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Csokonai Vitéz Mihály: November

Eljött már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,

Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza

A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,

A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése

Házba zárt szívünknek kedvetlenedése..." 
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Visszatekintő 2018.  
szeptemberi  
rendezvényeinkre 

2018. szeptember 7-én tartotta a meg 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00062, Esély otthon 
„Itthon vagy Perkátán” elnevezésű pá-
lyázatának projektnapját. A rendezvény 
keretén belül zenélt a Digitál együttes. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 
díszgyűlése
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. 
szeptember 8-án tartotta meg díszközgyű-
lését a Győry-kastélyban. Délelőtt 10 órakor 
elsőként Somogyi Balázs polgármester 
tartott köszöntőbeszédet. Ezt követően 
kezdetét vette az elismerések átadása.
Perkáta díszpolgára kitüntető cím átadása
2017-ben Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata képviselő-testülete döntése alapján 
Perkáta díszpolgára kitüntető címet ado-
mányozta Sztanó Annának.
Sztanó Anna a perkátai általános iskola 
tanítójaként dolgozott, s évtizedekig ok-
tatta, nevelte a perkátai gyerekeket. Tanítói 
feladatai ellátása mellett az alsós énekkart 
is odaadással vezette. Az intézményben 
kollégáival jó kapcsolatot ápolt, szívesen 
segítette a munkájukat, a rábízott diákokról 
szeretettel gondoskodott, szívesen terel-
gette őket útjukon. Az iskola szépítésében 
is szívesen segédkezett, a tornateremhez 
vezető folyosó általa kapott esztétikus 
burkolatot. 2000-ben kezdte meg békés, 
nyugdíjas éveit, amelyek alatt továbbra 
sem unatkozik. 2011-ben a Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola parkjába emlékkövet 
adományozott, amely Kisperkáta, Parrag, 
Bárányjárás, Mélyvölgy és Szőlőhegy ta-
nítóinak és diákjainak állít emléket. 2012 
novemberében egy szépen faragott fa-
táblát adományozott a perkátai temető-
nek. Rendszeresen meghívják az általános 
iskola vers- és mesemondó versenyeire, 
ahol a zsűri egyik szerepét tölti be. A mai 
napig korrepetál gyerekeket, segít nekik, ha 
elakadnak tanulmányaikban. Régi tanítvá-
nyai megismerik és szívesen köszöntik, ha 
találkoznak vele. Csendes visszafogottsá-
gával sok tanulót támogatott. Egy idézettel 
szeretnénk köszönteni: „Ha a jövő évről 
akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy 
évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved 
egy életre szól, embert nevelj.”
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselő-testülete döntése alapján Perkáta 
díszpolgára kitüntető címet adományoz-
ta Csányi Sándornak. Csányi Sándor per-
kátai származású színművész, rendező, 
színházvezető. Csányi Sándor Perkátáról 

származik, kötődését a településhez mind 
Perkátán, mind országosan ismerteti, az 
egyik legismertebb perkátai a mai köz-
életben. Csányi Sándor 2001-ben végezte 
el a Színház és Filmművészeti Egyetemet, 
közel másfél évtizeden keresztül a Rad-
nóti Színház színésze volt, majd a Thália 
Színház művészeti vezetője lett. Közel 50 
játékfilmben, tévéfilmben szerepelt, és szá-
mos színházi főszerepe is volt. 2013-ben 
Jászai Mari-díjat kapott, az idei március 15-i 
nemzeti ünnep alkalmából Érdemes Művész 
lett. Szintén idén Józsefváros díszpolgárává 
választották.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselő-testülete döntése alapján Perkáta 
Díszpolgára kitüntető címet adományozta 
L. Simon Lászlónak. L. Simon László író, 
költő, borász, kultúrpolitikus, Perkáta ko-
rábbi országgyűlési képviselője. Hosszú 
időn keresztül vezető tisztségviselője volt 
a Fiatal Írók Szövetségének és a Magyar 
Írószövetségnek. 2007-ben irodalmi mun-
kássága elismeréseként József Attila-díjat 
kapott. 2006 és 2010 között a Fejér Me-
gyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja, 
az Oktatási és kulturális bizottság elnöke 
volt. Harmadik ciklus óta, azaz 2010-től 
országgyűlési képviselő, 2010-2014 között, 
az akkor Perkátát is magában foglaló Fejér 
megyei 4-es számú választókerület egyéni 
képviselője volt. Az elmúlt évtizedben két 
alkalommal is a Magyar Kormány mun-
káját segítette államtitkárként, valamint 
kormánybiztosként. L. Simon László elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett a perkátai 
Győry-kastély főépületének teljes felújítását 
megvalósító projektben, illetve az egyik ol-
dalszárny részleges felújításában. Emellett 
Perkáta egyik testvértelepülési kapcsola-
tának, a kínai Huaxianggal való partnerség 
megújításában, illetve a kastélyban talál-
ható kínai állandó kiállítás létrehozásában 
is kiemelkedő szervezőmunkát végzett.

Elismerés Perkáta Közszolgálatáért 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselő-testülete Fuchs Magdolnának ki-
emelkedő és önzetlen közösségi munkája 
elismeréseként a Perkáta Közszolgálatáért 
elismerést adományozta.
Fuchs Magdolna 1978. és 1979. között 
dolgozott a Perkátai Községi Tanácsnál 
4 órás munkakörben az adóügyön. Ezzel 

egyidőben, szintén 4 órás munkakörben, a 
bölcsődében tevékenykedett. Ezt követően 
1990. október 20. napjától egészen 2018. 
május 30. napján bekövetkezett nyugdí-
jazásáig a perkátai Polgármesteri Hivatal-
ban látta el feladatát. Tevékenységei közé 
többek között a pénztári be- és kifizeté-
sek, személyügy, munkaügy, kereskedelmi 
igazgatás, illetve 2008. évtől kezdődően 
helyettesítőként az anyakönyvvezetői fel-
adatok ellátása tartozott.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselő-testülete Fülöp Irénnek, kiemelkedő 
és önzetlen közösségi munkája elismerése-
ként a Perkáta Közszolgálatáért elismerést 
adományozta.
Fülöp Irén nyugalmazott pedagógus a Fel-
vidéki Tiszacsernyőről érkezett Perkátára, 
ahol férjhez ment Fülöp Józsefhez. 1980-tól 
a tanácsi bölcsödében dolgozott gondozó-
nőként 1986 decemberéig. 1986. december 
10-től nyugdíjba vonulásáig, 2018 júniusáig, 
a perkátai általános iskolában dolgozott. 
Először, mint napközis nevelő, tanulmányi 
szerződést kötött az iskolával 1988-ban. A 
tanulmányai végeztével, mely során ma-
gyar nyelv- és irodalom tanári végzett-
séget szerzett, megkapta a kinevezését 
1992-ben, majd osztályfőnök és egyben 
munkaközösség vezető lett. 1999-ben külön 
megbízást kapott „Nyelvművelők” feladat 
ellátására. E tevékenységét terjesztette 
ki, mikor felvállalta versei kiadását, s aktív 
szerepet tölt be a Perkátai Irodalmi Körben 
a mai napig. Irénke néni 38 éves közszol-
gálati tevékenységét, a mások tisztelete, 
megbecsülése, szeretete jellemezte. Több 
száz diáknak adta át a szaktárgyain kívül, 
személyiségéből eredő emberségét, szak-
mai életútja sikeres volt.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselő-testülete Mosonyi Györgynének, ki-
emelkedő és önzetlen közösségi munkája 
elismeréseként a Perkáta Közszolgálatáért 
elismerést adományozta.
Mosonyi Györgyné Ági 40 éven keresztül 
odaadó, lelkes pedagógusként, nevelte, 
oktatta, fejlesztette a perkátai óvodás gyer-
mekeket.
1978-ban szerezte meg óvodapedagógusi 
oklevelét a Kecskeméti Óvónőképző Inté-
zetben, majd diplomáját Zsámbékon, az 
óvodapedagógusok intenzív továbbkép-
zésén újította meg.
A zene szeretetére nevelte az óvodás gyer-
mekeket, és közel 30 éven át vezette az 
óvónők kórusát.
Lelkesen vett részt pályázatok írásában, 
megvalósításában. Aktív kezdeménye-
zője, kidolgozója, megvalósítója volt az 
intézményben folyó tehetséggondozó 
munkának. 2014-től vezette a Bóbita gyer-
mekjáték- és néptánc tehetségműhelyt. 
Több fellépésen vett részt a gyermekekkel 

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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óvodai, faluszintű rendezvények, szakmai 
programok színvonalát emelve.
Perkátáért Emlékérem átadása
Perkáta Nagyközség Önkormányzata kép-
viselő-testülete döntése alapján Perkátáért 
kitüntetést adományozott kiemelkedő és 
önzetlen közösségi munkája elismerése-
ként Toldi Hajnal Róza hitoktatónak, és civil 
szervezeti vezetőnek.
Toldi Hajnal Róza 1990-ben költözött Er-
délyből Perkátára családjával, férjével és 
két gyermekével. Azóta a helyi katolikus 
közösség egyik meghatározó alakja, a 90-es 
évektől hitoktató, általában a legkisebbek, 
az óvodások és az alsó tagozatos iskolások 
katolikus hitoktatója. 2003-tól vezeti az 
Alba Karitász perkátai alapszervezetét, szá-
mos Karitász program helyi megvalósítója, 
illetve a legaktívabb helyi karitatív szervezet 
vezetője, akit nap, mint nap keresnek meg 
a perkátai rászorulók. A katolikus közösségi 
élet egyik legfontosabb szervezője, mind 
a táborok, mind a folyamatos programok 
területén. Az elmúlt években világi lelki-
pásztori kisegítőjeként is tevékenykedik.

Civil elismerések
Aszlajov Árpádnak, kiemelkedő civil te-
vékenységéért. Aszlajov Árpádot a Fejér 
Megyei Polgárőr Szövetség 2018-ban Év 
Polgárőre címmel tűntette ki.
Aszlajov Attilának, kiemelkedő verse-
nyeredményéért. Aszlajov Attila a Tájéko-
zódási Búvárúszás Országos Bajnokság 
gyermek, fiú kategóriájában 2. helyezést 
ért el.
Aszlajov Dorottyának, kiemelkedő verse-
nyeredményéért. Aszlajov Dorottya a Tájé-
kozódási Búvárúszás Országos Bajnokság 
serdülő, lány kategóriájában 1. helyezést 
ért el.
Áldott Hannának, kiemelkedő versenyered-
ményéért. Áldott Hanna, a Gyermek és Pó-
nilovasok Országos Szövetsége által szer-
vezett versenyen 3. helyezést ért el.
Boda Tamásnak, Perkátáért végzett te-
vékenységéért. Boda Tamás közel 6 évig 
perkátai körzeti megbízotti szolgálati tevé-
kenységet látott el településünkön.
Cséza Lászlónak, Perkátáért végzett tevé-
kenységéért. Cséza László az augusztus 
1-jei villámárvíz során szolgálatot látott el, 
és vagyonmentő tevékenységet végzett.
Dózsa Györgynek, kiemelkedő civil te-
vékenységéért. Dózsa Györgyöt a Fejér 
Megyei Polgárőr Szövetség 2018-ban Év 
Polgárőre címmel tűntette ki.
Erdős Károlynak, Perkátáért végzett tevé-
kenységéért. Erdős Károly az augusztus 
1-jei villámárvíz során élet- és vagyonmentő 
tevékenységet folytatott.

Horváth Fanninak, kiemelkedő versenyered-
ményéért. Horváth Fanni a Budapest Bank 
Álmodók pályázatán szép sikert ért el, to-
vábbá értékteremtő lovas tevékenységet 
folytat Perkátán.
Horváth Istvánnak, Perkátáért végzett tevé-
kenységéért. Horváth István az augusztus 
1-jei villámárvíz során élet- és vagyonmentő 
tevékenységet folytatott.
Klics Mihálynak, kiemelkedő civil tevékeny-
ségéért. Klics Mihályt a Fejér Megyei Pol-
gárőr Szövetség 2018-ban Év Polgárőre 
címmel tüntette ki.
Kovács Krisztiánnak, kiemelkedő civil te-
vékenységéért. Kovács Krisztiánt a Fejér 
Megyei Polgárőr Szövetség 2018-ban Év 
Polgárőre címmel tüntette ki.
Kovács Rolandnak, kiemelkedő verse-
nyeredményéért. Kovács Roland a Fejér 
megyei mesemondó versenyen második 
helyezést ért el.
Kundakker Ferencnének, Perkátáért végzett 
tevékenységéért. Kundakker Ferencné az 
idei Pedagógus nap alkalmából minisztéri-
umi kitüntetést, Apáczai Csere János díjat 
vehette át.
László Klaudiának, kiemelkedő civil tevé-
kenységéért. László Klaudia a Fejér Megyei 
Polgárőr Szövetségtől kapott elismerést.
László Norbertnek, Perkátáért végzett tevé-
kenységéért. László Norbert az augusztus 
1-jei villámárvíz során élet- és vagyonmentő 
tevékenységet végzett.
Pavlicsek Csabának, kiemelkedő verse-
nyeredményéért. Pavlicsek Csaba negyed-
szer nyerte el Év magánpálinka főzője címet, 
illetve a magyar pálinkakultúra fejleszté-
sében való tevékenységéért 2017 őszén 
miniszteri elismerésben részesült.
Szabó Tamásnak, kiemelkedő versenyered-
ményéért. Szabó Tamás a sárosdi Kapa-Ku-
pa Kapálógép Ügyességi Versenyen első 
helyezést ért el.
Szabó Vandának, kiemelkedő versenyered-
ményéért. Szabó Vanda a sárosdi Kapa-Ku-
pa Kapálógép Ügyességi Versenyen a leg-
jobb női versenyző címét hozhatta el.
Szatmári Szabolcsnak, kiemelkedő verse-
nyeredményéért. Szatmári Szabolcs a Pécsi 
Országos Bajnokság Gi földharc kategóri-
ájában 2. helyezést ért el.
Tamás Dávidnak, kiemelkedő versenyered-
ményéért. Tamás Dávid a Tájékozódási Bú-
várúszás Országos Bajnokságon serdülő fiú 
kategóriában első helyezést ért el.
Vátkai Zsombornak, kiemelkedő verse-
nyeredményéért. Vátkai Zsombor a kunma-
darasi Stunt Riding Országos Bajnokságon 
első helyezést ért el.
Wéber Viktóriának, kiemelkedő verse-
nyeredményéért. Wéber Viktória a Pesovár 
Ferenc Fejér Megyei Népdaléneklési Ver-
seny megyei döntőjében arany minősítést 
szerzett.
A Perkátai Sportegyesület Labdarúgó 
Szakosztálya U-19-es csapatának, kiemel-
kedő versenyeredményéért, a Fejér megyei 
II. osztály 2. helyezéséért. A díjat átveszi 
Gászler Ferenc utánpótlásedző.

(  folytatás a 4. oldalon)
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2018. szeptember 27-én a települési pol-
gári védelmi rendszerbe beosztott köte-
lezettek és önkéntesek számára tartott 
felkészítő, elméleti képzést a Dunaújvá-

rosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség két 
tisztje. A közel 30 perkátai segítő számára 
Molnár József alezredes a katasztrófák 
idején szükséges legfontosabb eljárások 

kapcsán tartott előadást, hogy a vész-
helyzet esetén minden beosztott minél 
több ismerettel rendelkezzen a mentés, a 
kitelepítés és a veszélyelhárítás területén.

Idősek Világnapja Perkátán

2018. október 9-én a Perkátai Nyugdíjasok 
Baráti Körét, október 15-én pedig a Nagy-
községi Nyugdíjas Klubot látta vendégül 
egy ebédre Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata a Perkátai Szociális Központban. 
Szintén a világnap alkalmából 2018. októ-
ber 16-án a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 
azonosítójú „A helyi identitás és kohézió 
erősítése Nagyvenyim térségében” elneve-
zésű pályázat keretein belül rendezvénnyel 
is készültek a perkátai nyugdíjasoknak, 
illetve érdeklődőknek. Somogyi Balázs 
polgármester beszédével nyitotta meg 
az eseményt, mely során köszöntötte a 

közönséget, s beszélt arról, hogy milyen 
fontos szerepet játszik a két nyugdíjas 
klub a település közösségi életében. Ezt 
követően csokrot adott át a nyugdíjas 
klubok vezetőinek: Dr. Nagy Andrásnénak 
és Somogyi Annának. A program a helyi 
fellépők műsorával folytatódott, mellyel 
a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület fiataljai készültek. 
Ennek során Rácz Noémi Miniska Zsejke: 
Az örök fiatalság című versét szavalta el. 
Közös népdalcsokrot énekelt Wéber Viktó-
ria és Horváth Dóra, majd a Cinegemadár 
Néptánccsoport táncosai mutattak be egy 
énekes-táncos produkciót. 
A gyerekeket követően Koós János és 
Dékány Sarolta fellépése következett, akik 
egy közös „utazásra” invitálták a közön-
séget. A művész úr vicces anekdotákkal 
is szórakoztatta a közönséget a műsoruk 
ideje alatt. A hangulatos előadást követően 
mindenki kellemes élményekkel gazda-
godva térhetett haza.

Horváth Dóri

A Perkátai Sportegyesület Labdarúgó 
Szakosztálya felnőtt csapatának, kiemel-
kedő versenyeredményéért, a Fejér megyei 
III. osztály bajnokság 1. helyezéséért. A díjat 
átveszi Perkátai Sportegyesület Labdarúgó 
Szakosztályának vezetője, Erdős Károly.
Gratulálunk az elismerésekért!
Perkátai Szüreti Felvonulás és Bál, Fa-
lunap – 2018.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a 
Perkátai Általános Művelődési Központ és 
társszervezői által került megrendezésre 
2018. szeptember 8-án a hagyományos 
szüreti felvonulás és bál Perkátán. A ren-

dezvény a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő 
Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport ál-
tal kiírt VP6-19.2.1.-63-4-17 „A helyi együtt-
működések támogatása, a térségi szintű 
identitás tudat megőrzése a közösségi 
értékek megerősítéséért” célú pályázat 
keretein belül valósult meg. 
A polgármesteri hivatal előtt, Horváth Ist-
ván kisbíró verses köszöntőjével, valamint 
Rónás Roland bíró és Rónás Patrícia bíróné 
táncával vette kezdetét a program. A be-
tyár szerepét Cséza Milán töltötte be, aki 
a menet élén haladt, utána következtek a 
csikósok, lovaskocsisok. A megállókban 
az ifjúsági egyesület Népművészeti fog-
lalkozásának Kankalin Néptánccsoportja 

táncolt, s hozzájuk csatlakoztak a hagyo-
mányőrző ruhába öltözött részt vevők. 
A menetben a Partyzans Band húzta 
a talpalávalót.
Útközben több háznál is várták a felvonu-
lókat üdítővel és süteménnyel. A menet 
17:30-kor ért vissza kastélykertbe, ahol a 
táncosok mezőföldi táncokat mutattak be, 
majd a szervezők egy közös vacsorával 
vendégelték meg a felvonulókat.
A programok 21 órakor folytatódtak a szín-
padon, ahol az Apostol együttes adott 
fergeteges koncertet a szép számú közön-
ségnek. A legendás zenekar után pedig 
kezdetét vette az szüreti bál, mely során 
a Partyzans Band zenélt hajnalig.

 A helyi polgári védelmi képzést követő-
en, a perkátai polgári védelmi rendszer 
beosztottjai közül  többe is részt vettek 
szeptember 29-én  a Fejér Megyei Men-
tőszervezet nemzeti minősítő gyakorlatán, 
amelyen a megyei szervezet mellett négy 
járás önkéntes mentőszervezete is minő-

sítést kapott. 
Perkátáról 8 önkéntes vett részt a minősítő 
gyakorlaton, négy fő a Perkátai Polgárőr-
ség kötelékében, míg 4 fő a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai közül. Mindannyian 
a minősítő gyakorlat árvízi védekezési 
feladatához kaptunk beosztást, ahol a 

Katasztrófavédelem és Vízügyi Igazgató-
ság munkatársai irányításával mobilgátat 
állítottunk fel, majd nyúlgátat építettünk 
egy épület megvédése érdekében.

Somogyi Balázs

(  folytatás a 3. oldalról)

Visszatekintő az októberi eseményeinkre

Polgári védelmi képzés Perkátán

Mentőszervezeti minősítő gyakorlat a Szalki-szigeten
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2018. október 19-én több alkalommal is 
megemlékeztek az 1956-os szabadság-
harcra és forradalomra.
A délelőtt folyamán a Perkátai Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola diákjai tekinthet-
ték meg a hatodik osztályosok, énekkaro-
sok és a „VELED az ifjúságért” Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület táncosa-
inak műsorát a Faluházban. A fellépő-
ket Gergelyné Németh Tímea, Horváth 
Dóra, Mészáros Tamás és Szabó Emese 
pedagógusok készítették fel. Az iskolai 
ünnepséget Szilasy László igazgató nyi-

totta meg, beszédében a hősök emlékének 
tiszteletére hívta fel a tanulók figyelmét.
A délután folytatódó megemlékezés első 
állomása 16:30-kor Pongrátz Gergely 
mellszobra, valamint Csányi Sándor em-
léktáblája volt, ahol koszorút helyeztek el 
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának, 
a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zatnak és a Polgári Összefogás Perkátáért 
Egyesületnek a képviselői.
A nagyközségi ünnepségre 17 órakor került 
sor, szintén a Faluházban, ahol a település 
lakosai is megtekinthették az általános 

iskolások színvonalas előadását. A ren-
dezvényt a Himnuszt követően Somogyi 
Balázs polgármester nyitotta meg ünnepi 
beszédével, amelyben felidézte az ’56-os 
eseményeket. Őt követték az általános 
iskolások, akiknek előadásában versek, 
énekek, tánc és gyertyagyújtás egyaránt 
szerepelt, továbbá a piros-fehér-zöld lo-
bogót is megjelenítették a gyerekek. Az 
ünnepség a Szózat taktusaival zárult.

Horváth Dóri

Itthon vagy Perkátán! 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 
az EFOP-1.2.11-16-2017-00062 kódszámú 
Esély Otthon, Itthon vagy Perkátán! című 

projektjében a lakhatási támogatásban ré-
szesülők és a helyi, gazdasági ösztönzőben 
részesülő fiatalok kiválasztása megtörtént. 
Külön pályázati körben jelentkezhettek a 
támogatásokért a perkátai 18-35 év közötti 
fiatalok. Az „A típusú” pályázat eredmé-
nyéről a kijelölt határidőig értesítettük a 
helyi fiatalokat és jelenleg az ösztönzők 
fizetéséhez szükséges szerződések elő-
készítése zajlik. Az Irányító Hatósággal 
minden szükséges dokumentumot le kell 
egyeztetnünk, mielőtt a támogatásokat 
folyósítani kezdjük, az érintetteket folya-
matosan értesítjük a fejleményekről. A „B 
típusú” pályázat is nagyon népszerűnek 
bizonyult a fiatalok körében, 12 perkátai 
szervezet tett ajánlásokat, elismerve a 
pályázók közösségért végzett tevékeny-

ségét. A pályázók értesítése a napokban 
történik meg.
A fiatal pályázók tájékoztatásában, az 
ajánlások elkészítésében nyújtott segít-
séget ezúton is szeretném megköszönni a 
helyi vállalkozóknak, intézményvezetőknek 
és a civil szervezetek vezetőinek!
Jelen pályázat keretén belül már több 
tájékoztató fórumot tartottunk, az ösz-
tönzőkre való jelentkezés előtt egy pro-
jektnapot is szerveztünk, ahol a fiatalok 
feltehették a kérdéseiket. A jövőben is 
több projektnap szervezését tervezzük. 
Jelenleg a helyi sportolási közösségi élet 
témakörben zajlanak előadások az érintett 
korosztály számára.

Bogó Anikó
szakmai vezető

A szőlőhegyi út  
fejlesztése 

A kizárólag zártkerti ingatlanok elérését 
segítő pályázatban Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata közel 10 millió forintos 
támogatást nyert el a "Perkátai zártker-
ti besorolású területek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő fejlesztések támo-
gatása” című, ZP-1-2017/3119 kódszámú 
pályázatával.
A pályázat keretében a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre utca és a már külterületen futó Mária 
utcai szakasz találkozásától az első Sző-
lőhegy bejáratáig fog tartani az út. A két 

zártkert szakasz közül a Szőlőhegyre azért 
esett a választás a Csiróval szemben (ahol 
szintén zártkertek találhatóak), mivel egy 
villamoshálózati fejlesztés már megvaló-
sult az elmúlt években a Szőlőhegyen, ahol 
sokkal több ingatlantulajdonost érintenek 
a fejlesztések, illetve a Szőlőhegy felé ve-
zető utat más mezőgazdasági járművek 
is tudják használni.
A mostani fejlesztésben a Szőlőhegyi út 
középső része lesz makadám úttá fejleszt-
ve (mart aszfalt borítással), az egyik ol-
dalán árokrendezéssel. A projektnek része 
kellett lennie az útfejlesztés mellett egyéb 
tevékenységnek is, így az út mellett gyü-
mölcsfák telepítése fog megtörténni.
A pályázat megvalósítása kapcsán a kép-

viselő-testület tegnapi ülésén kiválasztotta 
a kivitelezőt, aki szombaton már meg is 
kezdi a munkálatokat, amely várhatóan 
kettő hétig tart majd. A kivitelezési idő-
szak sajnos a mezőgazdasági betakarítás 
idejére és esetleges zártkerti munkálatok 
idejére esik, ezért kérjük az utat haszná-
lókat, hogy a mostani út beruházással 
nem érintett oldalán közlekedjenek, illet-
ve mezőgazdasági vállalkozókkal történt 
egyeztetést követően a mezőgazdasá-
gi járművek pedig a szőlőhegyi út kifelé 
menő jobb oldalán, a táblában időlegesen 
kialakított sávban tudnak közlekedni.
Köszönjük a türelmüket! 

Somogyi Balázs

Október 23-ai megemlékezés Perkátán
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Szivárvány Óvoda hírei 

Az idei évben is nagy izgalommal készül-
tünk a tanévkezdésre. A nyár több változást 
is hozott az intézmény életében. Óvodánk 
egy új óvodai csoporttal, egy tornaterem-
mel és tehetséggondozó szobával bővült. 
Az új óvoda régi fele pályázati forrásból 
megújult, megvalósult a villany korsze-
rűsítése, nyílászárók cseréje, valamint az 
épület szigetelése is. Az új óvoda-bölcsőde 
szárny elkészültével be tudtuk indítani a 6. 
csoportunkat az intézményben.

A régi óvodában egy csoportunk új búto-
rokat kapott a Szülői Szervezet jóvoltából. 
Köszönettel tartozunk az óvodai Szülői 
Szervezetnek, hiszen példaértékű mun-
kájukkal segítik, támogatják munkánkat. 
Szeptemberben a Hungrana Kft. jótékony-
sági sütivásárt szervezett. A vásáron be-
folyt összegből óvodánkat is támogatták 
50.000Ft-tal. A támogatásból óvodai bú-
torok kerülnek megvásárlására, melynek 
beszerzése folyamatban van. 
Köszönetemet szeretném kifejezni a Hung-
rana Kft-nek, hogy hozzájárulnak gyermek-
csoportunk szebbé tételéhez.
Szeptember elején nagy-nagy szeretettel 
vártuk régi és új óvodásainkat és az in-
tézmény új dolgozóit. Új kisgyermekeink 
sem először lépték át az óvoda kapuját, 
hiszen már a nyár folyamán is lehetőséget 
biztosítottunk arra, hogy szüleikkel együtt 
megismerkedjenek az óvodával, a velük 
foglalkozó felnőttekkel, csoporttársaikkal, 
az óvoda szokás- és szabályrendszerével. 
Óvodánkban fokozott figyelmet fordí-
tunk az egészséges életmód, környezet-
tudatosság, környezetbarát szemléletmód 
megalapozására.  2008 óta három alka-
lommal nyertük el a Zöld Óvoda címet. 
A 2017/2018-as tanévben pályázatot ad-
tunk be a Földművelésügyi Minisztérium 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtár által óvodák számára 
kiírt „Örökös Zöld Óvoda” címre. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy pályázatunk sikeres 
elbírálásban részesült. 
Az „Örökös Zöld Óvoda” díj ünnepélyes 
átadására 2019 januárjában kerül sor Buda-
pesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
és Könyvtárban. 
Programokban ebben a tanévben sincs 

hiány. Szeptember 7-én Szüreti felvonu-
lásra hívogató kisbíró érkezett az óvo-
dába. Köszönjük Horvát Istvánnak, hogy 
megismertette gyermekeinket ezzel a szép 
hagyománnyal. 
Szeptember 11-én az új, szeptember 12-én 
pedig a régi óvodában valósultak meg a 
szülői értekezletek. Az összevont szülői 
értekezleten a megjelentek tájékoztatást 
kaptak az óvodáról, az óvodát érintő aktu-
ális dolgokról, házirendről, panaszkezelés 
rendjéről, pedagógiai és tehetséggondozó 
munkánkról.
Betegség, betegségmegelőzés, egészséges 
táplálkozás témakörben Bogóné Plasek 
Krisztina és Illés Eszter védőnők adtak tá-
jékoztatást, tanácsokat a szülőknek. Az 
óvodás korú gyermekek hitébresztéséről 
Toldi Hajnal, a néptánc oktatásról Horváth 
Dóra beszélt. Farkas-Tóth Ágnes beszá-
molt az óvodai Szülői Szervezet elmúlt 
évi munkájáról. 
A csoportos szülői értekezleten az óvoda-
pedagógusok a szabad játék kitüntetett 
szerepének jelentőségéről, a korcsopor-
toknak megfelelő célokról, feladatokról, az 
elkövetkező félévben megvalósuló prog-
ramokról, projektekről, rendezvényekről 
beszéltek.
A szülői értekezletek alkalmával minden 
csoportban a Szülői Szervezet tagjainak 
megválasztására is sor került. A Szülői Szer-
vezet alakuló ülését 2018. szeptember 13-án 
tartotta. Az alakuló ülésen megerősítésre 
került elnöki tisztségében Farkas-Tóth Ág-
nes és megválasztották a további tiszt-
ségviselőket is. A Szülői Szervezet tagjai 
nagy lelkesedéssel vetették bele magukat 
a munkába. Október 13-ra szülői bált szer-
veztek. Október 15-16-17-én papírgyűjtést. 
Továbbra is gyűjtik a használt olajat, az új 
óvoda hátsó bejáratánál elhelyezett gyűj-
tőben. Sajnos a PET palackok gyűjtésére 
ebben a tanévben már nincs lehetőség.
2018. szeptember 17-én megtartottuk a már 
hagyománnyá vált őszi sportnapunkat, me-
lyen játékos csapatversenyekkel erősítettük 
a gyermekek állóképességét, szabálytuda-
tát, ügyességét, közösségi érzését. 

Szeptember 27-én a Gubicza Bt. jóvoltából 
finom kakaós csigát kaptak a gyerekek. 
Ezúton is köszönjük a felajánlást!

A Magyar népmese napja és a Zene vi-
lágnapja alkalmából szervezett rendez-
vényünkön gyermekeink megtekinthették 
Kárász Ferencné és Vátkai Luca óvó nénik  
„A medve, a róka és a bödön méz” című 
bábelőadását, valamint gyönyörködhettek 
Waller Vivien furulya előadásában. 
Ezen a napon a szülők figyelmét is felhívtuk 
a mesélés fontosságára, a gyermek fejlesz-
tését szolgáló nélkülözhetetlen szerepére.
Október elejétől indultak ismét tehetség-
műhely foglakozásaink a Manóvár, Kisege-
rek, Bóbita tehetségműhelyek keretében. 
Ebben az évben is indítjuk az Ovizsaru 
programot nagycsoportos gyerekek szá-
mára.
Október 3-án Rosta Géza zenés előadását 
láthatták a gyerekek. 
Október 1-5-ig a „Nálatok laknak-e állatok?” 
– Állatok világnapja alkalmából megrende-
zésre kerülő projekthét keretében hívtuk fel 
a gyerekek figyelmét a felelős állattartásra, 
állatvédelemre. A projekt zárásaként kisállat 
kiállítást szerveztünk az óvoda aulájában, 
valamint a FalkaLand csapata kutyás be-
mutatót tartott gyermekeink számára. Kö-
szönjük, hogy színvonalas bemutatójukkal 
felejthetetlen élményt nyújtottak óvodás 
gyermekeink számára.

A játék a gyermek legfontosabb, legfejlesz-
tőbb tevékenysége így az óvodai nevelés 
leghatékonyabb eszköze.
A 2018/2019-es tanév kiemelt céljaként 
tűztük ki a játék megerősítését, a szabad 
játék kitüntetett szerepének érvényesí-
tését. 
A céltudatos és sikeres együttnevelés ér-
dekében az év folyamán változatos prog-
ramokkal, ötletek adásával, közös tevé-
kenységekkel szeretnénk felhívni a szülők 
figyelmét a játék fontosságára. 
Október 4-én a Játék személyiségformáló 
szerepéről hallhattak előadást óvodape-
dagógusaink és az óvodába járó gyerekek 
szülei Kundakker Ferencné köznevelési 
szakértőtől.
"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és 
eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, 
csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy 
a játék. Arra, hogy e világban otthonosan 
mozgó, eleven eszű és tevékeny ember 
váljék belőle." - Varga Domokos -

Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető

OKTATÁS-NEVELÉS

Perkátai Általános Művelődési Központ
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A Perkátai ÁMK József 
Attila Nagyközségi 
Könyvtár hírei

Játék, mese, rajzpályázat, kiállítás és előa-
dás Perkátán, az Országos Könyvtári Na-
pok jegyében
„Közös tudás-közösségi hozzáférés” ezzel 
a felhívással csatlakoztunk az Országos 
Könyvtári Napokhoz. Egész héten át játék, 
mese, rajzpályázat, kiállítás és előadások 
sora várta az érdeklődő gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt.
Kézműves Játékok kiállítása a  
Győry-kastélyban
Október 1-én, 17 órakor nyitotta meg kapuit 
a Győry-kastélyban a Kézműves Játékok 
Kiállítása. A megnyitón Wéber Viktória gyö-
nyörű verssel és népdallal köszöntötte a 
résztvevőket.
A kézműves játékok tárlatának ötletét a 
magyar népmese napja adta.
A játékot, a mese világát varázsolták ide 
az ügyes kezű, helyi alkotók.
A kirigami papírmakettek között kalandoz-
hatunk Viczkó Vilmos keze nyomán.
Vilmos, közel egy éve a papírdíszek ötle-
teit keresve talált rá a kirigamira, azaz a 
papírvágás technikára, amely megtetszett 
neki. A kedvenc tematikája az építészet, de 
szívesen készít más témában is.  
Október elején ünnepeljük az „Állatok vi-

lágnapját is, és egyben ez a címe annak az 
origami gyűjteménynek is, amelyet Jákliné 
Rajcsányi Rozália hajtogatott. A papírmű-
vészet szeretete a Tanítóképző Főiskola 
évei alatt kezdődött. Az itt is kiállított álla-
tok valósághű ábrázolásban jelenítik meg 
a természetben élő állatokat. 
A Szivárvány Jákéktár sokféle, kézzel ké-
szített, kreatív munkákat mutat be – Gálné 
Bölcskei Rita, Győrikné Kargl Mária, Hor-
váth Fanni, Kárász Ferencné, Kisné Böde 
Bernadett, Rónás Ferencné és Szarka Ist-
vánné – óvodapedagógusok saját ötletei 
alapján.

„Faművesháza, Betekincs utca 7” címet 
kapta az a gyűjtemény, amely László József 
fajáték készítő munkáit tárja az érdeklő-
dők elé. A saját tervezésű, beltéri fajáté-
kok elsősorban óvodás és kisiskolás korú 
gyermekek számára készültek. A játékok 
az életkori sajátosságoknak megfelelően, 
a stílus és a precizitás igényével készültek. 
A fajátékok szerep- és drámajátékokhoz 
egyaránt alkalmasak. 
A következő állomáson, Kukonya Műhely-
ben, Urbánné Koleszár Beáta textilműves 
alkotásai várják a gyönyörködni vágyókat! 
Beleznai Zsuzsanna – szomszédként és 
barátként – a köszöntés kapcsán méltatta 
Beáta tevékenységét, aki 5 éve indította el a 
„Kukonyaműhely”-t, amelyről az interneten 

és a Facebook-on is olvashattak ismertetőt 
az érdeklődők. Egyre jöttek az ötletek, az 
egyéni kérések, az egyénre szabott aján-
dékok, meglepetések. Ma már sok család 
ismeri a textilmunkáit. 

A Perkátai ÁMK nevében gratulálunk a kéz-
műveseinknek a kreatív munkájukhoz, és 
kívánjuk, hogy további szép alkotások 
születhessenek!
A tárlat még november 11-ig várja a láto-
gatóit!
Minden évben, szeptember 30-án- Bene-
dek Elek születésnapjára emlékezve,- a 
Magyar Népmese Napját ünnepeljük. Ezen 
alkalomból, október első napjaiban mesés 
programokat kínálunk a gyermekeknek. 
Állatmesék elevenedtek meg a Pa-
pírszínház és a Mágnesszínház szín-
padán. A japán eredetű Papírszínház, a 
Kamishibai a mesekönyveket mintegy szín-
házzá varázsolja.
E technika segítségével a gyerekek egy-
szerre élvezhetik a mese történetét, és a 
hozzá tartozó illusztrációkat.
László József fajáték készítő a saját ötlete 
nyomán készítette el azt a Mágnesszín-
házat, amelynek előnye, hogy fejleszti a 
kreatív képességet és a szókincset.
Előadások az Országos Könyvtári Napok 
jegyében, az EFOP-3.7.3-16-2017-00176- 
„Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés 
biztosítása” pályázat támogatásában.

Perkátai ÁMK Bölcsőde – 
Kincs, a Szivárvány 
tövében 

Hamarosan gyermekzsivaj töltheti be az 
új épületrészben kialakított egy csopor-
tos, 12-14 főre tervezett bölcsődei egység 
mindennapjait. 
Az új épületrész a Szivárvány Óvodához 
kapcsolódóan, annak nevéhez hűen hét 
színben pompázik. Az épület külseje ugyan 
már a teljes elkészültséget mutatja, vala-
mint a belső terek, helyiségek is használatra 
készek, bútorozottak és minden eszközzel 
biztosított, hogy felkészülten várjuk a kis-
gyermekeiket gondozásunkra bízó családo-
kat. Az intézmény alkalmazottai is szívvel, 
lélekkel készülve igyekeznek a helyiségeket 
barátságossá, otthonossá varázsolni, és a 
kisgyermekeket a megfelelő módszerekkel 
majd beszoktatni az új környezetbe. 
Az intézmény szakmai vezetői feladatait 
jómagam, Jákliné Rajcsányi Rozália látom 
el. 18 éves pedagógusi-tanítói tapasztalattal 
rendelkezem, valamint közoktatás vezetői 
képesítéssel, mely segít a szabályozási kö-

vetelményeknek megfelelő működtetés-
ben. Jelenleg a kisgyermeknevelő-gondozó 
képzés résztvevőjeként, a három éven aluli 
korosztály speciális nevelési-gondozási 
feladatainak megfelelő ismereteket és gya-
korlatot szerzem meg.  Az ambícióm, a 
tervem egy hasonló korú kisgyermekeket 
nevelő szolgáltatás kialakítására nem új 
keletű. Saját gyermekeim kiskori nevelése 
során terveim közt szerepelt egy családi 
napközi működtetése a községben, de az 
igények és az igénybe vehető támogatások 
mértéke akkoriban még nem voltak elegen-
dőek egy ilyen vállalkozásra. Most intéz-
ményes keretek között valósíthatom meg 
a kisgyermekek gondozását, nevelését, 
fejlődésük elősegítését minél színesebb, 
kreatívabb foglakozásokkal, programok-
kal. Helybéli lakosként, pedagógusként és 
anyaként közelítem meg a kisgyermeküket 
ránk bízó perkátai családokat, szülőket, ily 
módon is támogatva otthoni nevelésüket, 
és segítve a szülők, főként anyák munkába 
visszatérésének lehetőségét.
Kisgyermeknevelő társam ebben a fel-
adatban Sohárné Moldicz Viktória, aki 
2012-2014-ben végezte kisgyermeknevelői 
tanulmányait, majd ezt követően a dunaúj-
városi Makk Marci Bölcsődében 4 évig kis-

gyermeknevelőként az 1-3 éves korú gyer-
mekek napközbeni ellátásában vett részt. 
Perkátai származásúként, a közelmúltban 
férjével arra a döntésre jutottak, hogy itt 
szeretnének letelepedni, így megpályázta 
a bölcsődei állást, hogy a falu legkisebb 
lakosait gondozza és nevelje, tapasztalatai 
és tudása alapján.
Munkánkat segíti majd a mindennapokban 
Vaskó Józsefné, mint technikai dolgozó, 
dajka. Ő jelenleg az ÁMK dolgozója, ta-
karítói feladatkörben. 2010-ben közfog-
lalkoztatottként segítette az óvodában a 
tisztaság megőrzését, illetve az iskolában 
is dolgozott takarító munkakörben gyer-
mekek között. 
Jelenleg az épület használatbavételi és 
működési engedélyének megszerzése zaj-
lik. Ezt követően kerülhet sor a 2018/2019. 
nevelési év megkezdésére, melyre 2018. 
tavaszán már előzetes igénybejelentést 
tehettek a szülők. A működés pontos kez-
detéről, a térítési díjakról és egyéb részletes 
információkról majd az első meghirdetett 
szülői értekezleten kaphatnak bővebb tá-
jékoztatást.

Jákliné Rajcsányi Rozália
Perkátai ÁMK Bölcsőde szakmai vezetője

OKTATÁS-NEVELÉS

(  folytatás a 8. oldalon)
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2018. október 4-én, 13 órára hirdettük meg, 
és a szülők, pedagógusok figyelmébe aján-
lottuk Kundakker Ferencné előadását. A 
köznevelési szakértő a játék személyiség-
formáló szerepéről nyújtott hasznos 
ismereteket a résztvevőknek.
Beszélt a jó játék feltételeiről, a különböző 
játékfajtákról, a játék -fejlesztés eredmé-
nyeiről, továbbá az énekes-és mozgásos 
játékok személyiségfejlesztő hatásáról is. 
Kiemelte, hogy a spontán módon kezde-
ményezett játékok mellett szükség van az 
óvodapedagógus által kezdeményezett és 
irányított játékokra. Továbbá ismertette, 
hogy a gyermek személyiségének alakulá-
sában meghatározó, hogy milyen nevelési 
hatások érik a családjában.
Amíg az Országos Könyvtári Napokra jel-
lemző volt a játék, a mese, az öröm, addig 
az október 4-e, délutánján elcsendesült 
minden körülöttünk. A derűs órákat fel-

váltotta az emlékezés. Október 6-ra, az 
Aradi Vártanúk Emléknapjára emlékeztünk 
a díszteremben, a meghívott előadónk, 
Horváth Béla történész segítségével.
Az előadások sorát -október 5-én, 11 órakor 
– a könyvtárvezető szakmai beszámolója 
zárta. Lászlóné Szabó Edit a „Cselekvő kö-
zösségek – aktív közösségi szerepvállalás” 
projekt, őszi szlovéniai tanulmányútjának 
tapasztalatáról számolt be az érdeklődők-
nek.
“Kedvenc állatmesém” címmel rajzpályá-
zatot hirdettünk szeptember 25-től októ-
ber 4-ig.
A rajzversenyen összesen 37 pályázó vett 
részt: 10 fő óvodás, 1 fő 1. évfolyamos, 11 fő 
a 3.b-ből, és 15 fő a 4.b osztályból. Az ered-
ményhirdetés október 8-án tettük közzé.
10 éves korosztály
I. helyezés: Klózer Kíra 4.b  - Az oroszlán-
király ; II. helyezés: Hidegkuti Zsófia 4.b 
- Micimackó meséi ; III. helyezés: Kádár 
Evelin 4.b - Túl a sövényen

Kisiskolás korosztály
 I. helyezés: Szilasy Csenge 3.b - A macs-
kacicó ;  II. helyezés: Mráz Máté 1.a - A 
teknős és a nyúl ; III. helyezés: Balázs  
Bernadett 3.b- A kővé vált királyfi ; I. különdíj:  
Somogyi Zorka, Míra 3.b - A gomba alatt ; II. 
különdíj: Kollár Bence 3.b- A holló és a róka
Óvodás korosztály
I. helyezés: Mráz Balázs- A városi és a mezei 
egér ; II. helyezés: Juhász Jázmin- A róka, 
a medve és a bödön méz ; III. helyezés: 
Kerkuska Zsombor- A róka, a medve és 
a bödön méz ; Különdíj: Alanyai Amanda 
- A kiskakas gyémánt félkrajcárja
A nyertes rajzok készítőinek gratulálunk! 
Minden pályázónak, a nyertesek közt nem 
szereplő gyermekeknek is köszönjük  a 
versenyen  való részt vételt, a rajzolásra 
szánt időt és odafigyelést!

Lászlóné Szabó Edit
könyvtárvezető

Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgatója

 OKTATÁS-NEVELÉS

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

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

(  folytatás a 7. oldalról)

Szeptember –  
Tanévkezdés 

Szeptemberben történt
Szeptember 3-án az elmúlt 
évekhez képest rendhagyó 
módon az iskola tantermében 
kezdtük a 2018/2019-es tané-
vet ünnepélyes keretek között. 
Az időjárási viszonyok nem tet-
ték lehetővé, hogy hagyomá-
nyainkhoz híven az iskola előtti 
parkban kezdhessük a tanévet.
A tanévkezdés nehézségei 
közé tartozott, hogy a késő 
nyári időszak viharos idő-
járásának következtében 4 
tanterem is használhatatlan-
ná vált, így az 1.a, 2a. és a 3.a 
osztályok a Kastély épületében 
tudták elkezdeni a tanévet. A 

2018/2019-es tanév kezdésé-
hez hozzátartozik még, hogy a 
szeptemberi hónapra egy üres 
tanítói álláshellyel kellet kezde-
nünk. Segítségünkre sietett a 
Dunaújvárosi Tankerületi Köz-
pont azzal, hogy a több, mint 
egy éve hirdetett álláshelyre 
nem jelentkező szakképzett 
tanító pótlására, engedélyt 
adott, hogy alkalmazzuk Fórizs 
Antonellát, aki a jövőben sze-
retne jelentkezni tanító szakra. 
Köszönöm Antonellának, hogy 
elvállalta a feladatot és így nem 
kellett megszüntetnünk egy 
egésznapos osztály napközis 
jellegét.
Szeptember 3.-án az 1. évfo-
lyam szülői értekezletei is meg-
rendezésre kerültek.
Szeptember 10-14.-éig szülői 
értekezletek zajlottak az alsó 
és felső tagozat osztályaiban.

Szeptember 19.-dikén rendkí-
vüli szülői értekezlet zajlott a 
különösen problémás tanulók 
szülőivel, mely során felhívtam 
a szülők figyelmét arra, hogy 
az iskola elsődleges feladata az 
oktatás, olyan tudásanyag el-
sajátíttatása, mellyel tanulóink 
később is megállják a helyüket, 
s ezt senkinek nincs joga meg-
akadályozni.
Szeptember 20. a tűzriadó pró-
ba rendben, 2 perc 17 másod-
perces idővel, lezajlott.
Szeptember 27.-én a Szülői 
munkaközösség gyűlésezett.
Szeptember 28.-án a Diákszö-
vetség Futónapja zajlott.
Védőnők év elejei szűrést tar-
tottak.
Szeptember folyamán hangos 
olvasás felmérése megtörtént, 
melyet minden tanév elején 
Horváthné Horgos Judit intéz-

ményvezető-helyettes asszony 
végez.
Szeptember 30. – magyar nép-
mese napja

Október hónapból eltel idő-
ben történt események
Hagyományainknak megfe-
lelően emlékeztünk meg az 
1848-49-es Szabadságharc 
1849. október 6-dikán kivég-
zett mártírjaira:
Aulich Lajos, Damjanich Já-
nos, Dessewffy Arisztid, Kiss 
Ernő, Knézich Károly, Lahner 
György, Lázár Vilmos, Lei-
ningen Westerburg Károly, 
Nagysándor József, Pölten-
berg Ernő, Schweidel József, 
Török Ignác és Vécsey Károly, 
az aradi „tizenhármak”.

Szilasy László 
 Intézményvezető
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Véradás helye: 2431 Perkáta, Orvosi rendelő
Véradás ideje: 2018. november 26. (hétfő) 14:00-17:00 óráig

Szervező: Magyar Vöröskereszt
A véradásra feltétlenül hozza magával személyi igazolványát vagy útlevelét vagy 

jogosítványát és lakcímkártyáját, valamint TAJ-kártyáját!
Fontos a véradás előtti étkezés és a bőséges folyadékfogyasztás!

További információk a véradásról: www.veradas.hu és a www.ovsz.hu oldalán.
Kérjük a megjelölt időpontban minél többen jöjjenek, hogy segíteni lehessen beteg 

embertársainkon!

VÉRADÁS PERKÁTÁN

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
Augusztusi Gólyahír
Petrovics Dominik 2018.08.06.  Szülők: Petrovics Krisztián és Farkas Annamária
Bökönyi Áron 2018.08.24. Szülők: Bökönyi Imre és Szabados Mária
Novák Miklós 2018.08.31. Szülők: Novák Miklós és Márta Veronika Nikolett
Szeptemberi Gólyahír
Gréczi Nóra 2018.09.02.  Szülők: Gréczi Balázs és Harka Erika
Farkas Erik Kevin 2018.09.09.  Szülő: Farkas Magdolna
Kis Alina 2018.09.11.  Szülők: Horváth Dávid és Kis Viktória
Piros Eszter 2018.09.14.  Szülők: Piros László Krisztián és Siba Anikó

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Egészségügy

Közérdekű, emlékeztető egészségügyi információk
Háziorvosi rendelés Perkátán
Az I. és II. számú körzet háziorvosa:  
Dr. Kormos Zoltán
Rendelő címe: 2431 Perkáta, Dózsa György 
u. 10-12.
I. számú rendelő telefonszáma:  
06 (25) 450 211
II. számú rendelő telefonszáma:  
06(25)450 212 
Figyelem! Változás: 2018.09.15-től
Mindkét körzet számára azonos időben 
van a háziorvosi rendelés!
Hétfő: 8:00-13:00
Kedd: 8:00-13:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-13:00
A betegek vizsgálatra, és konzultációra 
hívása sorszám alapján történik a továb-
biakban is.  
A sorszámok a rendelési idő vége előtt 
1/2 órával bevételre kerülnek, eddig lehet 
rendelésre jelentkezni.
Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:
Telefonszáma: 06 (25) 506 201
Címe: Nagyvenyim, Fő u. 45.
Elérhető: hétköznap: 16.00-08.00 óra kö-

zött, illetve hétvégén és ünnepnap: NON 
STOP 
Sürgős szükség, életveszély, baleset ese-
tén hívható MENTŐ a 104-es telefonszá-
mon.

Védőnői Szolgálat Perkátán
Cím: 2431.Perkáta, Dózsa György u.10-12. 
Telefon: (06) 25-451-427
Fogadó óra: hétfőtől péntekig 8.00-9.00 
óra között
Várandós tanácsadás: kedden 14.00-16.00 
óra között
Iskola-egészségügyi tevékenység: szerdán 
8.00-12.00 óra között
I. Körzet védőnője: Illés Eszter
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 
szerdán 12.00-14.00 óra között, és csü-
törtökön 9.00-11.00 óra között
II. Körzet védőnője: Bogóné Plasek Krisz-
tina
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 
kedden 9.00-11.00 óra között és szerdán 
12.00-14.00 óra között

Fogászati rendelés Perkátán
Fogszakorvos: Dr. Török Katalin Eszter
Rendelő címe: 2431 Perkáta, Dózsa György 

u. 41. ; Telefonszám: 06 (20) 281 2850
Rendelés ideje:
Hétfő:   12.00-18.00 óra
Kedd:   8.00-14.00 óra
Szerda:   12.00-18.00 óra
Csütörtök:  Iskolafogászat
Péntek:   8.00-14.00 óra
A fogorvosi ügyelet rendjének kiírása meg-
található a fogászati rendelő címén, illetve 
a (www.dunaujvaros.hu/fogorvosi_ugye-
let) ajánlásával

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

Állatorvosi rendelő
Szakorvos: Dr. Beregszászy Anikó; 
Telefonszám: 06 (20) 3777842
Rendelő címe: 2431 Perkáta, Szabadság 
tér 9/B
Rendelési idő: Hétfő - Csütörtök: 16:30-
17:30, Péntek: 10:30-11:30
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A Baba-mama klub 
hírei

2018 szeptemberében tovább folytató-
dott a nyüzsgés a Baba-Mama Klubban. 
Nagy munkálatokat végeztünk a szociális 
központ udvarán a szülőkkel. A Hankook 
Önkéntes értékteremtő pályázata révén 
tudtuk bővíteni és szépíteni a játszóteret, 
valamint új játékokat is tudtunk vásárolni. 
Vendégeink voltak a Nyugdíjasok Baráti 
Körének tagjai, hagyományokról és szo-
kásokról beszélgettünk velük.

Természetesen továbbra is nagyokat ját-
szunk, építőzünk, labdázunk, autózunk, 
kalapálunk és hancúrozunk! 

Szeretettel várjuk a kicsinyeket pénteken-
ként délelőtt a szociális központba!

Védőnők

„VELED az ifjúságért” 
Kulturális és  
Hagyományőrző  
Egyesület hírei

A mozgalmas nyár után folytatódik a mun-
ka a „VELED az ifjúságért” Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesületnél. Még a nyár 
végén három perkátai fiatal vett részt az 
egyesület által, az AGRYA és az MHVISZ 
által szervezett ifjúságvezetői képzésen, 
név szerint: Fórizs Antonella, Kiszl Abigél 
és Szabó Vanda. A három lány számos 
tapasztalattal és élménnyel érkezett haza 
a programról, ahova az egész ország te-
rületéről érkeztek ifjúságivezetők. 
2018 szeptemberében megkezdődtek a 
Népművészeti foglalkozás órái, ahova sze-
retettel várnak továbbra is minden táncolni 
vágyó gyermeket a foglalkozásvezetők. Az 
idei tanévtől az óvodás Tücskök-bogarak 
Néptánccsoportot Preizler Nikolett vezeti, 
továbbá Kónicz Marcell segíti a Cinegema-
dár és Kankalin Néptánccsoport munkáját. 

Október elején értesült a VELED az öröm-
hírről, hogy két önkéntesük, Fórizs Sztella 
és Szabó Vanda sikeresen pályázott és 
részt vehet a ReCreativity Nonprofit Kft. 
által meghirdetett Follow Your Sound ifjú-
ságicsere programon, Olaszországban. A 
két fiatal novemberben indul útnak, hogy 
képviselje egyesületünket külföldön.
2018. október 9-én a Népművészeti fog-
lalkozás két táncosa, László Lilla és Kónicz 
Marcell néptánc előadással mutatkozott 
be a székesfehérvári Tóparti Gimánzium-
ban megtartott „FRISSEN” című kiállítás 
megnyitó ünnepségén. Lilla és Marcell 
mezőföldi ugróst, lassú és friss csárdást 
táncolt a közönségnek. 

Továbbra is várjuk a kreatív, közösségért 
tenni akaró fiatalokat a tagjaink közé! 
Keressetek minket bátran!

Horváth Dóri, elnök

Az Óvodai Szülői  
Szervezet Köszönete!

Az Óvodai Szülői Szervezet tagjai október 
13-án, este, a „Vámpírok éjszakáján” jóté-
konysági bált szerveztek a Faluházban. A 
Perkátai Hírekben szeretnének köszönetet 
mondani a támogatóiknak!
„Köszönettel tartozunk mindazon magán-
személyeknek és vállalkozóknak, akik az 
Óvodai Szervezetet rendezése alatt a bá-
lunkat támogatták! 

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

Civil szervezetek hírei
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Perkátai SE Labdarúgó 
Szakosztályának hírei

A Fejér megyei II. labdarúgó-bajnok-
ság eredményei
Október 7-én Perkátán játszottak a rivális  
csapatok. Peru a Fejér megyei tabella, Déli 
csoportjának 3. helyén álló szabadegyhá-
ziakat fogadta. Az első félidő 31 percben 
Vincze Dezső egy góllal, a második fé-
lidőben pedig Özsah Ufuk a két góljával 
(3-0)-ra szerezte meg a vezetést Peru 
számára. A hosszabbítás végeredménye-
ként Pukansky Zoltán erősítette meg a 
csapatát 4-0-ra. A meccs során mindkét 
csapatnak egyaránt 3-3 sárga lapot osztot-
tak ki. Perkáta ezzel az eredménnyel és az 
eddig szerzett 19 ponttal megerősítette a 
második helyét a tabellán, 3 ponttal meg-

előzve Szabadegyházát. Az első helyen 
lévő Vajta csapatától mindössze két pont 
választ el a hazaiakat.
Október 14-én a 2. helyen álló Perkáta a 13. 
helyen álló Adony csapata ellen játszott 
idegenben. Az első félidőben Tóth Attila, 
a második félidőben pedig Fehér Mihály 
és Papp Attila góljának köszönhetően 1-3-
ra vezetett Peru csapata. A negyedik gólt 
(1-4), a csereként beállt Mészáros Máté 
szerezte meg a 80. percben. Az eddig 
élen járó Vajta döntetlent játszott a lep-
sényiekkel, így az 1. helyre került Perkáta, 
a jobb gólarányával.
Október 21-én Perkáta fogadta Sárbo-
gárd II. csapatát. Peru a 22 pontjával nagy 
fölényt élvezett a 10 ponttal rendelkező 
vendégcsapattal szemben. Ennek ellenére 
tisztában volt azzal a ténnyel is, hogy csak 
győzelemmel maradhatnak élen, ugyanis a 
tabella 3. helyen álló szabadegyházi csapat 
a 19 pontjával ott járt a nyomukban. Közel 

fél órát kellett várni az első gólra, ame-
lyet Özsah Ufuk szerzett meg. A meccs 
során többször is történt játékos váltás. 
A 73. percben, Pap Nándort Jákli Zsolt, 
míg gólszerzőt Vígházi Roland váltotta. 
A 85. percben pedig Takak Tayfun helyett 
Kovács Roland folytatta a játékot. Később 
Galkó László helyére Fazekas Sándor  
Martin ment a pályára. A befejezés előtt 
a vendégek kiegyenlítették a hátrányukat 
1-1-re, majd egy percre rá az egyik játéko-
suk sárga lapot kapott. A döntetlenre állt 
mérkőzést a 92. percben Sőregi Gergő 
mentette meg, a 3 pontot érő góljával. 
Győztünk 2-1-re!
A két rivális csapat szintén jól játszott ide-
genben. Vajta visszanyerte éllovas címét, 
mert 9-0 arányban megverte Sárszentá-
gota csapatát. Perkáta pedig visszakerült 
-25 ponttal - a 2. helyre. Szabadegyháza 
a szabolcsiak ellen győzött, 5-2 arányban, 
így 22 pontjuk lett. 
2018. október 28-án a 10. helyen álló kálo-
zi csapattal játszott Perkáta vendégként. 
Már az első félidőben, két góllal megsze-
rezte a vezetést Káloz csapata. A 34. perc-
ben az egyik játékosuk öngólja „javított” 
a helyzeten 2-1-re. A második félidőben 
mindkét csapatban sor került a cserére, de 
sajnos a sárga lap kiosztása sem maradt el 
egyik csapat részéről sem. Az eredmény 
azonban változatlan maradt.
Vajta 6-0 arányban verte meg Előszállás 
csapatát, ezzel is megőrizve éllovas címét, 
28 ponttal. A 2. helyen maradt Perkáta a 
25 pontjával. 2 ponttal van lemaradva, így 
a 3. helyen áll Szabadegyháza. A szom-
szédjaink 0-0 arányú döntetlent játszottak 
Szabadbattyán csapatával.
2018. november 4-én 13:30 órakor nagy 
mérkőzés tanúi lehetnek azok, akik kilá-
togatnak a pályára, ugyanis, az éllovas 
érkezik Perkátára!

Hajrá Perkáta! Hajrá Peru!

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Ani-
kó alpolármester, Reál élelmiszer, Adony 
Logisztikai Központ, Széchenyi Pékség, 
Stüszi Vendéglő, Hami Büfé, TIR Vendéglő, 
Mérleg Patika Gyógyszertár, Reka ABC, 
Forrás Agro KFT, Bio-Nat KFT, Perkátai 
Régiség Gyűjtő Egylet, Kínai üzlet, Per-
kátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
„VELED az ifjúságért” Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület, Perkátai Pol-
gárőrség, Maus Márkabolt,  Jutka Butik, 
Fenyő Söröző, Pavlicsek Bence, László 
Norbert, László Norbertné, Lászlóné Király 
Veronika, Horváth Árpi, Kovács Ferenc, 
Urbánné Koleszár Beáta, Tígerné Viczkó 
Valika, Karanyic Rita, Rácz Roland, Kusler 
Dávid, Bogó Ferenc, Ihos Adrienn, Pintér-
né Locz Ilona, Mészáros Imre, Somogyi 
Csilla, Radeczki Szabó Melinda, Horváth 
Gábor, Ifj. Moldicz György, Oláh István, 
Baranyi Erika, Hóka József, Takács László, 
Sarok Mihály, Horváth István, Újfalusiné 
Kriszti, Szabóné Fodor Orsolya, Cseréné 
Cséza Tünde, Papp Anikó,Csikós Péter, 
Kovács Rita, Szloboda Bia, Balázs Gábor, 
Szántó Zsolt, Latinovics Károly, Bolvári 

Tibor, Vagyóczki Krisztián, Ifj. Rozs Ferenc, 
Mészáros Imre, Gálosi Anita, Némethné 
László Beáta, Balázs Évi, Szabó Judit, Tuzy 
Kinga, Tamás Rita, Ökrös Viktor, Horváth 
György, Gergely Anita, Megszépít-Lak, 
Csonka Ferenc, Papp Tímea, Papp Diána, 
Per-verz Dance, eFKa zenekar. Külön kö-
szönetet szeretnék mondani az Óvodai 
Szülői Szervezetnek, hogy mindezt meg-
szervezték, végig vitték, s erejükön felül is 
teljesítettek! Köszönet a Per-verz Dance 
csapat tagjainak - Horváth Ivett, Horváth 
István, Gelencsér Zoltán, Oláhné Szakács 
Brigi, Urbán Tamás, Urbánné Koleszár Be-
áta, Gallai Tamás, Oláh Zoltán, Ábenhauer 
László - nagyszerű előadásáért! Köszönjük 
az óvodai dolgozók támogatását, megje-
lenését! Krizsány Zsuzsinak a nagyszerű 
fotókért! Köszönet Nagy Lászlónak az 
erdélyi utakért!
Köszönet mindenkinek, aki ott volt, és 
megtisztelt bennünket a jelenlétével!”
Köszönjük!
Óvodai Szülői Szervezet képviseletében:

Farkas-Tóth Ágnes

KULTÚRA – SPORT

Fotó: 2018. október 14. Erdős Károly szakosztályvezető
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Kína kincsei 90. - Pavlicsek Zsolt rovata

Perkátai diák 
Kínában

Perkátai diák Kínában - má-
sodik év , nyolcadik tudósítás 
2018 október
Pavlicsek Patrik perkátai egye-
temista—immár diplomás sin-
ológusként - ismét Kínában 
gyarapította ismereteit. Bár 
már hazaérkezett, de élmé-
nyeit, tapasztalatait továbbra 
is megosztja velünk.
 Korábban álom, mára valóság 
– harcművészeti kalandom Kí-
nában 
Az életben gyakran álmodo-
zunk. Elképzeljük magunkat 
olyan helyzetekben, amelyek 
megvalósulására bizony nem 
sok esélyt látunk. Olykor a 
gondviselés, a sors különös 
kegye által érnek bennünket 
olyan élmények, amelyet csu-
pán a legszebb álmainkban 
láttunk. E perceket, órákat, 
napokat felfokozott izgalom-
mal és fennakadó lélegzettel 
éljük meg. Utólag elmeséljük 
családunknak, barátainknak, 
ismerőseinknek. Én is egy 
ilyen kiemelkedő kalandomat 
teszem most közkinccsé.
A történet röviden :
Életemben a harcművészetek 
kisgyermek korom óta jelentős 
szerepet játszanak, amelyben 
családi indíttatásom meghatá-
rozó volt: szüleim mindketten 
fekete öves kung-fu mesterek, 
édesapám gyermekkoromban 
hosszú évekig edzőm volt, sok 
nemzetközi és hazai versenyen 
szerepeltem eredményesen. 

Mindez a középiskola évei 
alatt, főként a sok tanulnivaló 
miatt kicsit háttérbe szorult. 
Budapesten első egyetemi 
évem alatt a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem piliscsabai 
kampuszának egy alagsori ter-
mében önvédelmet oktattam 
egy barátommal. A tréninge-
ket Pekingben is folytattam 
a szintén ösztöndíjasként 
kint tanuló társammal, majd 
ismét itthon szorgalmasan 
edzettünk, igen gyakran kint 
a szabadban. Tanítványaink 
sikerei, a szemünk előtt tör-
ténő fejlődésük is motivált, 
hogy a nehézségek ellenére 
ne hagyjam abba a tréninge-
ket és az oktatást sem. Miután 
sikeresen megszereztem diplo-
mámat a kínai nyelv és kultúra 
szakon, felvételt nyertem az 
Ázsia-szakértői mesterkép-
zésre, ráadásul újabb egy éves 
ösztöndíjat nyertem Kínába, 
az egykori „déli” fővárosba 
Nanjingba. Már a kiutazásom 
előtt elhatároztam, hogy erre 
az évre keresek magamnak 
egy kung-fu iskolát új egye-
temem környékén. Az internet 
segítségével kiszűrtem a leg-
jobbnak tűnő edzőhelyet, ahol 
egy személyes látogatás után 
belevágtam a kung-fu gyakor-
lásába. Az edzések az egykori 
olimpiai negyed szívében egy 
toronyház nyolcadik emeletén 
voltak. Az első edzésre belép-
ve az itthon tanultak szerinti 
meghajlással és kéz össze-
kulcsolással köszöntettem a 
mestert, aki buddhista „béke” 
kézfeltartással és fejhajtással 
köszöntött. Nagyon megörült, 
hogy rutinos tanítvány leszek, 

így alaposan megizzasztott 
már az első találkozáskor. Az 
első hónapban az alapokat 
ismételtük át, majd sorban 
a haladó shaolin kung-fu is-
mereteket vettük. Mesterem 
13 évig a Shaolin Kolostorban 
tanulta a stílus rejtelmeit, utána 
a Shaolin Templom legmaga-
sabb színvonalú világjáró akro-
batacsoportjában kápráztatta 
el nézők ezreit emberfeletti 
mutatványok bemutatásával. 
Később iskolát nyitott Nan-
jingban, családot alapított 
és letelepedett a városban. 
Igen jó hírnévnek, nagy nép-
szerűségnek örvend: gyakran 
hívják bemutatókat tartani is-
kolákba és rendezvényekre is. 
Időnként filmforgatásokon is 
közreműködik, mint szakértő 
és szereplő is. Idén egy ilyen 
munkájában tudtam közremű-
ködő lenni. 
Egy csendes tavaszi vasárnap 
este váratlanul levelet kaptam 
wechat-en a Mestertől, hogy 
tudok-e neki pár napig segíte-
ni. Kicsivel később a következő 
üzenetet kaptam tőle „Milyen 
gyorsan tudsz csomagolni? Ma 
este elindulunk…” Villámgyor-
san elintéztem a távolléti enge-
délyeket az egyetemtől, majd 
2 óra múlva izgatottan vártam 
a megbeszélt helyen. Velünk 
utaztak a Mester szülei és az 
alig egy éves kislánya. A Mes-
ter szülőfalujába tartottunk, 
ami egy kis falu – számomra 
hasonlított Perkátára -- körbe-
vette a természet, és jellegze-
tes „kis-falu-illata” volt. A roko-
noknál kaptunk szállást, majd 
reggeli után a Mesterrel ketten 
indultunk a forgatásra. Órák 

múlva megérkeztünk Kína öt 
híres hegyének egyikéhez, a 
Sárga-hegyhez. Ennek egyik 
tóval borított völgyében egy 
többszáz éves hagyományőrző 
faluba érkeztünk. A régi stílus-
ban épített házak, régi fa és 
bambusz szerszámok, hagyo-
mányos feliratok és díszítések, 
minden a „régi-Kínára” emlé-
keztetett, múlt idéző hangulata 
azonnal elvarázsolt. A forgatás 
már zajlott, de jöttünkre leállt 
a stáb és a rendező köszöntött 
minket délies vidámsággal és 
jókedéllyel. Röviden ismertette 
velünk akcióterveit, azaz mi-
lyen jelenetekben számít ránk 
a következő napokban. Nekem 
különösen megörült, az egyet-
len külföldi voltam, aki nem 
csak színészkedni jött, hanem 
a harcművészeti jelenetekben 
is részt venni. Mi főként az 
éjszakai forgatásokon szere-
peltünk, gyakran maszkokat 
hordtunk. A harcművészeti 
mozgásokban és az akroba-
tika kitalálásában szabad ke-
zet kaptunk. A forgatás alatt 
személyesen  is megismerked-
tem Kína leghíresebb külföldi 
színészével és színésznőjével, 
továbbá Mesterem két „kung-
fu testvérével”  akikkel együtt 
tanult még a Shaolinban. Nyi-
tottak és barátságosak voltak, 
valamint igen meglepettek, 
hogy a Mester nem egy kínai 
tanítványt hozott magával. 
Később a közös edzésünk al-
kalmával megbizonyosodtak 
róla, hogy nem véletlenül jött 
egy külföldi tanítvány… Kellő 
tudásom , ruganyosságom, 
„nagy” termetem meggyőzte 
és lenyűgözte őket.

KULTÚRA

A Perkátai Kínai Központ Non-
profit Kft. az ősz során is vár-
ja látogatóit a Győry-kastély 
épületében. Az elkövetkező 
időkben is számos esküvő, 
esemény megszervezésére 
kerül sor az intézményben. 
2018. október 25-én, 26-án 
kínai kulturális programmal 
készültek a központ munka-
társai a helyi általános iskola 

tanulói számára. A rendezvé-
nyen kínai tanmesét olvastak 
fel, majd videót nézettek meg 
a gyerekekkel, akik azt a fela-
datot kapták, hogy válasszák 
ki a kedvencüket, s rajzolják 
le azt. A rendhagyó tanórán 
öt osztály vett részt. 

Perkátai Kínai Központ  
Nonprofit Kft.

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft

Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ hírei
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Közösségi hírek

Augusztus 27-én köszöntöt-
tük Árpád utcai otthonában, 
családja körében a 90. szüle-
tésnapját ünneplő Kraczma-
jer Józsefné Lampert Irént, aki 
1928. augusztus 27-én született 
Sárosdon. Irén néni a szerettei, 
családja körében ünnepelte a 

jeles alkalmat. Szót ejtett az 
elmúlt évtizedekről és a csa-
ládjáról.
További jó egészséget és csa-
ládja körében eltöltött éveket 
kívánunk Irén néninek!

Somogyi Balázs

90. születésnapját ünnepelte 
Kraczmajer Józsefné Irén néni

Sokat tanultam tőlük, viccelőd-
tünk és számtalan látványos 
harci jelenetet gyakoroltunk be. 
A forgatásokon kívüli időben a 
falucska rejtelmeit kutattuk fel, 
a stábtagokkal beszélgettünk 
és gyakoroltunk. Éjszakánként 
jött el a mi időnk, fáradhatat-
lanul forgattuk a jeleneteket 
különböző kameraállásokból, 
hogy a lehető legtökéletesebb 
anyagból vághassák össze a 
film végleges verzióját. Hajna-
lig dolgoztunk a felvételekkel, 
majd a stábbal együtt délig 
pihentünk a hotelben. A for-
gatási napok végeztével elkö-
szöntünk és visszamentünk a 
Mester szülőfalujába. A  fárasz-
tó autóút és az elmúlt napok 
túlpörgetett forgatása miatt 
azonnal kidőltünk. Másnap he-

lyi specialitásukat ettünk, mi-
vel a Mester egyik nagybátyja 
Pekingben mesterszakács, így 
ebédre fenséges specialitáso-
kat fogyaszthattunk. Napköz-
ben a rokonságot látogattuk, 
a család minden tagja meleg 
szívvel fogadott. Állandóan 
bizonyítanom kellett, hogy 
igazi külföldi vagyok, aki ren-
desen bírja az alkoholt, nem 
okozhattam csalódást… A visz-
szaút hosszú órái alatt elgon-
dolkodtam: mennyi új dolgot 
láttam, milyen sok új emberrel 
ismerkedtem meg. Bár fárasz-
tó időszak volt, felejthetetlen 
élményekkel gazdagodhat-
tam. Ráébredtem, hogy több 
álmom vált valóra: nagyon jó 
kínai mestert találtam, Kínában 
eredeti környezetében tanul-

hattam a kung-fu-t, szerepel-
hettem egy filmben, ráadásul 
kaszkadőrként, harcművészeti 
gyakorlatokat mutathattam be. 
Kína számomra újra bizonyítot-
ta, hogy itt az álmaim valóra 
válhatnak. Reményeim szerint 
mindez csak a kezdet, hiszen 
immár tudatosan törekszem 
arra, hogy a jövőben további 
örömöket és sikereket adjon 
ez a csodás ország és kultúra...
A történethez tartozik még egy 
megható esemény, amikor júli-
us elején Mesterem és tanuló-
társaim a hazautazásom előtti 
utolsó edzésen és utána egy 
közös vacsorán elbúcsúztat-
tak. Kaparta a sírás a torkomat, 
amikor Mesterem köszönte 
meg nekem az együtt töltött 
munkát és további fejlődésre 

buzdított. Felülmúlhatatlan 
és őszinte szeretettel köszön-
tek el tőlem, s külön jól esett, 
hogy felajánlotta a mesterem: 
ha visszahúz a szívem, jöjjek 
vissza hozzá és legyek a se-
gítője a kung fu tanításában a 
saját iskolájában !
Egyelőre ezzel búcsúzom a 
kínai élet mindennapjaitól 
,amelyben immár második 
évemet tölthettem. Várt már 
a családom , a barátaim és is-
merőseim és szeretett szülő-
hazám Magyarország,ahonnét 
csak időlegesen tudok elkalan-
dozni , hiszen magyarként itt 
vagyok itthon és „ itt élned s 
halnod kell”! … 
Szeretettel és tisztelettel:

 Pavlicsek Patrik

Egyház-hitélet

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Szept.8-án délután ünnepi szentmisével 
tiszteltük meg templomunk névadóját 
Kisboldogasszonyt, amely Szűz Mária 
születésnapját jelenti.
Szept. 16-án tanévkezdő szentmisét tar-
tottunk hittanos tanítványainknak, melyen 
Márton atya a Mindenható Atya kegyelmeit 
kérte a megkezdődött tanévre és megál-
dotta az iskolatáskákat is. Szept. 28-29-én 
főministránsaink. Móron vettek részt az 
egyházmegyei ifjúsági találkozón. Szept. 
30-án szentírás vasárnapját ünnepeltük, 
amikor külön figyelemmel fordultunk 
szent könyvünkhöz, a Bibliához. Október 
a Szűzanya hónapja, amikor kiemelten 
kifejezzük hódolatunkat a Rózsafüzér 
Királynője előtt. Perkátán a rózsafüzér 

naponkénti imádkozásával tiszteljük meg 
a Szűzanyát.
Máriát, Jézus édesanyját mindig hívhatjuk, 
mert mindig segít. Nem mindig földi mó-
don, ahogyan mi szeretnénk, de minden-
képpen olyan módon amire igazán szük-
ségünk van. Okt. 21-e missziós vasárnap. 
Ilyenkor különösen imádkozunk azokért, 
akik most ismertetik meg a világgal Jézus 
örömhírét, azaz a világ olyan tájain vállal-
nak egyházi szolgálatot, ahová eddig még 
nem jutott el hitünk tanítása.
Nov.1. Mindenszentek ünnepén Perkátán 
a szentmise a temetőkápolnában lesz 14 
órai kezdettel meghalt testvéreink lelki 
üdvéért. A szentmise után sírkövek meg-
áldására van lehetőség. Ezeket a kéréseket 
kérjük konkrétan jelezni Márton atyának 
! Nov. 05-én Szent Imre herceg ünnepe 
lesz. Nov.19-én Árpád-házi Szent Erzsébet 
ünnepe lesz. Nov. 25-én Krisztus Király 

ünnepe, az egyházi év utolsó vasárnapja 
lesz. Az adventi időszakot idén december 
2-án kezdjük meg.  
Kis hittanosaink / harmadik osztályos kor-
tól /Hajni nénivel készülnek az elsőáldo-
zásra, a nagyobbak / a jelenleg legalább 5. 
osztályosok vagy idősebbek / is elkezdik 
2 éves felkészülésüket a bérmálkozásra 
Zsolti bácsi segítségével.  Aki még sze-
retne bekapcsolódni a felkészülésekbe, 
sürgősen keresse az érintett hitoktatót! 
Mindkét szentség felvételének alapfel-
tétele, hogy a jelölt rendszeresen részt 
vegyen a vasárnapi szentmiséken is a 
hittanórák mellett, azaz tudása mellett 
szorgalma is mutatkozzék meg az aktív 
hitélet gyakorlásában. Mindkét csoportnak 
lesz konkrét tájékoztató szülői értekezlete 
templomunkban az ősz folyamán.

Pavlicsek Zsolt 
lelkipásztori munkatárs

Egyházi írások
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Találkoztunk!
Egy 50 éves  
osztálytalálkozó  
emlékére
2018. szeptember 29-e emlékezetes nap 
marad számunkra, nekünk, akik 1968. jú-
niusában  a 8. c osztályban együtt fejez-
tük be az általános iskolát, és az említett 
napon találkoztunk 50 év után először.  
Harmincketten ballagtunk el,  sajnos ha-
tan nem élhették meg a találkozó napját 
és 5 fő egyéb, egészségügyi illetve családi 
okok miatt nem jöhetett el. A szervezés 
során sikerült mindenkit megtalálni lak-

cím, telefon, email alapján, így  a 26 főből 
21 jött el,  hogy találkozhasson régen lá-
tott osztálytársaival. Mindenki pontosan 
érkezett a Kastély előtti parkba. Volt, aki 
a régi tablóképpel a kezében jött, hogy 
vajon felismeri-e társait. Erre gondolva 
egy kis meglepetéssel készültem, a régi 
tablókép alapján mindenki kapott egy 
kitűzőt, melyet emlékként hazavihetett 
Nagyon örültünk egymásnak, méregettük 
egymást ki mennyit változott, vagy nem 
változott semmit csak éppen 50 évvel 
lett idősebb. Sajnos osztályfőnökünket - 
Aczél Lászlónét - nem tudtuk elérni, így 
nélküle tartottuk meg a kastélyban azt 
a rendhagyó osztályfőnöki órát, melyen 
megemlékeztünk elhunyt osztálytársaink-
ról, és mindenki elmondta mi történt vele 
az elmúlt 50 évben. Sok minden történt 

Velünk, jó, rossz, vidám és szomorú dolog 
is, de türelmesen végighallgatva egymást 
megállapítottuk, hogy mindenki becsüle-
tesen helytállt ez alatt az 5 évtized alatt 
tanulásban, munkában, családban. Szó 
esett családról, gyermekekről, unokákról, 
akikről mindenki örömmel és boldogan 
mesélt. Ma már mindenki nyugdíjas, bár 
vannak akikben még van elég energia és 
nyugdíj mellet is dolgoznak. A Perkátai 
ÁMK munkatársainak közreműködésével 
lehetőségünk volt megnézni a szépen fel-
újított kastélyt és a két állandó kiállítást is. 
Többek számára nagy élmény volt, hogy 
kiállhattak az erkélyre, hiszen diákként az 
tilos volt. A közös fotózáshoz megérke-
zett Hosszú Tamás is, aki egészségi álla-
pota miatt gondozásra szorul egy Idősek 
Otthonában. Köszönet Gubicza Marika 
férjének, Lajosnak, hogy ide szállította 
és vissza is vitte Tamást az Otthonba.
Az est további részében a Stüszi vendég-
lőben folytattuk a beszélgetést, "ismerke-
dést" egy finom vacsora mellett. Előke-
rültek régi fotók és a sok kérdés: Tudod 
ki ez?  Emlékszel? Kik vannak a képen?. 
Igazi meglepés volt mindenki számára az 
a két torta, melyeken az osztály nyolca-
dikos ballagási tablóképe volt. Nagyon 
szépek és finomak is voltak. Köszönet érte 
a Jako Cukrászdának és Balázs Évinek, 
akik készítették. Azon viccelődtünk, ki 
kit eszik meg. Közben Gelencsér Józsi 
(Sziszel) saját termésű dunaföldvári borát 
kínálgatta. Az igazán jó hangulatban észre 
sem vettük idő múlását, csak amikor az 
órára néztünk, és láttuk, hogy már fél ti-
zenegyet mutatott. Nehezen váltunk el és 
többen megjegyezték, hogy szeptember 
29-e legyen a Mi napunk, és találkozzunk 
máskor is gyakrabban! Úgy legyen! A 
címek, telefonszámok megvannak, csak 
rajtunk múlik!

Rajcsányi Lászlóné  
(Domanyek Gizella)

Alsó sor balról: Gubicza 
Mária, Szentes Katalin, 
Csere Mária, Badi Sarol-
ta, Simon Katalin, Badi 
Rozália 

Felső sor:  Bartos J. 
György, Viczkó József, 
Orbán János, Lehoczki 
Ádám, Gelencsér József, 
Móker Erika, Molnár Klára, 
Halasi György, Kraczmajer 
Irén, Vadász Bertalan, Tep-
szics Mihály, Domanyek 
Gizella, Borbély József, 
Hosszú Tamás, Juhász 
László
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50 éves  
osztálytalálkozó  
2018. október 13-án
Délután 2 órakor gyülekeztünk a Kastély 
előtt, mivel 1960 és 1968 között ide jártunk 
általános iskolába. Nagyon örültünk egy-
másnak, a nagyközségtől távol élőkkel is 
mind megismertük egymást!
Sajnos csak 11-en jöttünk össze a 31 fős 
osztályból. 
Nagyon szomorú, de 11 fiú osztálytársunk 
sajnos már nem él, hárman betegség mi-
att, ketten egyéb elfoglaltság miatt nem 
tudtak eljönni a találkozóra. Egy osztály-
társunk külföldön él, három személlyel nem 
sikerült felvenni a kapcsolatot. 
A festői környezetben álló, felújított Kas-
télyt kívülről, majd belülről is megcsodál-
tuk. Megkerestük az emeleten azt a ter-
met, ahol első osztályosként koptattuk az 
iskolapadot Bilics Katalin tanítónő szárnyai 
alatt. Ez a terem jelenleg kézimunka és rajz 
kiállításnak ad otthont. A gyönyörű Kas-
télyban tovább sétálva letelepedtünk az 
egyik teremben, ahol megemlékeztünk az 
Osztályfőnökünkről, aki sajnos már nem él.
Felidéztük továbbá Sztanó Pannika né-
nit, Sztanóné Marikát, Felker Béla bácsit, 
további tanárainkat, nem feledkeztünk 
meg Bokor Gyuláról, az Igazgatóról sem.  
Jó érzés volt hallgatni a régi története-
ket tanárainkról, visszaemlékezni iskolai 
élményeinkre. Azt találgattuk, 50 éve hol 
állhatott a szenes kályha, amellyel Bőcs 
Feri bácsiék fűtöttek annak idején. Meg-
emlékeztünk azokról, akik már nem él-
nek, mécsest gyújtottunk az elhunytak 
emlékére.

A Stüszi Vendéglőben tartott közös va-
csora után további élménybeszámolót 
következtek. 
A finom vacsora után hosszan elbeszél-
gettünk, felidéztük a 20 éves osztály-
találkozónk emlékeit, hogy mennyivel 
fiatalabbak voltunk 1988 novemberében…, 
melyen még 25 fő volt együtt a helyi 
cukrászdában.   
Gelencsér Marika osztálytársunk nagyon 
szép és finom csokoládétortával lepett 
meg minket, a torta tetején TABLÓKÉ-
PÜNK színesen pompázott, ami mind-
annyiunk számára nagyon megható volt. 

Finom sós süteménnyel kedveskedett 
nekünk Simon Marika és Király Vali is.  
Ezúton is köszönjük figyelmességüket. 
A találkozó szervezéséért köszönet Vörös 
Piroskának és Simon Marikának. 
Elhatároztuk, hogy jövőre újra találko-
zunk! Reméljük, hogy az 50 éves talál-
kozón résztvevőkkel újra találkozunk 
2019-ben, s talán azokkal is, akik most 
erről lemaradtak. 
Üdvözlettel,

Kusler Józsefné,  
szül. Basticz Margit

A képen  balról alsó 
sor: 
Basticz Margit, 
Borka Zsuzsanna, 
Gelencsér Mária, 
Simon Mária, Vörös 
Piroska, Nedves Ti-
bor

Második sor: Kasza 
Zsuzsanna, Kovács 
Mária, Király Valéria

Harmadik sor: Hó-
man György, Gelen-
csér Lajos



16 PERKÁTAI HÍREK 
2018.  október-novemberKÖZÖSSÉG

Patai Mercédeszről már olvas-
hattak a Perkátai Hírek hasáb-
jain. Merci romanisztika-olasz 
alapszakon végzett, mely kép-
zés keretén belül 6 hónapig 
Rómában tanult, ekkor nyílt 
először lehetősége arra, hogy 
hosszabb időt töltsön imá-
dott országában. Diplomája 
megszerzése után Milánóba 
és Liguria egyik eldugott ten-
gerparti falvába költözött. Je-
lenleg az ELTE-n; Olasz nyelv, 
irodalom és kultúra, illetve a 
Firenzei Egyetemen; Interkul-
turális tanulmányok mester-
szakokon tanul. Szabadidejé-
ben szinte mindig úton van az 
olasz csizma szebbnél-szebb, 
kevésbé ismert városait kutat-
ván. Utazásai során szerzett 
élményeiről és tapasztalatai-

ról utazási blogot vezet, mely 
Én & Italy néven fut.

Liguria rejtett kin-
csei 2.
Bizonyára korábbi írásaimból is 
kiderült már, mennyire szeretem 
Liguriát. Ha térképen rá kellene 
böknöm egy helyre, ahol le sze-
retném élni az egész életemet, 
biztosan az olasz riviéra egy 
városát választanám. 
Imádom a hatalmas hegyeket, 
a türkiz színű öblöket körülö-
lelő szerpentineket, a színes 
halászfalvakat, a tengerrel 
párhuzamosan futó szűk ca-
ruggikat (caruggi=vicolo, azaz 
ligur dialektusban sikátor), a 
változatos, zöldségekben és 
gyümölcsökben, gazdag ligur 
konyhát, mely nagyszerűsége 

magában az egyszerűségében 
és a korábbról megmaradt 
ételek újrahasznosításában 
rejlik. Szeretem az emberek 
egyszerű eleganciáját és ked-
vességét. Nem igaz, a ligurok 
nem fösvények és zsugoriak, 
ellent kell, hogy mondjak a 
közhelyeknek. Imádom a li-
gur életstílust, mely egy másik 
olasz vidékéhez sem fogható. 
Számomra Liguria az abszolút 
kedvenc régió, ahová bármi-
kor, gondolkodás nélkül visz-
szatérek.
2015 nyarán nagy álmom vált 
valóra, sőt a valóság túl is 
szárnyalta mindazt, amit el-
képzeltem. 2015 és 2016 nya-
rát teljes egészében az olasz 
riviérán töltöttem, és au pa-
ir-ként dolgoztam egy gaz-
dag család tengerparti luxus-
villájában. Egy kisfiúra és egy 
tündéri kislányra vigyáztam 
napi pár órában, akik mellett 

ismét gyerek lehettem. Sok 
igaz barátra tettem szert, akik 
azóta is bármikor tárt karokkal 
visszavárnak és természete-
sen többször ők is megláto-
gattak már, Toszkánában és 
Budapesten is. Ligur nyaraim 
során minden egyes napomat 
a család strandján töltöttem a 
gyerekekkel. Hetente egy sza-
badnapom volt, igyekeztem 
mindig elutazni valahová és 
a „tengerpartozástól” valami 
eltérőt csinálni. Hihetetlenül 
hajtott a kíváncsiság, a kaland-
vágy, az ismeretlen felfede-
zése, így minden egyes alka-
lommal felkerekedtem, gyalog, 
vonattal, biciklivel, hogy addig 
számomra ismeretlen tájakat 
és városokat fedezzek fel. Egy 
korábbi cikkemben, írtam már 
Liguria, itthon kevésbé ismert, 
rejtett gyöngyszemeiről, most 
be szeretnék nektek mutatni 
újabb kettőt.

Baia De Saraceni - 
Punta Crena

Álombeli partszakasz, Vari-
gotti határától pár méterre. 
A vadregényes part egyike a 
riviéra kevesek által látogatott 
rejtett strandjainak. Néhány 
lényeges információ, amivel 
számolni kell: Nehezen közelít-
hető meg a szárazföldről. Egy 
sziklaszirtről kell leereszkedni 
egy előre már lelógatott kötél-

ről. Sajnos nem tudom, hogy 
mennyire biztonságos, mert 
eddig csak a tengerről köze-
lítettem meg, de ahogy láttam 
sok helyi jár le. Azzal számolni 
kell, mivel rejtett strand, a für-
dőzök többsége nudista (ez 
picit meglepett). Miért éri meg 
lemászni? Órákon át nyuga-
lomban gyönyörködhetünk a 
mediterrán növény és állatvi-
lág csodáiban, beúszhatunk a 
barlangokba is.

Patai Mercédesz

Alassio

Gyakran a ligur Monte Car-
lóként emlegetett Alassio, a 

nyugati riviéra legdrágább vá-
rosainak egyike. Impozáns lu-
xusvilláit, és a városlakók ele-
gáns fényűző életvitelét Monte 
Carlóban is megirigyelnék. 

Néhány érdekesség: A szom-
széd város Laigueglia után, 
szinte mindenhol homokos 
partok vannak. Nagyon szép 
a sétánya, mely telis-tele van 

egymás után sorakozó szinte 
kizárólag ligur ételeket kínáló 
éttermekkel és bárokkal. Hí-
res a ligurok körében éjszakai 
életéről és bevásárló utcáiról.

Az én Itáliám-Én&Italy Patai Mercédesz rovata
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Közlemények

Kerti avar égetése és 
zöld hulladék  
elszállítása

Önkormányzati rendeletünk ősszel októ-
ber és november hónapban teszi lehetővé 
a kerti avar égetését péntekenként 8 és 20 
óra között, míg szombatonként 8 és 12 óra 
között. Természetesen a fenti időszako-
kon belül az eloltást is meg kell valósítani, 
illetve a tűzgyújtással kapcsolatos egyéb 
szabályokat is be kell tartani.

 Minden előfizető rendelkezésére bocsá-
totta a hulladékszállítást végző vállalko-
zás a naptárt még az év elején, ebben 
szerepelnek a rendes szállítási időpontok 
mellett a szelektív edényzet (sárga fedelű 
kuka) dátumai, illetve tíz zöld hulladék el-
viteli nap is. Az utolsó november 2-án lesz. 
A zöld hulladék kihelyezéséhez szükséges 
zsákot korlátozott számban nyitva tartási 
időben, hétköznap 8 és 16 óra között a 
Faluüzemeltetés Kastély oldalszárnybeli 
irodájában tudnak átvenni, vagy a szol-
gáltató irodáiban. 

Somogyi Balázs

Ingyenes lakossági 
elektronikai hulladék 
gyűjtés

A veszélyes hulladéknak számító, hasz-
nálaton kívüli elektromos és elektronikai 
eszközök, berendezések, valamint lemerült 
akkumulátorok gyűjtése.
2018. november  16-17. 8:00-13:00
Helyszín: Perkátai Polgármesteri Hivatal 
udvara
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra 
mindenki elhozhatja működésképtelen, 
használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy 
akkumulátorral működő eszközeit, egész 
berendezéseit, lemerült akkumulátorait! 
Szétszedett, hiányos berendezést nem 
vesznek át!
A háztartásokban sok veszélyesnek szá-
mító hulladék is képződik, amelyeket nem 
szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyan-
akkor elszállításuk gondot okoz. Akadá-

lyozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, 
erdőszélen kössenek ki ezek a berende-
zések, avatatlan kezek által szétszedve, 
súlyosan szennyezve a talajt, a bennük 
lévő nehézfémektől és egyéb veszélyes 
kemikáliáktól!
FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Ta-
nácsadó és Nagykereskedelmi Zrt.
1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.
Tel: 06-20 230-3313; fax: 264-12-95; 
e-mail: elektronika@fegroup.hu; www.
fegroup.hu
Lakossági gyűjtés alkalmával átadható 
elektromos és elektronikai hulladékok 
fajtái
- a teljesség igénye nélkül – olvashatók a 
hivatalos honlap, www. perkata.hu oldalán.

TÁJÉKOZTATÁS a kutak 
vízjogi fennmaradási 
jegyzői engedélyezési 
eljárásról 

a 2018. január 1. napját megelőzően enge-
dély nélkül létesített vízkivételt biztosító 
vízilétesítmények vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárásáról
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság
Budapest, 2018. január 18.
Magyarország ivóvízellátása jelenleg 95%-
ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. 
Az Országgyűlés, és a Belügyminisztérium 
már sokat foglalkozott az ország terüle-
tén nagy mennyiségben megtalálható, 
illegálisan létesített kutak által okozott 
problémákkal. Az idei évben a médiában 
is többször megjelent már, hogy a 2018. 
előtt létesített kutakra úgynevezett fenn-
maradási engedélyt kell kérni. 
A 2018. január 1. napjától hatályos jogi 
szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgaz-
dálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – 

alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül 
megépített kutakra (vízilétesítményekre) 
az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fenn-
maradási engedélyt kell kérni.
Az építtető/tulajdonos mentesül a víz-
gazdálkodási bírság fizetése alól abban 
az esetben, ha a 2018. január 1. napját 
megelőzően engedély nélkül létesített 
kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig 
fennmaradási engedélyt kér.
Jegyzői hatáskörbe, mint helyi vízgaz-
dálkodási hatósági jogkörbe az alábbi 
esetek tartoznak:
• A kút nem érint karszt- vagy rétegvizet;
• 500 m3/év vízigénybevétel alatti;
• a kút épülettel rendelkező ingatlanon 
van;
• magánszemély a kérelmező;
• a kút házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja;
• a kút nem gazdasági célú vízigényt szol-
gál.
Minden más esetben a Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság illetékes szerve jár el. Az 
eljárás 2018. december 31-ig mentes az 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési köte-
lezettség alól.
Fontos, hogy a jogszabályok előírásai 
alapján mentesül a vízgazdálkodási bír-

ság megfizetése alól az a létesítő, aki 
2018. január 1-jét megelőzően engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérően létesí-
tett vízkivételt biztosító vízilétesítményt, 
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, 
és az engedély megadásának feltételei 
fennállnak. 
A vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást a Perkátai Polgármesteri Hiva-
talban lehet kezdeményezni, a részletes 
tájékoztató és kérelem formanyomtatvá-
nya elérhető az Ügyfélszolgálaton, illetve 
Perkáta hivatalos honlapján.
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Tisztelt Felhasználónk!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal (MEKH) 2018. július 2-től 
határozatban írta elő a víziközmű-szol-
gáltatók részére a 2018. évi Felhasználói 
Elégedettségi Felmérés (FEF) elvégzését, 
a felhasználók ügyfélszolgálati megkere-
sései kapcsán.
A FEF három, egymástól jól elkülöníthető 
módszerű, időpontú, és célú felmérésből 
áll.
Az alapfelmérés a víziközmű-ágazat fel-
mérésére szolgáló, kérdőíves személyes 
megkérdezésen alapuló adatfelvétel, me-
lyet a Kutatópont Kft. társaságunk meg-
bízásából végez, a felméréshez kijelölt 
településeken. A felmérés azokat a tevé-
kenységeket vizsgálja, amelyek minden 
felhasználót érinthetnek a szolgáltatás 
igénybevételével.

A kiegészítő felmérést a Hatóság által 
kijelölt kutatócég végzi, azon adatbázis 
alapján, mely az ügyfélszolgálati megke-
resésük alkalmával ehhez hozzájárulásukat 
adó felhasználók adatait tartalmazza. Ez 
elsősorban a szolgáltató panaszkezelését, 
ügyfélszolgálati munkáját, a kezelt ügyek 
ügyintézését, az azzal való elégedettséget 
vizsgálja, a megkeresést követően kb. két 
hónappal, az ügyfelek által tapasztaltak 
felmérésére szolgáló, telefonos megkér-
dezés.

Az azonnali felmérést és annak adatgyűj-
tését társaságunk végzi, a felhasználók 
személyes és telefonos megkeresése al-
kalmával, az ügyintézés zárásaként.

1.Alapfelmérés
Az alapfelmérés a víziközmű-ágazat fel-
mérésére szolgáló, kérdőíves személyes 

megkérdezésen alapuló adatfelvétel. 
A felmérés azokat a tevékenységeket 
vizsgálja, amelyek minden felhasználót 
érintenek: ivóvíz minősége, - ivóvízellátás 
folyamatossága, - fogyasztásmérés, - tá-
jékoztatás, - ügyfélszolgálat, - ár-érték 
arány, - számlázás, - környezetvédelem

A felmérést végzi: A Fejérvíz ZRt. által 
megbízott kutatócég, a Kutatópont Kft.

A kérdezőbiztosok a felmérés megkez-
dése előtt a Kutatópont Kft. által kiadott 
igazolvánnyal és megbízólevéllel igazolják 
magukat, az adatkezelési hozzájárulást a 
helyszínen szerzik be. 
A felmérés kezdő időpontja: 2018.09.03.; 
A felmérés záró időpontja: 2018.12.31. 
Érintett települések:  Alap, Alcsútdoboz, 
Baracska, Csabdi, Csákberény, Csősz, Dég, 
Enying, Etyek, Gánt, Káloz, Kisláng, Mány, 
Mór, Nagylók, Perkáta, Sárszentmihály, 
Szár, Székesfehérvár, Tordas.

2.Kiegészítő felmérés
A víziközmű-ágazat eseményközeli elé-
gedettségi felmérésére szolgáló, alapve-
tően telefonos megkérdezésen alapuló 
adatfelvétel, amely a felhasználói meg-
keresésekhez közeli időpontban valósul 
meg. A felmérés azokat a tevékenységeket 
vizsgálja, amelyek az alapfelmérésben nem 
szerepelnek: - panaszkezelés, - igénybe-
vett ügyfélszolgálati csatorna (személyes, 
telefonos, online, e-mailes)
Adatgyűjtést végzi: A Fejérvíz ZRt. kö-
telezettsége az ügyfélmegkeresések 
rögzítése; az adatkezelési hozzájárulá-
sok beszerzése, rögzítése; kéthavonta az 
összes telefonszám és e-mail cím átadása 
a Kutatópont Kft-nek, azokban az esetek-
ben, ahol az ügyfél írásban hozzájárult a 
vizsgálatban való részvételhez. A felmérést 

végzi: Kutatópont Kft., telefonos megke-
resés alapján 
A felmérés kezdő időpontja: 2018.07.02.; 
A felmérés záró időpontja: 2018.12.31.

3. Azonnali felmérés
A víziközmű-ágazat eseményközeli elége-
dettségi felmérésére szolgáló, folyamatos, 
esemény utáni adatfelvétel, amelyet a 
személyes, telefonos és internetes ügyfél-
kapcsolat befejező fázisaként, 1 db kérdés 
feltevésével kell megvalósítani. A kérdé-
sek az alábbi területekre vonatkoznak: 
- telefonos menürendszer áttekinthető-
sége, - ügyfélhívó kezelése, - várakozási 
idő hossza, - ügyintézéssel való elége-
dettség, - ügyintéző szakértelme, kedves-
sége, szakmai kompetenciája, empátiája, 
stb., - honlap sebessége, kezelhetősége, 
információtartalma, - ügyintézés ered-
ményessége

A területekre vonatkozó kérdések válta-
koztatása véletlenszerű, gördülő módon 
történik.

Egy kérdés megválaszolását követően, 
a véletlenszerűen kiválasztott következő 
új kérdés jelenik meg, és a következő fel-
használó már az új kérdést válaszolja meg. 
Adatgyűjtést végzi: A Fejérvíz ZRt. ügy-
intézőjének az ügyintézés során minden 
olyan felhasználót meg kell kérdeznie, aki 
személyes vagy telefonos ügyfélkapcso-
lati formát választott. A felmérést végzi: 
Fejérvíz ZRt. 
A felmérés kezdő időpontja: 2018.07.02.; 
A felmérés záró időpontja:2018.12.31.

 Kérjük, segítse munkánkat a felméréshez 
történő hozzájárulásával.

 FEJÉRVÍZ ZRT.

Fejérvíz Zrt. tájékoztató
TÁJÉKOZTATÓ A MEKH ÁLTAL ELŐÍRT, A FEJÉRVÍZ ZRt. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN VÉGZETT

2018. ÉVI FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLATRÓL

Ügyvédnő ügyfélfogadás változás

 „Semper consilium tunc deest cum opus est maxime.” Publ. Syrus

„A jó tanács mindig akkor hiányzik, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.”

§ DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD §
Irodája: 2456 Besnyő, József A. u. 21. 

Elérhetőség: 06-70-777-53-19 ; bacsalmasicsilla@gmail.com

 Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy az alábbi napokon, 14:30 és 15:30 között tartok ügyfélfogadást a  
Polgármesteri Hivatalban:

2018. november 5. , november 12. , december 17., 2019. január 14. , január 28. , február 11. , február 25.

ÜGYFÉLFOGADÁS:
TELEFONON TÖRTÉNŐ ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS ALAPJÁN.

BEJELENTKEZÉS: A 06-70-777-53-19-ES TELEFONSZÁMON
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www.albatire.hu 

Seregélyes, Pálinkaháza 
Sereg-Tej Kft. mellett 

7oC 
0oC 

 

KÉSZÜLJÖN IDŐBEN A TÉLRE! 

OLCSÓ TÉLI-NYÁRI GUMIABRONCSOK 

AZONNAL RAKTÁRRÓL! 

NÁLUNK BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET 

:30/400-7178,20/514-7744 

Otthoni munka!

Különböző ajándéktermékek, tollak összeállítása, 
egyebek : 

06-90- 603 905 ( audiopress.iwk.hu  
635Ft/min,0612228397,06204963980 )



2018. évi õszi megemlékezések és  
ünnepek Perkátán

Idõsek Világnapjának megünneplése októberben

Perkáta Nagyközség  
Önkormányzatának díszközgyûlése 

Hagyományos szüreti felvonulás 
 és bál Perkátán 

A népszerû Digitál zenekar, a legendás Apostol együttes és a  
Partyzans Band zenélt Perkáta közönségének.

Emlékezés az 1956-os szabadságharcra és forradalomra


