helyet ad a ju-
biláló védőnők köszöntésének. Az idei 
évben köszöntötték Bitó Istvánné perkátai 

védőnőt is, aki 1953-ban kapta meg vé-
dőnői diplomáját, ezért 65 éves jubileu-
ma alkalmából vas diplomát kapott. Az 
országos ünnepséget követően, június 
29-én Szegeden is részt vett Marika néni 
az ünnepi ülésen, hiszen ott végezte ta-
nulmányait.

Szeretettel gratulálunk Marika néninek!  
Köszönjük áldozatos munkáját, amellyel 
a perkátai családokat szolgálta!

Bogóné Plasek Krisztina

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

Perkátai Kínai Központ Nonprofit 
Kft. hírei
A Kínai-Magyar Kulturális Központban a nyár folyamán számos 
esküvőt, illetve esküvői fotózást tartottak, melyet nagy örömmel 
fogadtak az intézményben. Az ősz folyamán több kézműves prog-

rammal is készülnek a központ munkatársai az érdeklődők számára. 
A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. elérhetőségei az alábbiak:
Tel.: +36 25/889-102; 
+36 20/381-5526
E-mail: kinaikozpont@perkata.hu; kinaikozpont@gmail.com

Perkátai Kínai Központ  
Nonprofit Kft.

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
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V. Perkátai Lovas  
Találkozó

2018. július 14-én szervezte meg Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata az V. Per-
kátai Lovas Találkozó elnevezésű prog-
ramot, melynek a község Táncsics Mihály 
utcai rétje adott otthont. A rendezvény a 
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 
LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 
VP6-19.2.1.-63-4-17 azonosítójú „A helyi 
együttműködések támogatása, a térségi 
szintű identitás tudat megőrzése a kö-
zösségi értékek megerősítéséért” célú 
pályázat keretein belül valósult meg, a 
projekt összeértéke 5 422 428 Ft, önkor-
mányzati önrésszel együtt. 
Az eseményre nem csak helyből, hanem 
más településekről is érkeztek lovasok, 
hogy bizonyítsák tudásukat. A 9 órakor 
kezdődő rendezvényt Somogyi Balázs, 
Perkáta polgármestere nyitotta meg, aki 
megköszönte a találkozó fő szervezőjének 
Oláh Istvánnak a munkáját. 
Ezt követően kezdetét vette a ló hátas 
ügyességi verseny. A versenyek konferálá-
sát és moderálását az idei évben is ifjabb 
Horváth Árpád, „A” kategóriás fogathajtó 
vállalta, aki mellett kiváló csapat – Gévai 
Eszter és Gévai Emese - dolgozott az 
eredmények lejegyzésében.
A ló hátas ügyességi verseny kategóriá-
ban összesen huszonkét versenyző indult, 
akik közül az első helyezett Szász József, 
a második Hallósy Gergő, a harmadik 
pedig Horváth Evelin lett. 
A kategóriában induló gyerekeket egya-
ránt jutalomban részesítették a szervezők, 
ügyes teljesítményük miatt. 
Az ebéd ideje alatt a színpadon a per-
kátai Népművészeti foglalkozás tánco-
sai mutatkoztak be néptánc előadással. 
Ahogy az eddigi években, úgy idén is 
ekkor hirdették ki az év táncosainak nevét 
a fellépés után. A Tücskök-bogarak Nép-

tánccsoportban a 2017/2018-as tanévben 
év táncosa címet kapott Vajk Evelin és 
Mráz Máté, a Cinegemadár Néptánccso-
portban Vigházi Amina és Takács János. 

A haladó csoportosok, a Kankalinosok 
közül Hólik Dorina és Varga Máté érde-
melte ki a címet. 
A néptáncosok után következett a délután 
egyik leginkább várt programja: a west-
ern show produkció. A bemutató során 
lovas akrobatikus jeleneteket láthattak 
az érdeklődők, továbbá a vadnyugatra 
kalandozhattak el, ahol indiánok és cow-
boyok harcoltak egymással. 
14 órától a lovas kocsis ügyességi verseny 
indult, ahol tizenegy hajtó mérte össze 
tudását. 
- A sok lovas miatt szervezzük meg év-
ről évre ezt a programot. Egyre több a 
fiatal a versenyzők között, lehetőséget 
szeretnénk teremteni számukra, hogy 
gyakorolhassanak – nyilatkozott Oláh Ist-
ván a találkozó megszervezése kapcsán. 
A lovas kocsis ügyességi verseny első 
helyezettje Zsetnyai Dávid lett, a máso-
diknak járó trófeát Vagyóczki Krisztián 
 érdemelte ki, s a harmadik helyet a ta-
bellán, pedig Karf Martin nyerte el. 

A jó hangulatú eseményen a napközbeni 
programok is színesek voltak: kirakodó 
vásárosok, ugráló vár állt mindenki ren-
delkezésére, valamint a Turul Íjász Szak-
osztály íjászkodási lehetőséget biztosított 
az érdeklődők számára. 
Szintén a rendezvényhez csatlakozva tar-
tották a Grund Vándorkupa labdarúgó 
bajnokságot is, így számos programmal 
várták az érdeklődőket a településen. 

Grund Vándorkupa – idén is

2018. július 14-én 11. alkalommal szervez-
ték meg a Grund Vándorkupa elnevezésű 
programot, melyre az V. Perkátai Lovas Ta-
lálkozó melletti területen került sor. Négy 
felnőtt és két gyermek csapat jelentkezett 
a 8 óra 30 perckor kezdődő megmérette-
tésre. A csapatok sportszerűen játszottak, 
élvezték a közösen eltöltött mérkőzéseket, 
A két gyermek csapat is játszott egymás-
sal, őket csokoládéval jutalmazták meg 
a szervezők. Horváth István, a mérkőzés 
szervezője úgy nyilatkozott az elnevezés 
kapcsán, hogy a Pál utcai fiúknak is volt 
egy grundjuk Budapesten, mért ne lehetne 
a perkátai gyerekeknek is egy. Elmondta 
még továbbá, hogy azért szervezik meg 
évről évre ezt a programot, mert a részt 
vevők jól érzik magukat, amikor együtt 
focizhatnak.
A Grund Vándorkupa legjobb játékosának 
Oláh Rault választották, s a bajnokság 
egy közösen elfogyasztott, jó hangulatú 
ebéddel ért véget.

Horváth Dóri

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

Májusi Gólyahír 
Czinger Balázs Csaba 2018.05.07.  Szülők: Czinger Zsolt és Mong Katalin

Júniusi Gólyahír
Rozgonyi Anasztázia Amira 2018.06.03.  Szülők: Rozgonyi Endre és Csík Teréz
Szarvas Bella 2018.06.29.  Szülők: Szarvas Imre és Menyhért Mónika

Júliusi Gólyahír
Kis Hanna 2018.07.03.  Szülők: Kis István és Toldi Mária Dzsenifer
Badi Kamilla 2018.07.12.  Szülők: Badi Milán és Lázár Edina
Poszkoli Vivien 2018.07.20.  Szülők: Poszkoli János és Nyerges Éva

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Civil szervezetek hírei
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Motorok zúgtak a 
kastélykertben
2018. július 14-én immár hatodik alkalom-
mal szervezte meg a Perkátai Régiség 
Gyűjtő Egyesület a Kastélykerti Motoros 
Napot a falukemence területén. 103 mo-
toros gyűlt össze a közösségi helyszínen, 
akiket 10 órakor egy bemelegítő falukörre 
invitáltak a szervezők.
A megnyitó ünnepségen elsőként Fuchs 
Norbert, a Perkátai Régiség Gyűjtő Egye-
sület alelnöke köszöntötte az összegyűlte-
ket. Megkért mindenkit, hogy a közlekedési 
szabályoknak megfelelően közlekedjen és 
ismertette a délután programjait a moto-

rosok számára.
Somogyi Balázs polgármester szintén kö-
szöntötte a jelenlévőket, s örömét fejezte 
ki, hogy az egyesület ismét színvonalas 
programot állított össze. Bozai Márton plé-
bános megáldotta a részt vevők járműveit 
és biztonságot utat kívánt számukra. A 
felvonulási menet ezt követően elindult, s 
Seregélyes Szőlőhegy, Seregélyes, Sárosd 
és Szabadegyháza településeket érintette. 
Az egyesület koszorút helyezett el a Fejér 
Megyei Közúti Baleseti Emlékhelynél. Sá-
rosdon Dunkl Gergely polgármester látta 
vendégül a felvonulókat.
Ujfalusi Pál, a Perkátai Régiség Gyűjtő 
Egyesület elnöke elmondta, hogy a hatodik 
motoros napon töretlen volt a részvétel. 

Sokan tértek vissza hozzájuk, akiket már 
a barátaiknak hívhatnak. Ameddig igény 
van rá, szeretnék megszervezni ezt a prog-
ramot nyaranta.
A visszaérkezés után is izgalmas prog-
ramokkal készültek az egyesület tagjai a 
vendégeik számára. Motoros ügyességi 
verseny, motor hang- és szépségverseny 
egyaránt várt mindenkire, továbbá be-
mutatót tartottak a Sárosdi Bikák is. Az 
este során a Jump Rock Band adott jó 
hangulatú koncertet.
A rendezvény szervezésében az egyesület 
tagjai köszönetet mondanak minden olyan 
személynek, aki hozzájárult annak sikeres 
megvalósításához!

Horváth Dóri

Perkátai Polgárőrség 
15 éves évfordulója
A Perkátai Polgárőrség nagyszabású ren-
dezvény keretei között ünnepelte fennál-
lásának 15. évfordulóját, 2018. augusztus 
11-én. Az eseményre a Faluházban került 
sor, ahova az egyesület tagjai és csa-
ládjuk, valamint protokoll vendégek és 
támogatók is meghívást kaptak. A délután 
során a tagság a temetőbe látogatott 
el, ahol megemlékeztek két elhunyt ala-
pító tagjukról, s koszorút helyeztek el a 
sírjukra.
17 órakor a Népművészeti foglalkozás 
Cinegemadár Néptánccsoportja nyitotta 
meg az ünnepséget, műsorukban népi 
gyermekjátékokat és sudridom táncot 
mutattak be a közönségnek. A gyerekek 
után László Norbert, a Perkátai Polgár-
őrség titkára, a díszközgyűlés levezető 
elnöke felkérte Horváth Istvánt, a Perkátai 
Polgárőrség elnökét, hogy tartsa meg 
köszöntő beszédét. 
Horváth István beszéde kezdetén el-
mondta, hogy fennállása óta tengernyi 
feladatot teljesített a polgárőr egyesü-
let, tengernyi felkérésnek tettek eleget. 
Bemutatta a jelenlévőknek a csapat 
tevékenységét, kiemelte a szolgálatok 
ellátásának hatékonyságát, a sikereket, 
az Országos Polgárőr Szövetségnél, és 
az elmúlt években tanúsított fejlődést. 
Szót ejtett arról, hogy az egyesület tagjai 
sikeresen helyt álltak a határon, bizonyí-
tottak a FINA Vizes Világbajnokságon és 
több más, kiemelt fontosságú eseményen. 
Beszédét a következő gondolattal zárta:
- Mi tovább kertészkedünk Perkátán. Mi-
ért mondtam azt, hogy kertészkedünk? 
Azért, mert településünket egy virágról 
nevezték el, és én úgy gondolom, hogy 
mint eddig is, ezt a virágot a Perkátai 
Polgárőrség becsülettel őrzi, ápolja és 
gondozza. 
Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke köszöntötte a megje-
lenteket Horváth István után. A megyei 
elnök méltatta az egyesület munkáját, és 
kijelentette, hogy megérdemelten kap-
ták a 2017-es évben országos szinten az 
„Év Polgárőr Egyesülete” címet. Dr. Mák 

Attila, az Adonyi Rendőr Őrs parancs-
noka szintén beszédet mondott, mely-
ben visszaemlékezett arra, hogy amikor 
megkezdte tevékenységét, sok bejelen-
tés érkezett Perkátáról hozzájuk. Mára 
a polgárőr egyesületnek köszönhetően 
ezeknek a száma minimálisra csökkent. 
Örömét fejezte ki, hogy a perkátai pol-
gárőrök hatékonyan tudnak együttmű-
ködni a rendőrséggel. 
Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere 
köszöntőjében elmondta, hogy milyen 
sokat jelent a település életében a polgár-
őrség jelenléte, sokoldalú tevékenységet 
végeznek a községben, s a közel múltban 
történt villámárvíz idején is azonnal a 
bajba jutottak segítségére siettek. 
A beszédeket követően kezdetét vette a 
jutalmak átadásának ceremóniája, mely 
során elsőként Cseh István a megyei szö-
vetség nevében ajándékot adott át a Per-

kátai Polgárőrségnek. A perkátai egyesü-
lettől elismerést kaptak azok a tagok, akik 
öt, tíz és tizenöt éve aktívan tevékenyked-
nek az egyesületben, s a támogatókat is 
ajándékkal köszöntötték. Két kiemelkedő 
kitüntetés is átadásra került: az egyesület 
két alapító tagja, Aszlajov Árpád és Klics 
Mihály „Év Polgárőre” címet vehetett át 
Cseh István megyei elnöktől. A Rácalmási 
Szent György Polgárőr Egyesület nevében 
Bartal Zoltán elnök ajándékot adott át a 
Perkátai Polgárőrségnek.
A protokoll programot követően ven-
dég fellépők érkeztek, akik fergeteges 
táncprodukciót mutattak be a közön-
ségnek, megteremtve ezzel a jó hangu-
latot. Az est egy közösen elfogyasztott 
vacsorával és zenés mulatsággal zárult. 

Horváth Dóri
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Színes lett  
Perkáta
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
2018. augusztus 19-én szervezte meg a 
„VELED az ifjúságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesülettel együtt az IFI 
Feszt – Színezd újra Perkátát! elnevezésű 
programját. A rendezvény a Mezőföldi Híd 
Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi 
Akciócsoport által kiírt VP6-19.2.1.-63-4-17 
azonosítójú „A helyi együttműködések 
támogatása, a térségi szintű identitás 
tudat megőrzése a közösségi értékek 
megerősítéséért” célú pályázat keretein 
belül valósult meg, a projekt összértéke 
5 422 428 Ft, önkormányzati önrésszel 
együtt. A rendezvényt immár harmadik 
alkalommal szervezték meg a fiatalok. 
A program megnyitója 16 órakor kez-
dődött, mely során beszédet mondott 
Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere, 
aki megköszönte az egyesület munkáját, 
azt, hogy megszervezte a színvonalas 
programot. A megnyitón Fórizs Antal, a 
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat vezetője, valamint Horváth Dóra, a 
„VELED az ifjúságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület elnöke adott elő 
énekes-zenés produkciót. A délután során 
számos játékkal és érdekes programmal 
várták az érdeklődőket. A fák alatt he-
lyi kézműves alkotók mutatkoztak be a 
település lakói számára; kecske sajtot 
kóstolhattak, szebbnél-szebb portékák 
közül válogathattak. Mellettük a perkátai 
Védőnői szolgálat játékokkal és szóra-
koztató feladatokkal készült a kilátogató 
apróságoknak, továbbá egy ambubaba 
segítségével az újra élesztést is lehetett 
gyakorolni. A szumó játéknál a vállalkozó 
kedvűek küzdöttek meg egymással, a 
bitumenes sportpályán pedig 17 órától 
habparty várta a gyermek és felnőtt kö-
zönséget egyaránt. 
A Turul Íjász Szakosztály íjászkodási le-
hetőséget biztosított a fiatalok számára a 

programon. A fák alatt a Bokréta Lovas-
csoport tagjai lovagoltatást szerveztek, 
s a kosárlabda pályán drog- és alkohol 
szimulátor szemüveggel akadálypályát 
lehetett teljesíteni. A színpadon és a sá-
tor előtt tehetséges helyi, fiatal fellépők 
mutatkoztak be: Bilig Edit ének, illetve 
Tillinger Patrik zsonglőr produkcióval 
készült az IFI Feszt részt vevői számá-
ra. 18 órától egy kutyás bemutató került 
megszervezésre, s a rendezvény egész 
ideje alatt arcfestés, csillámtetkózás várt 
a gyerekekre, továbbá egy asztalnál „sli-
me”-ot lehetett készíteni. 
Az este során 21 órától a Góbé zenekar 
adott fergeteges hangulatú koncertet, 
majd ezt követően kezdetét vette a 
batyus buli.
 Éjfélkor kezdődött a colorparty, ahol a 
táncolók színes porokkal dobálták meg 
egymást, így színezték újra Perkátát az 
idei évben is. Fél egykor a Per-Verz Dance 
készült produkcióval, majd ezt követően 
jó hangulatban folytatódott a mulatság. 

A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület nevében ezúton 

szeretnék köszönetet mondani minden 
fiatalnak, intézménynek, magánszemély-
nek, cégnek és vállalkozónak, aki munká-
jával, segítségével hozzájárult a 2018-as 
IFI Feszt sikeréhez! Öröm volt Önökkel/
Veletek dolgozni!

Horváth Dóri
elnök

CIVIL

Kisbácson járt a  
Perkáta-Kisbács Baráti 
Egyesület családi  
csoportja
A 2004-ben, Perkáta és Kisbács között 
létrejött testvérvárosi kapcsolat kere-
tében közel 40 fő látogatott el erdélyi 
partnerünkhöz a Perkáta-Kisbács Baráti 
Egyesület szervezésében.
A csoportot július 26-án fogadta a kisbá-
csi Polgármesteri Hivatalban Florin Ioan 
Muresan polgármester. 
Péntektől vasárnapig tartó, háromnapos 
kirándulásra invitáltak minket a ven-
déglátók. Az első napon Nagyenyedre 
látogatunk el, amely Bethlen Gábor fe-
jedelemsége alatt élte virágkorát. Itt meg-
tekintettük a fejedelemről elnevezett kol-
légiumot, amely századokon át az egyik 

legfontosabb magyar oktatási intézmény 
volt. Nagyenyed az egyik leghíresebb er-
délyi borvidék, így a kollégium alatti közel 
350 éves pincében egy borkóstolón is 
részt vehettünk. Nagyszebenbe, az erdélyi 
szászok volt központjába is ellátogattunk, 
megtekintettük a lenyűgöző belvárosát. 
Nagyszebent 2007-ben Európa Kulturális 
Fővárosának választották. Két napig Sze-
benjuharoson szálltunk meg, amelyet még 
az Osztrák-Magyar Monarchia idejében 
alapítottak, és Erdély legmagasabban 
fekvő turisztikai központja is volt.
Szombaton a Fogarasi-havasokba lá-
togattunk el, ahol a több, mint 2.000 
méter magasan levő tengerszemhez, a 
Bilea-tóhoz kirándultunk. Nagyszeben és 
Szebenjuharos közötti Resináron (romá-
nul Rasinari) többször áthaladtunk, amely 
több száz éve az erdélyi románság egyik 
központja. A mai álmos hegyi falu, már az 
1700-as évek elején is ötezres település 
volt, amelyből Octavian Goga későbbi 

miniszterelnök és Emil Cioran filozófus 
is származik.
Vasárnap este a családokkal közös búcsú-
vacsorán váltunk el egymástól, és meg-
hívást tettünk a kisbácsi partnercsaládok 
felé, hogy jövőre Perkátán ünnepeljük a 
testvérvárosi kapcsolat 15. évfordulóját.

Somogyi Balázs
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Közösségi hírek

90. születésnapja  
alkalmából  
köszöntöttük Szűcs  
Jánosné, Kati nénit

2018. július 28-án töltötte be a 90. életévét 
Szűcs Jánosné, született Csordás Katalin, 
akit az önkormányzatunk nevében szere-
tettel köszöntöttünk.
Kati néni 1928. július 28-án Seregélyesen 
született, 1937-ben Szolgaegyházán első 
áldozott. A 40-es években az általunk 
Háy-tanyaként ismert kastélyban szolgált. 
1946-ban házasodott férjével, akivel kö-

zösen építették a jelenlegi otthonukat is, 
ahol már közel 65 éve él a jelenlegi Kodály 
Zoltán utcában. Kati néni mesélt nekünk a 
családjáról, gyermekiről, unokájáról és dé-
dunokájáról. Beszámolt a hosszú évekkel 
eltöltött munkájáról a téeszben, illetve a 
harkányi nyaralásokról is. Kati néni a mun-
kája mellett sok tevékenységet is végzett, 
nemcsak a ház körül, sokan azt hihették, 
hogy cukrász, hiszen évtizedeken keresztül 
ellátta Perkátát pörköltcukor, illetve egyéb 
tortáival. A 90. születésnapját családja és 
ismerősei között ünnepelte.
Jó egészséget kívánunk, Isten éltesse Kati 
nénit!
 

Somogyi Balázs

50 éves osztálytalálkozó

Néhány éve már foglalkoztatott a gondolat, 
hogy osztálytalálkozót kellene szervezni. 
Idén aztán valóban hozzá is fogtam, amire 
az apropót az adta, hogy az idén múlt 50 
éve, hogy befejeztük az általános iskolát. 
Eddig még nem találkoztunk egyszer sem. 
Az osztálytársak felkutatása nem volt egy-
szerű feladat, hiszen a mi korosztályunk 
nem nagyon használja az internetet. Ennek 
ellenére sikerült a 31 fős osztálylétszámból 
18 társunkat megtalálni. Sajnos nyolcan 
már nem élnek a volt osztályunkból. A 
szervezésben sokat segített Márton Laci és 
Kovács Gyula is. Kedvenc oszályfőnökeink 
– Markovics Irén és Lemmer Lászlóné (aki 
most Kiss Lászlóné) – betegségük miatt 
nem tudtak eljönni. Augusztus 4-én dél-
után jöttünk össze a kastélyban. Azért ott 
találkoztunk, mert hajdan ott működött az 

általános iskola, nyolc évig oda jártunk. Né-
hányan a megbeszélt időpontnál korábban 
érkeztünk és izgatottan találgattuk, vajon 
ki lehet az, aki éppen közeledik. Voltak, 
akiket nem ismertünk meg, olyan sokat 
változtak a rövid 50 év alatt :-). Mindenki 
eljött, aki ígérte. Boldogan ölelgettük egy-
mást, bizony néhányunknak elhomályosult 
a szeme a meghatottságtól. Megnéztük 
az átépített, felújított kastélyt. Szép, mint 
újkorában, bár csodálkozva láttuk, hogy 
megszűnt a legendás csigalépcső, amin 
szünetekre lejártunk, és mindig volt, aki 
lekapcsolta a villanyt, hogy visítozzanak 
a lányok!
Leültünk az egyik teremben és megem-
lékeztünk azokról, akik már nem lehetnek 
köztünk. Ezután mindenki elmondta, hogy 
mi történt vele az elmúlt ötven évben. So-
mogyi Imre „Karikás” híres sportgalamb te-
nyésztő lett. Volt, akinek az életében több 
tragédia is történt, mások élték a békés 

hétköznapokat, tisztességgel dolgoztak 
több évtizedet, nevelték gyerekeiket. Egy 
valami azonban mindannyiunkban közös: 
amikor legutóbb találkoztunk, még gye-
rekek voltunk, s lám, úgy elröppent 50 
év, hogy már nyugdíjasként láttuk viszont 
egymást.
Ezután átmentünk a Stüszi Vendéglőbe 
és ott folytattuk a beszélgetést. Szekeres 
Panni hidegtálakat szolgált fel, én a saját 
gazdaságunk kecskesajtjaival kedvesked-
tem, amely osztatlan sikert aratott. Ami-
kor mindez elfogyott, Jákli Kati világhírű 
süteményeivel zártuk a vacsorát. Balázs 
Matyi mindenkit személyre szóló ajándék-
kal lepett meg.
Nagyon örömteli, meghitt délutánt töltöt-
tünk együtt. Elhatároztuk, ismét fogunk 
találkozni és a tervek szerint erre már nem 
várunk újabb 50 évet!

Kulcsár András

7.b osztály 1967. június
Felső sor balról jobbra: Kovács Gyula, Német Józska, Viczkó Pityu, Bajó 
Tibi, Lendvai Jancsi, Somogyi Imre, Kulcsár András, Balázs Matyi, Bölcskei 
Imre, Nagy András
Középső sor: Lauko István, Márton László, Somogyi Sándor, Agócs Esz-
ter, Magyar Mari, Oszt. fő: Sztupa Éva, Dózsa Margit, Klózer Pityu, Kiss 
József, Pesei Lajos,
Ülő sor: Jákli Kati, Benkő Mari, Lehóczki Irén, Német Teri, Pulai Kati, Kovács 
Mari, Kovács Mari, Bajó Éva, Kratancsik Mari, P. Szabó Panni.

Ötven évvel később, 2018. augusztus 4-én

Hátsó sor balról: Klózer István, Somogyi Imre, Kovács Gyula, Német Éva, 
Jákli Kati, Bölcskei Imre, Balázs Matyi, Kulcsár András
Első sor: Pesei Lajos, Kratancsik Mari, Német Teri, Pulai Kati, Szekeres 
Panni, Kovács Mari
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Perkátaiak az 
Everesten
Perkátai honfitársaink járják 
a világot, és érdekesebbnél 
érdekesebb helyekre jutnak el. 
2018. július 20-tól elmondhat-
juk, hogy immár a világ tetején 
(bár nem a legtetején) is jártak 
perkátai emberek. Pavlicsek 
Zsolt és fia, Pavlicsek Patrik 
amatőr túrázóként „hódította 
meg” a Himalája hegységben 
lévő legmagasabb hegy, a 
8844 m magas Qomolangma 
hegy mintegy kétharmadát. 

Zsolt és Patrik a Mount Everest 
északi oldalán, a kínai oldalon 
tették „tiszteletüket”, és kb. 
5450 m-ig jutottak fel, amely 
kicsivel több, mint az amatőr-
nek engedélyezett magasság. 
A sikeres túra előzményeként 
4 napot akklimatizálódtak 
4300 m magasságban Tibet 
különböző részein. Ekkor 
megjártak több 5000 méter 
feletti csúcsot, s ezután men-
tek az Everest Base Camp-be 
(Everest Alaptábor), ahol egy 
éjszaka eltöltése után másnap 
reggel indultak, és értek fel a 
HEGYHEZ. Mivel a 12 fős nem-

zetközi csapatukat időhiány 
miatt hátrahagyták, vezető 
nélkül, ketten jutottak a leg-
messzebbre. Természetesen 
igazi lokálpatriótaként a hegy 
„tövében” elkészítették képei-
ket Perkáta zászlójával.
Részletesebb élménybeszá-
molójukról Horváth Dóra tol-
lából olvashatnak az érdek-
lődők.
 Terveink szerint később egy 
személyes, képekkel szemlél-
tetett előadást is fognak tar-
tani majd az érdeklődőknek.

Somogyi Balázs

KÖZÖSSÉG

Francia és por-
tugál gyerekek 
látogattak a tele-
pülésre
2018. július 9-e és 15-e között 
francia és portugál gyereke-
ket látott vendégül Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata. 
A fiatalok a franciaországi, 
Saint-Maximinból, valamint a 
portugáliai, Figueiró dos Vin-
hos-ból érkeztek hozzánk, 
hogy jobban megismerjék 
Perkátát és Magyarországot. 
A csoportot első nap Perkáta 
polgármestere, Somogyi Ba-
lázs köszöntötte a Győry-kas-
tély épületében, s ajándékot 
nyújtott át nekik: egy Perkáta 
címerével díszített hátizsákot. 
A gyerekek kísérői a hét során 
Szilasy László és Vátkainé Boda 
Ildikó önkormányzati képviselők 
voltak, valamint tolmácsként 
Vátkai Luca csatlakozott hozzá-
juk, együtt indultak útnak, hogy 

felfedezzék Fejér megyei szép-
ségeit. Első látványosságként 
Székesfehérvárt tekintették 
meg, ahol többek között a város 
centrumban sétáltak, megnéz-
ték az országalmát, illetve a déli 
órajátékot a központban, majd 
ezt követően a Velencei-tóhoz 
látogattak el. A szerdai napon 
Budapestre kirándultak, a Budai 
Várnegyedben egy játékkal ké-
szültek nekik a szervezők, mely 
által a hely érdekességeit talál-
hatták meg csapatban. 
A rákövetkező napon ismét 
a Velencei-tóhoz utaztak, 
ahol sárkányhajózással, vala-
mint bicikli túrával töltötték 
az időt. A fiatalokhoz per-
kátai gyerekek is csatlakoz-
tak, hogy tovább erősítsék a 
jó kapcsolatot a települések 
között. Vátkainé Boda Ildikó 
elmondta a diákcsere kapcsán, 
hogy lehetőséget teremtenek a 
gyerekek számára, hogy megis-
merjenek más népeket, kultúrá-
kat. Mivel minden évben máshol 
valósul meg ez a tábor, így új 
országokkal, népekkel találkoz-

hatnak.
2018. július 13-án Visegrádra 
utazott a csoport, ahol a várat 
és a várjátékokat tekintették 
meg. Július 14-én, szombaton 
Perkátán időztek. Az V. Perkátai 
Lovas Találkozón vett részt a 
csoport, majd délután a magyar 
desszertek történetét bemutató 
kiállítás megnyitóján kóstolták 
meg a finomabbnál finomabb 
süteményeket. Mivel a hetet 
a néptánc és a népzene köré 
szervezték, így este a francia, a 
portugál és a magyar csoport 
egyaránt tánccal mutatkozott 
be egymásnak a Faluház szín-
padán, továbbá egy mezőföldi 
táncházban is részt vehettek 

a gyerekek Preizler Nikolett 
és Horváth Dóra vezetésével. 
Szilasy László a program té-
mája kapcsán úgy nyilatkozott, 
hogy a gyerekek a művészeten 
keresztül ismerhették meg egy-
más kultúráját, ami közelebb 
hozta őket egymáshoz. Mind a 
vezetőkkel, mind a fiatalokkal 
könnyű volt együttműködni, s 
kellemes hetet töltöttek együtt.
A vendégek 2018. július 15-én 
vettek búcsút Perkátától és 
itteni barátaiktól, s biztosítot-
ták a szervezőket, hogy szép 
emlékekkel gazdagodtak a hét 
során.

Horváth Dóri

Pavlicsek Zsolt és fia Patrik nem 
első alkalommal járt már Kíná-
ban. Az idei évben július 11-től 
23-ig egy izgalmas kalandon 
vettek részt. Az út számos ér-
dekességet tartogatott a szá-
mukra: Tibetbe indultak, majd 
a Mount Everest megmászását 
tűzték ki célul. 
Zsolt és Patrik úgy fogalmazott, 
hogy az utazást nem csupán a 
„bakancslistájuk” miatt szervez-
ték, hanem protokolláris felada-
tot is magukra vállaltak, mivel 
az útjuk első néhány napját Pe-
kingben, s annak egy városában 
Huaxiangban töltötték, mely 
településünk testvérvárosa is. 
Itt a helyi vezetőséggel volt 
megbeszélésük a közel 60 éves 
kapcsolat okán. A látogatást 
követően indultak el Lhászába, 
Tibet fővárosába.
Zsoltról tudni kell, hogy immár 

hatodik alkalommal járt Kíná-
ban, Perkáta kínai kapcsola-
tának aktív részt vevője, míg 
Patrik végzett BA-s sinológus, 
aki jelenleg mester szakon tanul 
kelet-ázsia szakértőnek, duális 
képzésen. Ő az elmúlt évet az 
országban töltötte, a Nanjingi 
Normál Egyetem tanulójaként 
nyelvi gyakorlatot végzett. Mi-
után sikeresen lezárta a tanévet 
csatlakozott édesapjához, hogy 
együtt fedezzék fel Ázsia ezen 
területét. Zsolt elárulta, hogy 
Tibet volt az első gondolat, az 
Everest csak másodikként öt-
lött az eszükbe, amikor tervezni 
kezdték az útjukat.
A kaland kezdetén a főváros-
ban, Lhászában akklimatizá-
lódtak négy napot. Itt főleg a 
kulturális látnivalók megisme-
résével töltötték el az idejüket: 
meglátogattak többek között 
élő buddhista kolostorokat, ahol 

szertartáson is részt vehettek. 
Emellett vidéki kolostorokban is 
jártak, valamint Nyugat-, Dél- és 
Kelet-Tibetet is bebarangolták. 
Sikeresen eljutottak az elzárt 
Himalája Természetvédelmi 
területre is, majd elindultak a 
Mount Everest felé. Elsőnek 
Tibet második legnagyobb vá-
rosában, Sigacében álltak meg 
pihenni, majd indultak tovább. 
Az alaptáborba késő este ér-
keztek meg. Az éjszaka során 
sokat esett az eső, de reggel-
re már a tiszta égbolt fogadta 
őket. Ezt követően indultak el 
fel, a hegyre, melynél egészen 
a határvonalig mentek, amely 
5200 métert jelent. E fölé már 
csak profi hegymászókat en-
gednek, bár ők ketten tovább 
haladtak 5450 méterig, ez volt 
a legnagyobb elért magassá-
guk. A megmérettetésre ter-
mészetesen magukkal vitték 

Perkáta zászlóját is, így perká-
taiként elsőnek tűzhették ki azt 
a hegy oldalába. 
Zsolt és Patrik elmondása 
alapján nagy élményt jelentett 
számukra a látvány: a sebes 
sodrású folyók, amelyek a he-
gyekből indulnak. Úgy érezték, 
hogy egy teljesen más világba 
kerültek, ahol mind a környe-
zet, mind az emberek teljesen 
mások, mint Európában. Az ott 
élők leginkább a mongolokra 
hasonlítanak, el vannak a saját 
világukban, a saját vallásukkal 
a modernizáció vagy az Inter-
net, okostelefon nem áll közel 
hozzájuk.
Az apa-fia páros elárulta, hogy 
számos más, érdekes táj sze-
repel még terveik között, amit 
szeretnének együtt felfedezni, 
- kiegészülve családjuk további 
tagjaival is.

Horváth Dóri

Perkátaiként elsőnek a Mount Everesten
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Kína kincsei 89. - Pavlicsek Zsolt rovata

Perkátai diák 
Kínában

Perkátai diák Kínában --- máso-
dik év , hetedik tudósítás 2018 
július    
Pavlicsek Patrik perkátai egye-
temista—immár diplomás mes-
ter szakosként -- ismét Kínában 
gyarapítja ismereteit. Beszámo-
lóit újabb élményeiről, tapasz-
talatairól folyamatosan adjuk 
közzé 

 Nanjingban, Kína „déli fővá-
rosában” 7.
Jövő a jelenben avagy aktuális 
nagy változások Kínában 3.
A ezredfordulón ismerőse-
im még telefonhívásokkal és 
sms-ekkel intéztek minden 
ügyüket. Ha fontos beadandó 
vagy egyéb munka volt, akkor 
beültek a könyvtárba és az ot-
tani számítógépeken gépeltek, 
szerkesztettek, írtak e-maileket. 
Nem volt akkor még elterjedt 
a saját laptop, a wifi, nemhogy 
az i-phone! Akkoriban még kü-
lönböző e-mail szolgáltatókon 
keresztül levelezett mindenki, 
majd megjelent a QQ, ami már 
egy komplexebb szolgáltatást 

nyújtott; mailek, chatelés, hírek, 
időjárás és a többi érdekesség. 
Nagyon hamar elterjedté vált 
és mind a magánéletben, mind 
a munkahelyeken közkedvelt 
levelező program lett. Legin-
kább az otthoni citromail és 
msn ötvözetére hasonlított. Ezt 
követte a wechat, ami máig a 
leghasználtabb kínai chatprog-
ram, ami elődjénél annyival tud 
többet, hogy már pénztárca-
ként, taxi hívóként, utazás fog-
laló és kerékpár-alkalmazásként 
is használható. Sokoldalúsága 
és egyszerű felülete mellett 
nagyon hamar közkedvelt lett, 
manapság gyakran használják 
fizetésre is. Ennek is köszön-
hető, hogy a bankkártyás fize-
tések és más feltöltő kártyák 
használata jelentősen lecsök-
kent a mindennapokból. Előfor-
dul még, de már csak itt-ott… 
A szélessávú internetes elér-
hetőség által a bank már akár 
zsebben hordozható. Kína vi-
szonylag rövid idő alatt széle-
sebb lefedettségű távközlési 
hálózatot épített ki, mint egyes 
közép-kelet-európai országok. 
A kínaiakat gyakran emlege-
tik a nagyvilágban kereskedő 
népként, akik mindenhol ott 
vannak a és mindenhol elad-

nak valamit, a zoknitól kezdve 
a világmárkákig. Korábban több 
írásomban azt mondtam, hogy 
szeretnek alkudozni, mondhat-
ni a vérükben van. Mára ez a 
szokás is átalakult. Korábban, 
ha kimentem a pekingi piacok 
bármelyikére, az árusok kis hí-
ján lerohantak, hogy vegyek 
valamit, alkudozzunk… Mára 
ez a lelkesedés a töredékére 
apadt. Gyakran már alkudozni 
sem akarnak, a korábbi nagyon 
nagy árakról történő lefele al-
kudozás is feledésbe merült, 
jóval józanabbul és gyorsabban 
akarják már letudni az eladás 
folyamatát, hogy mindenkinek 
időt spóroljanak. Kínai tanáraim 
is panaszkodva emlegetik fel 
ennek a hagyományosan kínai 
szokásnak a feledésbe merü-
lését. Többük szerint legalább 
az autentikusabb helyeken fenn 
kéne tartani ezt a népszokást, 
hogy az új, modern dolgok mel-
lett a hagyományos érdekessé-
gek ne merüljenek feledésbe.
Most 2018-ban azt vettem ész-
re, hogy egyre több a kisgyerek 
Kínában: mindenhol jelen van-
nak szüleikkel, többségük még 
totyogós, vagy még járni sem 
tud. Az „egy gyerek politika” 
felfüggesztése gyorsan hozott 

látható eredményeket. Ennek 
egyik oka, hogy a lakosság je-
lentős része Kína mostani hely-
zetét jólétként éli meg, így a 
gyerekvállalási kedv is nagyobb, 
ráadásul most már a törvény 
szerint nem is kötelező egynél 
megállni. A kínai vezetés időben 
meg akarja előzni az elöregedő 
társadalom kialakulását, igyek-
szik kiegyensúlyozni a korábbi 
időszak egy-gyerek-politikája 
miatt fellépő problémákat. 
„Tisztábbak” – ami elsőre udva-
riatlanul hangzik, de nem lehet 
elmenni a téma mellett szó nél-
kül. Korábban én is írtam erről, 
de számtalan helyen olvashat-
tunk a köpködés kellemetlen 
kínai jelenségéről. Egyre mar-
kánsabban érzékelem ennek 
változását Kína-szerte: a „régi” 
amikor-rám-jön-akkor-csiná-
lom, mentalitás helyett már 
kukába, vagy félreeső, nem túl 
szem előtt lévő helyekre köp-
ködnek. Ez végső soron azt je-
lenti, hogy a köpködés-szoká-
sa is változóban van, már csak 
válogatott helyeken teszi ezt a 
nagytöbbség. Kivételek persze 
mindig akadnak, függetlenül at-
tól, hogy merre jár az ember.

Kínából tisztelettel :
 Pavlicsek Patrik 

Pavlicsek Patrik 
és a Tempus  
Közalapítvány 
Campus Mundi  
program  
találkozása

Sokszor megkérdezték már 
tőlem Magyarországon és itt 
kint Kínában is, magyarok és 
külföldiek, hogy miért és ho-
gyan jutottam ki Kínába tanulni. 
Legrövidebb válaszom szerint: 
„mert adódott egy nagyon jó le-
hetőségem, amit nem akartam 
elszalasztani.” Aki a részletekre 
is kíváncsi, azzal megosztom 
jövőbeni komoly szándékaimat 
és terveimet a kínai nyelv és 
kultúra továbbfejlesztéséről. 
Ilyenkor értelemszerűen szóba 
kerül, hogy a célnyelv és kultúra 
minél tökéletesebbre fejlesz-
téséhez a lehető legjobb az 
anyanyelvi környezetben való 

fejlődés. A tanulás mellett ilyen-
kor nagy lehetőség a kapcsolati 
tőke bővítése, új ismerősök és 
barátok szerzése, akár egész 
életre is… Én minden alkalmat 
megragadok, hogy Kínában ta-
nulhassam a nyelvet, kultúrát, 
továbbá nagyon nagy lendület-
tel vetem be magam az ország 
megismerésére belső utazások, 
kirándulások megvalósításával.
A tartalmi lehetőség tisztázása 
után kapom a kérdést: milyen 
ösztöndíjjal érkeztél? A többiek 
99%-ban a következő két bevett 
választ adják: CSC által jöttem 
(China Scholarship Council), 
illetve Konfuciusz-ösztöndíjjal. 
A maradék 1% viszont azt fele-
li: Campus Mundival jöttem ki, 
mire az emberek szeme rend-
szerint elkerekedik, hiszen alig 
vannak emberek, akik tájéko-
zottak ezzel kapcsolatban.
Lássuk hát mi is a Campus Mun-
di! A Tempus Közalapítvány a 
tájékozott diákság körében 
meglehetősen ismert szervezet, 
mely támogatást ad pályázói-
nak tanulmányi célok elérésére, 

cserébe pedig konkrét szakmai 
tevékenységet, pl. kutatást, pro-
móciót vagy ezekhez illeszkedő 
feladatokat kell elvégezni, ami 
szerintem egy kiváló módja a 
diákság megmozgatásának, in-
tellektusuk fejlesztésének.
Az én esetemben a Tempus 
Közalapítvány Campus Mundi 
pályázata valójában egy kiegé-
szítő pályázat, alapvetően én is 
„CSC-s” vagyok.
 Ehhez nyújtott kiegészítést ext-
ra követelményekkel a magyar 
pályázat, mint például kínai ta-
nulmányaimmal párhuzamosan 
otthon is tanulmányokat kellett 

folytatnom, kurzusokat kellett 
teljesítenem, egyes témákkal 
kapcsolatban még önálló ku-
tatást is írtam ezért. A cseré-
be kapott anyagi juttatások 
messzemenően biztosították, 
hogy ne legyen gondom arra, 
ami egy átlagos egyetemistá-
nak mindennapi probléma, a 
megélhetés. Sokan ezért már 
az alapképzés alatt diákmunkát 
végeznek, mellékállásban dol-
goznak, ami sajnos így részben 
elvonja figyelmüket és energiá-
ikat a tanulmányokról. Szeren-
csémre szóljon, hogy elnyertem 
a támogatást, így önerőből el 
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Patai Mercédeszről már olvashattak a 
Perkátai Hírek hasábjain. Merci roma-
nisztika-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 ten-
gerparti falvába költözött. Jelenleg az 
ELTE-n; Olasz nyelv, irodalom és kultúra, 
illetve a Firenzei Egyetemen; Interkultu-
rális tanulmányok mesterszakokon tanul. 
Szabadidejében szinte mindig úton van 
az olasz csizma szebbnél-szebb, kevésbé 
ismert városait kutatván. Utazásai során 
szerzett élményeiről és tapasztalatai-
ról utazási blogot vezet, mely Én & Italy 
néven fut.

Mert Milánóban élni egy 
életstílus

Milánót gyakran Olaszország gazdasági 
fővárosaként emlegetik, mivel itt közpon-
tosul az ország ipari és pénzügyi szférája, 
míg Róma a kulturális főváros. Róma és 
Velence után, talán Milánó Itália harmadik 
leglátogatottabb városa. Műemlékein és 
kulturális kincsein túl-mint a dóm, mely 
az itáliai gótika mesterműve, vagy a vi-
lág egyik legelőkelőbb színháza, a Teatro 
alla Scala és Leonardo da Vinci Utolsó va-
csorája, üzletei, évente több ezer turistát 
vonzanak ide a világ minden tájáról. Ne 
feledkezzünk meg arról, hogy Milánó, olyan 

nagy divattervezőházak bölcsője, mint az 
Armani, a Gucci vagy a Prada. A divatra-
jongók, olyan elegáns negyedekben találják 
meg a felsőkategóriás üzleteiket mint a 
csodálatos Galleria Vittorio Emanuele fe-
dett passzázs, melyet gyakran „Milánó sza-
lonjaként” emlegetnek vagy a Quadrilatero 
D’oro, mely négy utcát foglal magába (Via 
Monte Napoleone, via Manzoni, via della 
Spiga, corso Venezia). A Quadrilatero d’Oro 
a világ egyik legdrágább divatnegyedeként 
ismert, ahol sétálva nem kell meglepőd-
nünk, ha világsztárokba botlunk.
Milánó kétségkívül az ellentétek városa, 
ahol keveredik a modern a „régivel”, a fel-
hőkarcolók és üvegpaloták, mint a Bosco 

Verticale (Függőleges Erdő), a neoklasszi-
kus stílusú épületekkel, a luxus és design 
az elegánssal. Milánó a megszokott olasz 
városokhoz képest nem színes, hanem in-
kább szürke és egyszínű. Elmondhatjuk azt 
is, hogy nem a megszokott és „lelassult 
olaszos” életstílus jellemzi, hiszen az üz-
letorientált metropoliszban mindenki siet, 
rohan valahová. Milánó az egyetlen olyan 
város, mely számomra nem a múltat fejezi 
ki, hanem a jövőt. De mégis mit lehet élvezni 
Milánóban? A pezsgő nyugati életvitelt; a 
színházba és operába járást, az órákon át 
tartó vásárolgatást valamelyik divatutcán, 
egy A. C. Milan vagy Juventus meccset a 
San Siro Stadionban, az isteni vacsorákat 
és a hosszú éjszakákat a Navigli-n, a kor-
társ művészetet és a designt. Milánóinak 
lenni egy külön életstílus. Hát ide, ebbe 
az ellentétekkel teli nyüzsgő nagyvárosba 
csöppentem. Nem gondoltam volna soha, 
hogy Milánóba fogok költözni. Milánó so-
hasem vonzott, egy teljesen más, tőlem 
távoli város, de mégis ennek ellenére most 
azt érzem, hogy igen, nagyon is hiányzik. 
Talán nem is a város, hanem az emlékek 
és a barátaimmal és a gyerekekkel töltött 
pillanatok vagy a magányos délutánok, 
mikor órákon át császkáltam a városban 
leárazásokat hajszolván a nyüzsgő nagy-
városi tömegben vagy éppen egy nyugodt, 
a várostól picit kívül eső park kis zugát ke-
restem, ahová elmenekülhettem a világtól. 
Cikkem célja nem a kötelező nevezetesség 
ismertetése, hanem a lelkemhez közel álló 
Milánó arcának bemutatása. Lássuk, mit 
imádok Milánóban!

KÖZÖSSÉG

Az én Itáliám-Én&Italy Patai Mercédesz rovata

Piazza del Duomo

A Dóm tér az év bármely hónapjában és 
a nap minden szakaszában pezseg az 
élettől, mivel elsődleges turista célpont 
és egyike a város legfontosabb találkozási 

pontjainak. A tér, mely folyton tele van 
fényképezőgépeket kattintgató külföldi-
ekkel, akik képesek több 10 eurót is kiadni 
madáreledelre, csak azért, hogy egy képet 
készíthessenek a rájuk szálló téren heccelő 
étel után sóvárgó galambokkal. Nem csak 
a turisták közkedvelt helyszíne, hanem az 

olasz lakosság színe-java is itt gyűlik össze 
központi elhelyezkedésének köszönhetően. 
Fiatalok, idősek, szinglik, szerelmes  párok,  
öltönyös üzletemberek közkedvelt talál-
kozási színhelye. Imádtam kijárni a térre 
és azon tűnődni, hogy kinek mi járhat a 
fejében, ki hova rohanhat.

tudtam utazni olyan helyekre 
Kínában, ahol még nem jártam. 
A félévem lezárása után haza 
tudtam utazni Magyarország-
ra meglátogatni családomat 
/a kínai újév alatt/ sőt, még a 
következő tanév elkezdésére is 
marad megtakarításom belőle.
Miután elmagyarázom ezt a 
közel sem egyszerű gondolat-
sort egy kínainak, hitetlenkedve 
néz, hogy Európában mik van-
nak! A magyar egyetemisták 

pénzt kaphatnak azért, mert 
többet tanulnak. Azért is meg-
lepő ez itt Kínában, mert a kí-
nai közoktatás, egészségügy 
nem államilag támogatott, az 
oktatásnak hatalmas önköltsé-
gei vannak. Az aránylag kevés 
ösztöndíjas helyet pedig csak 
nagyon kivételes képességek-
kel rendelkezőknek, illetve erős 
ismeretségekkel bíró diákoknak 
ajánlják fel. Az ösztöndíjprog-
ramok nagyon ritkák, elvétve 

találhatóak csak meg. Ehhez 
képest nálunk Magyarországon 
a kiépített szociális-háló mellett 
még további támogatások so-
kaságára is igényt tarthatunk. 
Mennyire más a két hozzáállás!
Bátorítani szeretném az otthoni 
fiatalokat, hogy szabadidejük-
ben tartsák egyik szemüket a 
Tempus Közalapítvány honlap-
ján, mert a lehetőségek igen 
sokfélék, nem csak külföldi 
tanulásra vonatkozik és nem 

csak egyetemistákra, a fiatalság 
általánosan célpontja ezeknek 
a támogatásoknak. Remélem 
a jövőben többen kapnak ked-
vet ahhoz, hogy pályázzanak és 
megvalósítsák ötleteiket! Nem 
számít, hogy egy kis faluból 
vagy világvárosból jössz, ami 
számít, hogy legyenek terve-
id, céljaid, kitartásod – akkor 
ezeket megvalósíthatod, akár 
a fentiekben leírt módon!

Pavlicsek Patrik

Parco Portello
A város legmodernebb és legkülönlege-
sebb térelrendezéssel rendelkező parkja, 
mely három szintből áll, három különböző 
földtörténeti korszakot jelképezvén. Ezt 
az első kertbe érkezésünk után észre is 
vehetjük, hiszen járdaburkolatok mesélik el 
a föld keletkezésének történetét. Az alsó 
szintet  az illatok és a színek szintjének is 

nevezhetnénk, mely sok-sok növénnyel 
és virággal ékesített  kis lugas. Aktuális 
helyszín, ha elszeretnénk menekülni a  nap 
tűző sugarai elől egy könyv társaságában. 
Egy szinttel feljebb egy maximálisan felsze-
relt hatalmas játszóteret találunk, sok-sok 
fával. A harmadik szint főleg a sportolók-
nak kedvez, hiszen egy a tó két oldalán 
elhelyezkedő mesterséges domboldalba 
vájt labirintusos futópályán edzhetünk. (  folytatás a 18. oldalon)
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Június 17-én délután 16 órai kez-
dettel tanévzáró hálaadó szent-
misét -- Te Deumot --tartottunk 
a hittanos és templomba járó 
gyermekek megjutalmazásá-
val és a hagyományos minist-
ránsavatással. E szentmisén 
vendégeink voltak az egyház-
megye kántorai, akik énekük-
kel emelték helyi ünnepünket. 
Köszönjük a kántortalálkozó 
megszervezését Somogyi Anna 
kántorunknak és segítőinek, tá-
mogatóinak. Kiemelt köszönet 
az Egyházmegyei Kántorkép-
ző vezetőjének Wasztl János 
igazgató úrnak és a megjelent 
kántoroknak, akik sok elfoglalt-
ságuk mellett idén is eljöttek 
– immár 7. alkalommal-- a per-
kátai kántortalálkozóra. 
A szentmise elején Márton Atya 
megerősítette ministránsve-
zetői szolgálatában Pavlicsek 
Jázmin Zsanna és László Lilla 
főministránsainkat, a már ol-
társzolgálatot teljesítőket pe-
dig eddig feladataikban.Ezek 
után az új ministránsok tették 
le esküjüket és kerültek felava-
tásra, beöltöztetésre: Vigházi 
Amina, Németh Attila, Tóth Csa-
ba, Bőke Emma, Burján Iringó, 
Majsai Kinga, Gelencsér Lilla és 
Farkas Rafael.  
A szentmise végén a plébános 
atya és a hitoktatók az alábbi 
tanulókat dicsérték meg hitta-
nórai teljesítményekért, szent-
mise-látogatásokért, közösségi 
munkákért vagy kiváló oltár-
szolgálati feladatvégzésekért:
1.osztályosok : Basticz Bian-
ka, Farkas Hanna Kinga, Irimi 

Zsanett, Kis Zsigmond József 
,Bihari Noémi,Fazekas Julianna, 
Palóka Evelin, Soha Noel
2.oszt.  : Denke Máté Gergely 
.Karbacz Ervin , Sipos Karina 
3. oszt.:Majsai Kinga , Tóth 
Csaba, Kovács Roland , Farkas 
Rafael, Németh Attila, Vigházi 
Amina 
4. oszt.: Burján Iringó, Bőke 
Emma Dorina, Gelencsér Lilla, 
Dankó Korina,  Karbacz Áron, 
László Lőrinc, Molnár Zsófia,  
Sipos Kornél 
5. oszt.: Jákli Dávid , Gálosi Lara, 
Németh Bence, Irimi Dzsenifer 
, Vígházi Zétény 
7.oszt. : Tillinger Dorián, Dankó 
Ramóna Dorina , Lukács László 
Vince , Csere Kinga.
8.oszt. : Csák Nikoletta, Kovács 
Regina, Szente Annamária, 
Beck Szonja 
Középiskolások:  
Pavlicsek Jázmin Zsanna pél-
damutató ministrálásokért és 
kiváló ministránsvezetői munká-
ért, felolvasásokért . László Lilla 
példamutató ministrálásokért, 
ministránsvezetői munkáért, fel-
olvasásokért. Szócska Márk és 
Viczkó Szabolcs : példamutató 
ministrálásokért.
A segítő célú kupakgyűjtési ver-
seny végeredménye:
1. Pavlicsek Jázmin Zsanna
2. László Lilla
3. Bernáth Anna, Bernáth Gergő 
,  Kusler Nóra ,Dankó Korina , 
Basticz Bianka 

Július 15-én délután a József At-
tila utcai haranglábnál egyházi 

énekkarunk és imacsoportunk 
tagjai a Teréz napi litánia szo-
kását ápolták litánia imádkozá-
sával és énekekkel. A kialakított 
hagyomány további gondozá-
sa lanyhulóban van, a kezdeti 
években lelkes szervezők és 
széleskörű érdeklődők nagy-
része sajnos idén már nem vett 
részt e rendezvényen. Reméljük, 
nem csak egyházközségünknek 
fontos e szép hagyomány jövő-
beni fenntartása. 
Július 22-én templomunkban 
kiemelten örömteli szentmisén 
adott hálát 25 papi kegyelmei-
ért a perkátai születésű és gyö-
kerű Dózsa István atya, aki 1993 
óta szolgál papként egyházme-
gyénkben. A megjelent hívek 
és egyházközségünk vezetése 
nagy szeretettel köszöntötte 
István atyát, kívánva neki áldott 
és kegyelmekben bővelkedő 
papi tevékenykedést a követ-
kező 25 évre! 
Júl. 30-aug.04 között 4 fő kö-
zépiskolás főministránsunk—
Pavlicsek Jázmin Zsanna, 
László Lilla, Viczkó Szabolcs 
és Szócska Márk-- egyházme-
gyei szervezésű zarándokúton 
jutott el Rómába a 2018.évi 
Ministráns Világtalálkozóra. A 
részletes tudósítás külön cikk-
ben olvasható. Köszönjük Ön-
kormányzatunk segítségét és a 
magánszemélyek adományait 
is, amelyek megkönnyítették 
fiataljaink családjainak és egy-
házközségünknek az anyagi 
helytállást!
Aug.15-én Nagyboldogasszony 
főünnepét tartottuk templo-

munkban. Aug. 20-án az ünnepi 
istentisztelet végén megáldás-
ra került az új kenyér, melyet a 
szokásos módon megszegtünk 
és kiosztottunk a jelenlévőknek. 
Külön köszönetünk a felajánlott 
gyönyörű és finom kenyerekért 
Gubicza Tamásnak! Aug.25-én 
a Mária Út hozzánk közel elhe-
lyezkedő szakaszán gyalogos 
zarándoklaton vettünk részt 
Adony és Kulcs között, melynek 
felajánlási célja az édesanyákért 
való imádkozás volt.
2018 szeptemberétől Mitrovics 
Zsolt diakónus segíti a Márton 
Atya munkáját Perkátán is. Ta-
lálkozhatunk vele az igeliturgiá-
kon, szentmiséken és más egy-
házi feladatokban is. Fogadjuk 
szeretettel és bizalommal a papi 
feladatokra készülő diakónus 
atyát!. Karitászraktárunk elköl-
tözött a Kastély oldalszárnyából 
a plébániára. Az új nyitvatartási 
rend: minden kedden 16-17 óra 
között .

 Megközelítés: az épület hátsó, 
terasz felöli bejáratánál / nem 
elöl az iroda felöl/. A költözés 
miatt az új karitász-raktár első 
hivatalos nyitvatartási napja: 
szept. 25 .
Reményeink szerint minden 
családhoz eljutott az idei egy-
házi hozzájárulásokat kérő leve-
lünk. 2018-ban nem változnak 
a támogatási összegek: a dol-
gozó felnőttektől 5000 Ft / év, 
nem aktív felnőttektől ( nyug-
díjas, munkanélküli ) 4000 Ft/ 
év támogatást kérünk. Önkén-
tesen magasabb összegekkel is  

Egyházi írások

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Ha az emelkedő és ereszkedő pálya után 
maradt még energiánk és kedvet érzünk 
még egy kis kocogásra, vagy egyszerűen 
csak egy levezető sétára vágyunk, nem 

is találhatnánk ideálisabbat a spirálosan 
emelkedő kétsávos dombnál, mely tete-
jére érve megpihenhetünk a DNS alakú 
szökőkút tövében elhelyezett padokon, a 
város panorámáját csodálván. Ha szeren-
csések vagyunk és süt a nap, akkor akár az 

Alpok hófedte csúcsáiig is elláthatunk. Ha 
szabadak voltak a délutánjaim, majdnem 
mindig elsétáltam a parkba és a tó mellett 
üldögéltem órákon át.

Patai Mercédesz

(  folytatás a 17. oldalról)
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Ezüstmisére  
harangoztak Perkátán

Pappá szentelésének 25. évfordulóját ün-
nepelte szülőfalujában Perkátán, Dózsa 
István plébános.  A 2018. július 22-én meg-
tartott hálaadó szentmisét Bozai Márton 
Perkáta plébánosa, valamint P. Lovász 
Rajmund OFM ferences rendi szerzetes 
celebrálta, aki szentbeszédet is mondott. 
Méltató szavakkal köszöntötte István atyát, 
szólt a barátságukról, valamint a papi hiva-
tás szépségéről és fontosságáról.  Dózsa 
István papi életpályája 1993. június 21-én 
indult el, amikor Székesfehérváron pappá 
szentelték. Először Csepel-Belváros, majd 
Székesfehérvár-Viziváros káplánja lett. 
2000 augusztusától pedig Enyingen és 
térségében látta el a plébánosi teendő-

ket. István atya 1997-től püspöki tanácsos, 
2003-tól esperes és tanácsadó plébános, 
2009-tól címzetes kanonok, 2012-től pedig 
egyházmegyei vagyonkezelő tisztséget 
kapott. Spányi Antal megyés püspök 2017 
augusztusától Székesfehérvárra helyezte, 
a Belváros Szent István király plébániájára. 
A ministránsok képviseltében Pavlicsek 
Jázmin ünnepi alkalomhoz illő verssel, a 
Vox Caritatis Egyházi Kórus pedig aján-
dék-dallal köszöntötte az atyát. Toldi Róza 
Hajnal a Perkáta Egyházközség Képviselő-
testülete nevében fejezte ki a gratulációját, 
majd ajándékot nyújtott át. A szentmise 
végén István atya köszönetet mondott 
a paptársaknak, a kórusnak, a híveknek, 
dicséretét fejezte ki a ministránsoknak a 
példamutató szolgálatukért, és az egyház-
községnek az összetartásért. A szentmise 
után ezüstmisés áldásban részesültek a 
hívek, majd a templom előtti téren terített 

asztal, agapé várta az ünneplő közönséget.
Kívánjuk, hogy a jubiláns atyát az arany-
miséjén is köszönthessük majd az
egyházi közösségünkben!

Lászlóné Szabó Edit

Ministráns zarándoklat 
Rómába

2018. július 29. és augusztus 4. között részt 
vettünk a Nemzetközi Ministráns találko-
zón Rómában. Egyházközségünket négyen 
képviseltük: László Lilla, Pavlicsek Jázmin 
Zsanna, Szócska Márk és Viczkó Szabolcs.
Szállásunk a Fabulous Village kemping volt, 
amit rögtön az első nap bejártunk és felfe-
deztünk. Összebarátkoztunk a társainkkal, 
a jó hangulat már ekkor meg lett alapozva.
Kedden a Falakon kívüli Szent Pál-bazili-
ka megtekintésével kezdődött a program. 
Szemügyre vehettük Szent Pál sírját, a 
pápák arcképeit. Útközben találkoztunk 
más országból érkező ministránsokkal is. 
Az egész hétre elmondható, hogy mind az 
azonos, mind a különböző nemzetiségű 
csapatok örömmel viszonyultak egymás-
hoz. Sokan éltek a lehetőséggel, hogy el-
cseréljék a ministránstalálkozós kendőjüket, 
ami segített a kapcsolatteremtésben. 

Ezután következett a zarándoklatunk fő 
célja, a pápával való találkozás. Amíg vá-
rakoztunk a Szent Péter téren, keresztény 
énekeket hallhattunk, ismerkedtünk, a nagy 
melegben pedig vízágyúk segítettek hűsí-
teni minket. Hat óra körül megérkezett a 
Szentatya, mindenki nagy ovációval fogad-
ta, ahogy integetve körbemegy közöttünk. 
Rendkívüli érzés volt élőben látni Őt. 
Buzdító szavait Pindroch Csaba színművész 
fordította. 
Szerdán ellátogattunk a San Pietro in Vinco-
li templomba, ahol Szent Péter láncait őrzik, 
a Santa Maria Maggiore-bazilikában pedig 
a betlehemi jászolt nézhettük meg. Vezető-
ink, Hajdu Ferenc, Harkai Gábor plébános 
atyák és a kísérőink érdekes dolgokat me-
séltek nekünk a látott nevezetességekről. 
Fotózkodtunk a Spanyol lépcsőnél, bejártuk 
a Piazza Navonát, megcsodáltuk a Trévi 
kutat, majd elidőztünk a Pantheon előtt. 
Közel kétezren gyűltünk össze a Szent Ig-
nác templomban, hogy részt vegyünk a 
magyar nyelvű szentmisén. Ez mindenki 
számára nagy élmény volt, éreztük, hogy ez 

egy különleges alkalom. A szertartás alatt 
mindenki hangosan énekelt, tapssal fejez-
tük ki szűnni nem akaró lelkesedésünket. 
Miután kivonultunk a templomból, még 
sokáig tartott a magyar dalok éneklése, és 
büszkén kántáltunk olyan jelszavakat, mint 
például a „Ria, Ria, Hungária”.
Csütörtökön ismét útra keltünk, és elmen-
tünk a Lateráni Szent János bazilikába, 
ahol egy német nyelvű istentiszteletbe 
csöppentünk. 
Kívülről megtekintettük a Jeruzsálemi 
Szent Kereszt bazilikát és a Szentlépcsőt. 
A nap utolsó állomásaként a Colosseumba 
is bejutottunk. Várakozásainknak megfele-
lően az épület hatalmas és lenyűgöző volt.
Aznap maradt egy kis szabadidőnk, amit 
többnyire medencézéssel töltöttünk.
A péntek a kikapcsolódásról szólt. Az  
Ostia tengerpart felé vettük az irányt, ahol 
még egy utolsó vidám napot töltöttünk el, 
mielőtt a kempingbe visszatérve nehéz 
szívvel pakolni kezdtünk. 
A vacsoránk jó hangulatban telt, éljenzéssel 
köszöntük meg ezt a hetet az atyáknak, a 
kísérőknek, a pincéreknek. Ezután buszra 
szálltunk, hogy újra nekivágjunk a 18 órás 
útnak. 
Köszönettel tartozunk elsősorban az egy-
házmegyénknek, Spányi Antal megyés püs-
pök úrnak, a kísérő atyáknak, továbbá Már-
ton atyának, Somogyi Balázs polgármester 
úrnak, egyházközségünknek, a perkátai 
híveknek, támogatóinknak, szüleinknek! 
Hálásak vagyunk, hogy lehetőséget kap-
tunk erre az útra, hiszen a hét során értékes 
tapasztalatokat, új barátokat szereztünk, 
és minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 
életre szóló élményekkel gazdagodtunk. 
Részesei lehettünk a zarándoklat felemelő 
lelkületének. 

László Lilla és Pavlicsek Jázmin

lehet segíteni helyi egyházun-
kat, mely adományokat hálásan 
fogadunk és köszönünk meg !  
Szeptembertől indul az új tan-
év , amelyben a hitoktatás az 
eddigi megszokott gyakorlat 
szerint történik: Toldi Róza Haj-

nal és Pavlicsek Zsolt hitoktatók 
tartják a hittanórákat, melynek 
beosztását az iskolai órarend-
ben ismerhetik meg a tanulók. 
Templomunk búcsúja szep-
tember  8. Kisboldogasszony 
ünnepe. Idén a búcsúi szentmi-

se e napon, szombaton 17 órai 
kezdettel lesz templomunkban. 
E hétvégén vasárnap nem lesz 
templomunkban további szent-
mise és igeliturgia sem. 
Szept.16 vasárnap reggel 8 órai 
kezdettel tanévkezdő szentmi-

sét, Veni Sancte-t tartunk, me-
lyen az iskolatáskák megáldása 
is megtörténik.

Pavlicsek Zsolt 
lelkipásztori munkatárs



Horgászok figyelem!

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 
 

Közlemények, hirdetések

Élő csalik kaphatók:
2431 Perkáta, Petőfi u. 6.

Tel.: 0620/348-3033
Ugyanitt Aloe vera növény  

is vásárolható!

Kedves PERKÁTAI FIATAL!

Végre egy olyan lehetőség, melyből azon fiatalok támogathatók, akik Perkátán képzelik el a jövőjüket és tesznek is ezért a 
településért, a közösségért!

Otthon végezhető 
különböző termékek 
összeállítására állás 

ajánlása! 

(audiopress.iwk.hu)
 

Érdeklődés: 
06-90- 603-905

Sinkovits Erzsébet

Tehergépjárművek  
szereléséhez keresünk  
lakatosokat, szerelőket 
dunaújvárosi telephelyünkre, akár 

részmunkaidőben is.  
Nyugdíjasok is jelentkezhetnek!

Fényképes önéletrajzokat,  
fizetési igény megjelöléssel az 

alábbi e-mail címre várunk:

info@garilog.hu

Lakáskassza támogatás: 64 sikeres pályázó 500 000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 20.
Pályázati felhívás: az újság 4. oldalán.
További információ: www.perkata.hu oldalon

Vásárlási támogatás: 100 sikeres pályázó 288 000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2018. október 15.

Pályázati felhívás: az újság 4-5 oldalán.

További információ: www.perkata.hu oldalon

Itthon vagy Perkátán!
Bogó Anikó

szakmai vezető

Itthon vagy Perkátán! (EFOP-1.2.11-16-2017-00062) 

Jelentkezz az ösztönzőkért!


