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Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,

Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!

(Nagy László)

Az oktatás a leghatalmasabb fegyver, amit arra 
használhatsz, hogy megváltoztasd a világot.

 (Nelson Mandela)
Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, 

akkor úgy kell tanítanunk, ahogy ő tanulni tud.
(Ignacio Estrada)

Pedagógusnapi Köszönto”

Köszönto”             a Ballagó Diákokhoz
„ Szólj, gondolj, tégy jót,
s minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád”

 (Vörösmarty Mihály)

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk, a szépet, jót akarjuk,
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”

(Juhász Gyula)

Fotó: Szloboda Bianka, Perkáta
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Beszámoló a 2019.  
március 25-i képviselő- 
testületi ülésről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem sza-
vazattal és 0 tartózkodással eredményesnek 
nyilvánította a „Győry kastély „B” épületének 
belső felújítása ISM.” tárgyú közbeszerzési 
eljárást.

Nyertes ajánlattevőnek a Hating-Út Korlátolt 
Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Má-
tyás király út 10.) ajánlattevőt hirdette ki nettó 
27 168 485 Ft összegű árajánlattal. A képvi-
selő-testület felhatalmazta polgármesterét 
a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötési 
moratórium lejártát követően a vállalkozási 
szerződés megkötésére. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, 
hogy „a civil szervezetek támogatásáról” szóló 
3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet alapján 
a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület részére 
500 000 Ft, és a Perkáta – Saint-Maximin 
Baráti Egyesület részére szintén 500 000 Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást ál-
lapított meg, a hazai és nemzetközi kapcso-
latok ápolásával, működtetésével kapcsolatos 
kiadások fedezéséhez. A képviselő-testület 

felhatalmazta a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a Perkátai Polgárőrség ré-
szére 800 000 Ft összegű, továbbá a Perkátai 
Sportegyesület részére 3 200 000 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást állapított 
meg a működési kiadásaik finanszírozásához. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a támogatási szerződés aláírására.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selő-testülete elfogadta a Perkátai Általános 
Művelődési Központ 2019. évi munkatervét, 
továbbá elfogadta az intézmény egységének, 
a  József Attila Nagyközségi Könyvtárának 
2018. évi beszámolóját.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodással „a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” 
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 
óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról 
úgy rendelkezett, hogy a Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata fenntartásában lévő, és a 
Perkátai Általános Művelődési Központ intéz-
ményegységeként működő óvoda kötelező 
felvételt biztosító körzethatára megegyezik 
a település közigazgatási határával.

A testületi ülésen elfogadásra került „a köz-
területek nemzeti ünnepeken történő fello-
bogózásáról” szóló rendelet is.

Beszámoló a 2019.  
április 10-i képviselő- 
testületi ülésről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta 
a Perkátai Általános Művelődési Központ Szi-
várvány Óvoda „Tűzjelző rendszer kialakítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
vonatkozó javaslatot és határozatot hozott.

A képviselő testület az eljárást megindító 
(ajánlattételi) felhívást és (ajánlatkérési) köz-
beszerzési dokumentumot az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadta. 

A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjait 
kijelölte, és elrendelte az eljárást megindító 
felhívás megküldését az érintett szervezetek 
részére.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodással úgy határo-
zott, hogy „Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről” szóló 2018. évi L. törvény 
3. melléklet I. 10. pontja alapján támogatási 
igényt nyújt be a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása címen 
szereplő tartalék előirányzatból nyújtható ál-
lami támogatásra.

Lehetséges naperőmű 
park
Önkormányzatunk mindig is elkötelezett volt 
a megújuló energiák telepítésével kapcso-
latban, így 2015-2016-ban két jelentősebb 
energetikai pályázatot is megvalósítottunk. 
Önkormányzatunk abban is bizonyította el-
kötelezettségét, hogy 3 fél MW-os kiserőmű 
létrehozását is támogatta telkek eladásával 
és falu határában levő tartalék gazdasági 
területen való biztosításával, melyet már a 
lakosság is láthat a Damjanich utcában vagy 
a volt pedagógus földön. Komoly lépés volt, 
hogy a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zrt, 2016-ban meg is való-
sított közel 7 milliárd forintos beruházással az 
áramátadó alállomást a bárányjárási út mel-
lett. Magyarország uniós vállalásai között is 
jelentős mértékű az a kötelezettség, amely 
szerint jelentős naperőmű kapacitást szeretne 
kialakítani, amelyben nagyobb méretű telepek 
kialakítása történne meg. Ez nem egyenlő a 
házak tetejére telepített napelemekkel, illetve 
a már látható kisebb, Perkátán megvalósult, 

fél MW-os naperőmű parkokkal. Az is nyilván-
való lett előttünk, hogy a vadonatúj perkátai 
alállomás felértékeli a szerepünket a nagy 
naperőműparkok lehetséges helyszínei kö-
zött. Ehhez természetesen földszerzésre van 
szükség, de szerencsére a perkátai földek je-
lentős része perkátai vagy perkátai származású 
magánszemélyek tulajdonában és perkátai 
földművelők használatában van. Jelenleg is 
zajlik egy ilyen tárgyalási folyamat, amelyben 
az önkormányzat közvetítő szerepet játszik, 
de nyilván ennek részletei üzleti titkot képez-
nek, illetve még kezdeti stádiumban járnak a 
tárgyalások, április 23-ig két tárgyalás történt 
meg a befektetők, a földtulajdonosok és föld-
használók között. Az sem titok, hogy már a 
tavalyi évben is kereste meg önkormányza-
tunkat hasonló céllal befektetői csoport, de 
több tárgyalási forduló után nem jött létre 
megállapodás. A földtulajdonosoknak előny 
lehet, hogy nem termőföld piaci áron tud-
nak területet eladni, a beruházóknak is előny, 
hogy egy friss áramátadó telep közelségében 
tudnak egy ilyen projektet megvalósítani, az 
önkormányzatnak és a perkátai polgároknak 

pedig a lehetséges iparűzési adó bevétel az 
óriási előny. Ha csak 50 vagy 100 MW-os 
erőmű valósulna meg, akkor is többszöröse 
lenne a jelenlegi iparűzési adónak, és már az 
is nagy lépés volt a helyi adó terén, hogy a 
megvalósult áramátadó alállomás megkét-
szerezte az akkori iparűzési adónkat.

 Visszatérve a lehetséges naperőmű 
park fejlesztésekhez, ebben az önkormány-
zatnak csak koordináló szerepe lehet, mert 
magánterületen valósulnának meg. A beru-
házási helyszínek kiválasztásban sincs szerepe 
az önkormányzatnak, ezt komoly tervezési 
előkészítés határozza meg. Amennyiben szük-
séges a beruházáshoz önkormányzati döntés, 
az csak hatósági döntés lesz. A lehetséges 
beruházás az országos hálózatba fog termelni, 
az nem a települési ellátást fogja megvaló-
sítani, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb 
történik megállapodás és fejlesztés, mert az 
mind a település anyagi biztonsága, mind 
a zöldenergia fejlesztése miatt a következő 
generációk számára is fontos.

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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Perkátán járt Saint-Ma-
ximin családi csoportja

2019. április 7-e és 14-e között 30 fős csa-
ládi csoport érkezett Perkátára a Perkáta – 
Saint-Maximin Baráti Egyesület és az önkor-
mányzat meghívásából, a velünk közel négy 
évtizedes baráti kapcsolatot ápoló Saint-Maxi-
min-ból Serge Macudzinski polgármester Úr, 
díszpolgárunk vezetésével. A csoport előőrse 
vasárnap érkezett kisbusszal, majd a csoport 
többsége másnap reggel repülővel. A Ma-
gyarországra érkezés után egyből Gödöllőre 
kirándultak, ahol a kastélyt és arborétumot 
tekintették meg, illetve a 170 évvel ezelőtti 
szabadságharc legdicsőségesebb idősza-
kának, a tavaszi hadjárat első csatájának, az 
isaszegi ütközetnek a helyszínét. Délután a 
csoportot a kastélyban fogadtuk.

A keddet Perkátán töltötték a vendégek, akik 
a temetőben, a hamarosan megnyíló orvosi 
rendelőben, a Hungipack Kft. üzemében, a 
templomban, az óvodában és a Perkátai Szoci-
ális Központban jártak, majd a falukemencénél 
ebédeltek Molnár József és Molnárné Ibolya, 
illetve Pavlicsek Attila vendéglátásában. Ebéd 
után megtekintették Rajcsányi László idén a 
kastélyban megnyílt kiállítását, majd pedig 
hivatalos önkormányzati tárgyalást folytat-
tunk a testvérvárosi kapcsolat jövőjéről. Este 
a Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület 
látta vendégül francia barátainkat és perkátai 
fogadókat közös vacsorán, melyet francia 
barátaink ital kóstolója kísért. A közös esten 
a magyar kultúrát mutatta be Nagy Ibolya 
operett művésznő, a Dankó Rádió arca fe-
ledhetetlen műsorával, míg Saint-Maximin 
képviseletében Phiona Poire három artista és 
tánc műsorszámot mutatott be.

Szerdán Pusztaszabolcson számos szép órát 
a csoport, az egész heti tolmácsolást válla-
ló Csányiné Pergel Andrea jóvoltából, ahol 
a Pusztaszabolcsi Zsiráf Óvoda gyermeke-
inek műsorát és az óvoda bemutatkozását 
tekintették meg, majd Bartókné Magdolna 
madártani előadását, illetve Czöndör Mihály 
helyi önkormányzati képviselő bemutatóját az 
országos kiskert programmal kapcsolatban. 
Ezt követően a csoport Budapesten töltöt-

te a délutánt, többek között az Oktogonon, 
a Hősök terén, illetve Budapest esti fényeit 
megtekintve a Citadellán.

Csütörtökön az iskolát mutatta be Szilasy 
László igazgató Úr, majd a Balázs kertészet-
ben jártak a Rózsa utcában, illetve Csikós Péter 
Damjanich utcai gazdaságát tekintették meg. 
Az ebédet a Szőlőhegyen töltötték Ébl István 
pincéjénél, ahol Horváth István és Héber Kris-
tóf látták őket vendégül a IX. Dunapentelei 
Kolbásztöltő Fesztiválon 2. helyezést elért sült 
kolbászukkal, illetve Fórizs Antal pedig kürtős 
kalácsot készített. Délután Serge Macudzinski 
polgármester úr megnyitott a Győry-kastély-
ban testvérvárosunk tavalyi évi eseményeit 
bemutató fotókiállítását, illetve a csoport részt 
vett a költészet napi ünnepségen, ahol pol-
gármester úr felolvasta Ady Endre: Párisban 
járt az ősz című versét magyarul és francia 
műfordításban is.

Pénteken Pécsre látogatott a csoport, útköz-
ben megtekintve Zengővárkonyban a Tojás 
és a Szalma Múzeumot, Pécsett pedig a bel-
várost és Zsolnay-negyedet. A szombatot 
pedig a családokkal töltötték Saint-Maximin-i 
barátaink, akik vasárnap reggel indultak haza.

A fogadásban köszönjük a Perkáta – Saint-Ma-
ximin Baráti Egyesület, a Polgármesteri Hivatal 
és Faluüzemeltetés munkáját, Csányiné Pergel 
Andrea egész heti fordítását és programszer-
vezését, Horváth Árpád és családja, a Somo-
gyi család és a Domanyek család nagyfokú 
támogatását. Megköszönjük a keddi ebédet 
a Molnár családnak és Pavlicsek Attilának, 
míg a csütörtöki vendéglátást Ébl Istvánnak, 
Horváth Istvánnak, Héber Kristófnak és Fórizs 
Antalnak. Köszönjük a keddi vacsora méltó 
megünneplésében való segítését Balázs Évá-
nak az ünnepi tortákért, és Orbán Zsoltnak a 
hangosításért. Köszönjük a programok biz-
tosítását a perkátai intézményeknek, a helyi 
egyházközségnek, a Hungipack Kft-nek, a 
Balázs kertészetnek, a Böszi Kft-nek, Pusz-
taszabolcs Városának és Rajcsányi Lászlónak. 
Az egész heti háttérmunkáját pedig dr. Lakos 
Lászlónak, Lukács Barbarának, Preizler Niko-
lettnek, Horváth Dórának, Vátkai Zoltánnak, 
Fórizsné Csillának és Zsákovicsné Erikának.

Somogyi Balázs

KÖZÜGYEK 
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A Perkátai ÁMK József 
Attila Könyvtár hírei

A könyvtárunk szervezésében, 2019. április 
7-én, a Helyi Kézművesek és Növényter-
mesztők Bemutatkozója alkalmából került 
megrendezésre az „Illatok és Emlékek” című 
szappankiállítás. Hegedűs Gabriella pedagó-
gus gondozásában, és támogatásában létrejött 
kiállítás anyaga, - az 1980-2014 időszakban 
gyűjtött, közel 1300 darab szappan, - édes-
anyja, a dunaújvárosi Hegedűs Jánosné saját 
gyűjteménye. Az eredet szerint, a nemzetek-
nek megfelelően csoportosított szappanok 
szép esztétikai élményben és időutazásban 
részesítenek minden érdeklődőt. A kiállítás 
helye: Perkáta, Győry-kastély díszterméből 

nyíló kiállítóterme, ahová továbbra is várunk 
minden érdeklődőt!

2019. április 11-én ünnepeltük meg a Magyar 
Költészet Napját. Az ünnepségen részt vett 
a francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin 
családi csoportja is. Ady Endre halálának 
100. évfordulójára emlékeztünk a verseivel, 
amelyeket Somogyi Balázs, Perkáta polgár-
mesterének, és Serge Macudzinski, Saint-Ma-
ximin polgármesterének előadásában 
hallhattunk. A költészet napjának további 
programjában szerepelt egy kortárs, önál-
ló est. Vendégként érkezett hozzánk Hegyi 
Zoltán Imre- Shizoo, Prágai Tamás-díjas író, 
költő, kritikus, blogger és slammer. Bemutatta 
a 2017-ben megszületett első verseskötetét, a 
Shizoo-t. Egyediség, valóság, életbölcsesség, 
mély gondolatok a kulcsszavak Hegyi Zoltán 
költészetében. Az önálló esten a képek és a 
versek remek összhangja kellemes költészet 
napi élményt nyújtott mindannyiunk számára! 

Perkátai Általános Művelődési Központ

Perkátai Általános 
Művelődési Központ 
hírei
Az elmúlt időszakban is számos programmal 
várta a látogatókat a Perkátai Általános Mű-
velődési Központ. 

2019. február 15-én az intézmény csatlakozott 
a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényso-
rozathoz. Interaktív tárlatvezetést szervezett 
gyermekek számára a Helytörténeti és Tech-
nikatörténeti Kiállításon. A program végén 
egy totót töltöttek ki a gyerekek, az elhang-
zott információkkal kapcsolatosan. Szintén 
a rendezvénysorozathoz kapcsolódóan egy 
fotópályázatot hirdettek, melyre az intézmény 
nevében Szloboda Bianka nevezett a képeivel. 
Bianka a „Húsvét” című fotóját küldte be a 
pályázatra, melyet a zsűri méltónak talált arra, 
hogy a Magyar Népművelők Egyesületének 
Vándorgyűlésén kiállítsa.

2019. február 25-én szervezte meg Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai 
Általános Művelődési Központ a Civil Fórum 
rendezvényét. Az eseményre Perkáta civil 
szervezeteinek, közösségeinek vezetőit hívták 
meg. A program során Bogó Anikó beszélt a 
perkátai civilek aktív tevékenységéről és az in-
tézménnyel közös munkáról, Lászlóné Szabó 
Edit, a Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi 
Könyvtár vezetője előadást tartott a 2018-as 
év civilekkel közös eseményeiről és Horváth 
Dóra, a Perkátai ÁMK munkatársa beszélt a 
különböző pályázati lehetőségekről.

A tájékoztató után ismertetésre került a 2019-
es rendezvénytervezet, majd a képviselők rövi-
den bemutatták az általuk vezetett egyesület, 
alapítvány 2018-as munkáját, s az idei évi 
tervekről is szó esett.

2019. március 2-án került megszervezésre 
a Nagyközségi Nyugdíjas Klubbal közösen 
a hagyományos Fánkverseny, ahol a „Per-
káta fánkja – 2019.” címet lehetett elnyerni. 

Az eseményt Bogó Anikó igazgató nyitotta 
meg. Beszédében elmondta, hogy öröm-
mel fogadják a hagyományos Fánkversenyt 
a kastély épületében, s hangsúlyozta, hogy 
az idei évben a Gubicza Bt. két szakembere 
vállalta el a zsűrizést. Az igazgatót követően 
Somogyi Anna, a Nagyközségi Nyugdíjas Klub 
vezetője szólt a jelenlévőkhöz, majd bemu-
tatta a zsűrit: Budai Ágnes és Pálvölgyi Tamás 
cukrászmestereket.

A „Perkáta Fánkja – 2019.” címet hagyomá-
nyos szalagos fánk kategóriában Németh 
Júlia nyerte el, második helyezett lett Vadász 
Pálné és harmadik Kun Józsefné. Az egyéb 
fánk kategóriában a „Perkáta Fánkja – 2019.” 
nevet Tamás Józsefné finomsága érdemelte 
ki, a másodiknak járó díjat Rajcsányi Lászlóné 
vihette haza, s harmadik lett Molnár Istvánné. 
Két különdíjat is odaítéltek a verseny során: a 
tálalás különdíjat Balázs Éva, a közönség díjat 
pedig Horváth Jánosné nyerte el. A díjakat 
a Kukonya Műhely, valamint a Gubicza Bt. 
ajánlotta fel a szervezőknek.

Szintén ezen a délutánon ünnepelte a Perkátai 
Nyugdíjas Klub fennállásának 40. évforduló-
ját. Az eseményt a klubtagok meghívott ven-
dégeikkel együtt ünnepelték meg, s fellépett 
Nagy Ibolya operett énekesnő, aki szebbnél 
szebb dalokkal kápráztatta el a közönséget.

2019. április 7-én került megszervezésre 
a Tavaszi Helyi Kézművesek és Növény- 
termesztők bemutatkozója a Győry-kas-

tély kertjében. A program társszervezője a 
Szivárvány Óvoda Szülői Szervezete volt. Az 
eseményre festményekkel, növényekkel, kéz-
műves tárgyakkal települtek ki a jelentkezők. 

A színpadi műsor során nép- és hastánc előa-
dást tekinthettek meg az érdeklődők, illetve 
locsolóverseket is hallhattak a vállalkozó ked-
vű gyerekektől. Fél 3-kor a kastély épületé-
ben megnyílt az „Illatok és emlékek” című 
szappan kiállítás, amely Hegedűs Jánosné 
gazdag gyűjteményét mutatja be. A délután 
során feldíszítésre került Perkáta tojásfája is, 
melyet új hagyományként szeretne elindítani 
az Óvodai Szülői Szervezet. A program a ki-
csik számára tojásvadászattal fejeződött be a 
kastélykertben, ahol minden óvodás gyermek 
izgatottan keresgélhette a nyuszi által elrejtett 
húsvéti tojásokat.

Az elkövetkező időszakban is várjuk az ér-
deklődőket programjainkra, eseményeinkre 
sok szeretettel!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az 
óvodai játékok kapcsán  
a tárolásért Kusler Dávidnak,  
az óvodába szállításukért Farkas-Tóth Ág-
nesnek és az Óvodai Szülői Szervezetnek,  
a lebetonozásért és a játékok felállításáért  
Fórizs Attilának, Erdős Károlynak és  
a Faluüzemeltetés dolgozóinak! 

Bogó Anikó

Perkátai ÁMK igazgató
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Hegyi Zoltán slammerként is bemutatkozott, 
humorral és szójátékokkal szórakoztatta a 
közönséget. Költészeti stílusával elgondolkod-
tatott, és sikert aratott. Az író- olvas találkozó 
létrejöttét az EFOP-3.7.3-16,,Az egész életen 
át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" c. 
pá|yázat támogatta.

„Játék és művészet” Origa-
mi vándorkiállítás nyílt 
Perkátán

2019. május 17-ig tekinthető meg az a kü-
lönleges papírművészeti kiállítás, amelynek 
a Győry-kastély adott otthont. 

Április 17-én tartottuk meg a Magyar Origami 
Kör tárlatának megnyitóját. A köszöntő után a 
kiállítást Wogerné Sági Judit, a Magyar Origami 
Kör elnöke nyitotta meg.

A papírhajtogatás sokszínűsége tárult a lá-
togatók elé az egyszerű, de mutatós, frap-
páns figuráktól kezdve, az izgő-mozgó-ugró 
modelleken át a különleges kusudamákig és 
tesszalációkig.

A megnyitót követően, Wogerné Sági Judit 
vezetésével interaktív origami foglalkozáson 
vehettek részt az érdeklődők.

Köszönjük a Magyar Origami Körnek, vala-
mint a kiállítás rendezőinek- Wogerné Sági 
Juditnak, Tuzy Ibolyának és Kovács Györ-
gyinek,- hogy munkájukkal hozzájárultak a 
kiállítás megvalósításához! Külön köszönetet 
szeretnék mondani a perkátai származású Tuzy 
Ibolyának, aki kezdeményezője, és egyben 
segítője is volt az origami tárlat létrejöttének. 

(Bővebb információt olvashatnak az olvasóink 
a könyvtár honlapján, a konyvtar.perkata.hu 
oldalon.)

Könyvtárunkba továbbra is várjuk a régi és 
új olvasóinkat!

Az összeállított könyvek listájával –amelyek 
a könyvtárunk polcain megtalálhatók, és 
kölcsönözhetők - szeretnénk kedvet éb-
reszteni az olvasáshoz! Fogadják szeretettel 
az ajánlást!

Felnőtt szépirodalom:
Borsa Brown: Gyalázat és hit

Danielle Steel: Tündérmese

Emy Dust: Vámpírok & Farkasok 1. – A fel-
ismerés

Frank Márton: A világ peremén (Pártatlanok 1.)

John Marrs: tho One – A tökéletes pár

Kavagucsi Tosikadzu: Mielőtt a kávé kihűl

K. A. Tucker: in her Wake – sodrás; one tiny 

Lie – egyetlen kis hazugság

K. A. Tucker: Sarah Pinborough: Ha addig 
élek is

Felnőtt szakirodalom:
Lorna Byrne: Angyali érintés; A szív imái; 
Mennyei szeretet

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors – Családi 
sebek és a gyógyulás útjai

Gyermek szépirodalom:
Berg Judit: A holló gyűrűje

Catherine Ryan Hyde: A jövő kezdete

David Walliams: A világ legrosszabb gyerekei; 
Milliárdos fiú

Fabian Lenk: Az 1000 veszély sorozat kötetei: 
1000 veszély a kalózhajón; 1000 veszély a 
kísértetkastélyban; 1000 veszély a piramis-
nál; 1000 veszély az USA-ban; A csapat 1000 
veszély közt

Francesca Simon: Ne légy rosszcsont, Peti!; 
Rosszcsont Peti és a foci; Rosszcsont Peti és 
a Sport; Rosszcsont Peti és az angol királynő 

Ijjas Tamás – Lackfi János: A világ leggono-
szabb meséi 

Kertész Erzsi: Ludmilla megoldja

Lipták Ildikó: Nyári nyomozás 

Maros Krisztina: Milyen színű a boldogság? 
Szabó Borbála – Varró Dániel: Líra és Epika 
Vidra Gabriella: A Tudás könyvei sorozat kö-
tetei: 1. A fekete kő titka ; 3. A templomosok 
titka; 4. A barlang titka

Wéber Anikó: El fogsz tűnni

Gyermek szakirodalom
Bernd Flessner: Robotok (Mi micsoda)

David Withney: Kódolj! – Tanulj meg progra-
mozni HTML-ban, CSS-ban és JavaSrciptben 

Lászlóné Szabó Edit

könyvtárvezető

Szivárvány Óvoda hírei

Az elmúlt időszakban gazdag, élménydús 
programokban volt része a Szivárvány Óvoda 
gyermekeinek. 

A tavasz köszöntésére Ovikoncertet szervez-
tünk, melyet a Sándor Frigyes Zeneiskola nö-
vendékei Pásztor Magdolna és Pomposné Ze-
lena Erzsébet vezetésével tettek emlékezetessé 
számunkra. A koncert alkalmával óvodásaink 
megismerkedhettek a hegedűvel, gitárral, nagy-
bőgővel, különböző furulyákkal, vadászkürttel, 
fagottal, hárfával, harmonikával, klarinéttal. 

Tervezett programjaink, projektjeink, az 
óvónénik ötletességének, kreativitásának 
köszönhetően magas színvonalon valósul-
tak meg.  

Nagy esemény volt az óvodában, a Tehet-
séghetünk megvalósítása. Ezen a héten nyílt 
napok keretében ismerkedhettek a szülők 
tehetséggondozó munkánkkal. A Magyar 
Költészet Napja alkalmából minden kisgye-
reknek lehetősége nyílott, hogy otthon az 
anyukájával egy rövid kis verssel készüljön, 
amelyet bemutathatott csoporttársainak, 
az óvó néniknek. A csoportokban aztán a 
gyerekek kiválasztották, hogy melyek azok a 
kisgyerekek, akik képviselhetik a csoportjukat 
a Tehetséggálán. A verseny eredményeként 
a Tehetséggála fellépői: Gelencsér Alíz – Pil-
langó csoport, Basticz Bálint, Baráth Kevin 
– Fecske csoport, Molnár Petra, Törzsök 
Emma – Nyuszi csoport, Mos Zoltán – Süni 
csoport, Szabó Attila – Maci csoport. 

A gálán bemutathatták tudásukat a Bóbita 
gyermekjáték- és néptánc tehetségműhely 
gyermekei Gálné Bölcskei Rita vezetésével. 
Táncosaink: Dobai László, Gelencsér Alíz, 
Juhász Jázmin, Kraczmajer Bianka, Kerkuska 

Zsombor, Lakatos Dzsínó, Simon Zétény, 
Szilasy Réka, Timár Adél, Viczkó Olivér.

Szarka Zsombor nagycsoportos óvodásunk 
1 éve tanul dobolni és az ez idő alatt szerzett 
tudását mutatta be a rendezvényen.
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A szülők és pedagógusok egyaránt büszkék 
lehettek a gyermekekre, hiszen egy színvo-
nalas, emlékezetes napot tudhattunk magunk 
mögött. 

A tavasz beköszöntésével az óvoda udva-
rai is megújulnak. Pályázati forrásból mind-
két óvoda udvarára került új udvari játék.  
Köszönjük Fórizs Attilának a játékok telepíté-
sénél végzett munkáját.  Óvodánk a Hankook 
Értékteremtő Önkéntes Program keretében 
452.120 Ft egyszeri, vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert, melyet új mászóka vásárlására 
fordítunk. Szarka Péter jóvoltából homokozó-
inkba és a mászókák alá friss homok került. 

A Föld napja alkalmából minden csoport vi-
rágok ültetésével tette szebbé óvodánk kör-
nyékét. 

Így év vége táján aztán felgyorsulnak az ese-
mények, számos érdekes program, projekt 

részesei lehetnek gyermekeink. 

Május 6-10-ig projekthetet valósítunk meg a 
Madarak-fák napja alkalmából.

A tavasz, a várva várt kirándulások időszaka. 

A Maci csoportos gyerekek lovas kocsis ki-
rándulást tesznek a faluban.

Május 2-án a Nyuszi csoport Budapesten a 
Fővárosi Nagycirkusz Repülőcirkusz című 
előadását nézi meg. 

Május 21-én a Pillangó és Fecske csopor-
tos gyermekek a Dinnyési Várparkot tekintik 
meg, valamint egy agárdi hajókiránduláson 
vesznek részt. 

Május 23 –án a Süni csoportosok Székesfe-
hérvárra a Kalandorland Játszóházba láto-
gatnak el. 

Május 27-én a Szülői Szervezet szervezésé-
ben kerül megvalósításra a gyermeknap az 
óvodában. 

A csoportok lelkesen készülnek anyák napi, 

évzáró ünnepélyükre. Az anyák napi ünnep-
ségeket a következő időpontokban tartjuk: 

- Cica csoport – 2019. május 3. 9.00 óra

- Süni csoport – 2019. május 8. 9.00 óra

- Fecske csoport – 2019. május 10. 9.00 óra

Sok-sok szeretettel várjuk az anyukákat, nagy-
mamákat. 

Évzáróink a Faluházban a következő időpon-
tokban kerülnek megvalósításra: 

- Maci csoport – 2019. május 17. 15.30 óra

- Nyuszi csoport – 2019. május 24. 15.30 óra

- Pillangó csoport – 2019. május 31. 15.30 óra

Ünnepségeinkre minden érdeklődőt sok sze-
retettel várunk.

Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető 

Bogó Anikó 
Perkátai ÁMK igazgató

OKTATÁS-NEVELÉS

(  folytatás az 5. oldalról)

Márciusi hónap eseményei

Március 1-jén zárult a Hunyadi-hét: az alsó 
tagozatnak az első osztályosok adtak elő 
egy színvonalas műsort, míg a felső tagozat 
lovagi tornán vett részt.

Március 6. nyílt nap volt az első osztályosok 
szülei részére.

Március 11. Nagykarácsony leválásával kap-
csolatban tájékoztatót tartott Szilágyiné 
Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tanke-
rületi Központ igazgatónője a megjelent 
nagykarácsonyi és perkátai alkalmazotti 
kör számára.

Március 14-dikén a 4-dik órában az alsó 
tagozat, 5-dik órában a felső tagozat részére 
adták elő a 4-dik osztályosok ünnepi műso-
rukat. Este 17 órai kezdettel a nagyközségi 
ünnepségen is az iskolások adtak elő ünnepi 
műsort a megjelent perkátai lakosok előtt.

Március 20-dikán Székesfehérváron mese-
mondó versenyen vett részt Basticz Bianka, 
melyről részletesen Denke Antalné tanítónő 

számol be.

Március 21. Tájékoztató szülői értekezletet 
és a hittanoktatással kapcsolatos információ 
átadást tartottunk a leendő elsősök szü-
leinek.

Március 22. TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akciót szerveztünk.

Március 26. Jákliné Perei Erika gyógypeda-
gógus sikeresen megvédte mesterpedagó-
gus portfólióját.

Március 26. Nagykarácsony leválásával kap-
csolatban a perkátai alkalmazotti kör meg-
beszélést tartott, melyen arra az eredmény-
re jutottunk, hogy nem kívánunk véleményt 
nyilvánítani tagiskolánk leválásával kapcso-
latban. E döntésünket egyhangú szavazással 
erősítettük meg. Indokunk egyszerű volt: 
semmilyen módon nem akartuk befolyásolni 
a nagykarácsonyi szavazás végeredményét.

Március 27. Lejárt a beadási határideje a 
2019. február 25-dikén megjelent intéz-
ményvezető pályázatnak, melyre egy pá-
lyázó adta be a Perkátai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és AMI intézményvezetésére 
a pályázatát: Szilasy László, aki jelenleg is 

az intézmény vezetője. 

Március 28.-án angolból, március 29.-én 
matematikából Vátkai Luca sikeres záró-
tanítást tartott. Mentorai Denke Antalné 
alsós tanító, és Szombat Katalin angol tanár 
voltak. Gratulálunk és sikeres pedagógus 
pályát kívánunk számára!

Erzsébet osztálykirándulásra felsőből a 7. 
és a 8. évfolyam pályázott. Az alsó tago-
zat Horváthné Fischer Katalin koordinálá-
sával Erzsébet táborra pályázott. 

Áprilisi hónap eddigi  
eseményei
Április 1.-étől elkezdődött a 2019/2020-as 
tanévre a tankönyvrendelés.

Április 11. Felsős versmondó verseny.
Április 12. Alsós versmondó verseny.
Április 13. PISA felmérés.

Április 13-dikán az intézményvezetői állás 
betöltésére kiírt pályázat elbírálásának első 
lépéseként az előkészítő bizottság szakal-
kalmazotti, illetve alkalmazotti értekezleten 
tárgyalta és szavaztatta meg a választás 
menetét, módját és időpontját.

Április 12-13.-adikán megtörtént a 
2019/2020-as tanévre a leendő elsősök 
beíratása. 46 elsősünk lesz a következő 
tanévben.

Április 14. Minicitta futáson vettek részt 
diákjaink Horváthné Fischer Katalin szer-
vezésével 

Április 17. Előszálláson matek versenyen 
vettek részt diákjaink. 
Április 18-22-dike között tavaszi szüneten 
voltunk.

Szilasy László
Intézményvezető

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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Óperenciás mesemondó 
verseny
Basticz Bianka 2.a osztályos tanulóval 2019.
március 20-án a XVIII. Óperenciás Fejér me-
gyei Mesemondó Versenyen jártunk. 

Ezen a délutánon 18 tanuló mondta el a gyö-
nyörű meséjét. Bianka  " A három selyp lány 
" című magyar népmesét adta elő. Nagyon 
szépen, és ügyesen szerepelt. Gratulálunk 
neki!

Denke Antalné

Tanítónő

Számítógépes lovagi torna
A felsős tagozat számára az Nplay nevű szá-
mítógépes játék keretei között 2019.03.28-án 
adódott lehetőség a harci kedv kiélésére. 

Négy hadsereg mérettetett meg a digitális 
harcmezőn. 

A lovagi tornát végül Jankovics Mihály, La-
tinovics Márk, Szabó Márk és Szabó Viktor 
legyőzhetetlen csapata nyerte.

Szép volt fiúk!

Szombat Katalin

Tanárnő

Versmondó verseny 
2019. április 02-án került megrendezésre 
iskolánk versmondó versenye. A gyerekek 
nagy örömmel és izgalommal várták a meg-
mérettetést, ahol a legjobb tudásuk szerint 
szerepeltek. 24 tanuló mérte össze tudását 
ezen a napon. Nagyon sok szép, érdekes 

verset hallhattunk, a legjobbak oklevél, vala-
mint könyvjutalomban részesültek. Az idén 
különdíjas helyezett is lett, valamint Pavlicsek 
Zsolt tanár úr által jutalmazott szerzői külön-
díjat is kapott egy diák. Az 1. és 2. helyezettek 
képviselik iskolánkat a Tankerületi versmondó 
versenyen.

Helyezettek: 

I.évfolyam: 
1. helyezett: Bogó Bella 1.b
2. helyezett: Tóth Roxána 1.a
3. helyezett: Mos Milán 1.a

II.évfolyam: 
1. helyezett: Basticz Bianka 2.a
2. helyezett: Ármán Szvetlána 2.a
3. helyezett: Kis Zsigmond 2.b

III.évfolyam: 

1. helyezett: Denke Máté 3.a

2. helyezett: Kovács Dzsesszika 3.b

3. helyezett: Karbacz Ervin 3.b

IV.évfolyam: 
1. helyezett: Nagy Béla 4.a
2. helyezett: Áldott Hanna 4.b
3. helyezett: Németh Attila 4.b
A zsűri különdíjasa: Szabó Fanni 4.a

Pavlicsek Zsolt szerzői különdíjas: Hidegkuti 
Zsófia 4.b

Denke Antalné
 Vátkiné Boda Ildikó

 Gyöngyösi Edit
Tanítónők

Körzeti versmondó verse-
nyen vettek részt a perká-
tai alsó tagozatos diákok

2019. április 11-én, a költészet napja alkalmá-
ból megrendezésre került körzeti versmondó 
versenyre neveztük be diákjainkat. A versenyt 
az első, második és harmadik évfolyamos 
tanulók részére szervezték, melyre hat alsó 
tagozatos diákkal érkeztünk a Vasvári Pál Ál-
talános Iskolába. Évfolyamonként két tanuló 
képviselhette iskolánkat. 

Tóth Roxána 1.a, Bogó Bella 1.b, Basticz Bi-
anka 2.a, Ármán Szvetlána 2.a, Denke Máté 
Gergely 3.a  és Kovács Dzsesszika 3.b osz-
tályos tanulók. Az eseményt a helyi negyedik 
osztályos kisgyermekek műsorával indították, 
majd három tanteremben gyönyörű szép 
verseket hallgathattak a zsűri tagjai és a meg-
hívott vendégek.

Köszönjük a felkészítést a tanító néniknek: 
Vátkainé Boda Ildikónak, Pats-Belső Violá-
nak, Denke Antalnénak, Gergelyné Németh 
Tímeának és Gyöngyösi Editnek. 

Valamint köszönjük a szülőknek, nagyszülők-
nek hogy elkísértek minket erre a verseny-
re, támogatták jelenlétükkel gyermekeinket, 
együtt izgultak velük.

Sajnos a versenyen eredményt nem értünk 
el, de egy csodálatos, szép versekkel tűzdelt 
délutánt tölthettünk el együtt. 

Gergelyné Németh Tímea

Tanítónő
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Perkátai Kínai 
Központ Non-
profit Kft. hírei

A Kínai-Magyar Kulturális Turisz-
tikai Központban 2019. március 
2-án 14 órakor nyílt meg Morva 
Ildikó és Gáspár László fest-
ménykiállítása. A megnyitón 
Bogó Anikó igazgató méltatta a 
két művész munkásságát, majd 
Horváth Dóra szavalata követ-
kezett. Somogyi Balázs polgár-
mester szintén köszöntötte a 
jelenlévőket, s elmondta, hogy 
Morva Ildikónak perkátai kötő-
dése is van, hiszen néhány évig a 
településen vállalt munkát. Végül 
Gáspár László köszönte meg a 
vendégeknek, hogy megtisztelték 
a tárlatot jelenlétükkel.
2019. március 15-16-án került 
sor a III. Perkátai Regionális 
Párlatverseny zsűrizésére az in-
tézményben. A versenyre közel 
800 nevezés érkezett, határon 
innen és túl. A beérkezett min-

tákat szakértő zsűri, közjegyző 
jelenlétében értékelte. 
2019. március 23-án került sor 
a verseny eredményhirdető ün-
nepségére. A program 12 óra 30 
perckor kezdődött a Győry-kas-
tély épületében, elsőként a tár-
sadalmi zsűrizéssel. Ezt követően 
14 óra 30 perckor előadásokkal 
folytatódott az esemény: Szől-
lősi Edit, a verseny fővédnöke, 
Csendes Zsolt, vidékfejlesztési 
agrármérnök, pálinkamester, 
szőlész-borász szakmérnök a 
Brandy párlatmestere, Karajz 
Ottó a Szent István Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Sör és 
Szeszipari Tanszék képviselője 
tartott érdekes bemutatót a ven-
dégek számára.
A programpont után a perkátai 
Népművészeti foglalkozás Kan-
kalin Néptánccsoportja mezőföl-
di táncokkal készült a vendégek 
számára.
Az eredményhirdetési ceremónia 
17 órakor kezdődött. Beszédet 
mondott Somogyi Balázs, Perká-
ta polgármestere, Szőllősi Edit, a 

verseny fővédnöke, illetve Fabu-
lya Attila, a zsűri elnöke.
Pavlicsek Csaba, a verseny 
főszervezője és igazgatója rö-
viden értékelte a zsűrizést, s el-
mondta, hogy a céljuk a hiteles, 
pálinka szeretetéről szóló ver-
seny megszervezése volt.
A III. Perkátai Regionális Pár-
latversenyre közel 800 mintát 
neveztek határon innen és hatá-

ron túl. 167 arany, 165 ezüst, 178 
bronz minősítést és 19 kategória 
győztes díjat osztottak ki a ver-
seny nevezői között.
Az elkövetkező időszakban is vár-
juk az érdeklődőket a Győry-kas-
tély épületébe programjainkra, 
állandó és időszakos kiállításaink 
megtekintésére!

Bogó Anikó
ügyvezető

KÍNAI KÖZPONT

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft

2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. | e-mail: kinaikozpont@gmail.com | Tel.: (06) 25-889-102 és (06) 20-381-5526
Nyitva tartás: Hétfő, Kedd és Péntek: 8.00 – 18.00; Szerda, Csütörtök: 8.00 – 16.00; Szombat: 10.00 – 16.00

Eredeti tárgyait kapta 
vissza a kastély

2019. április 30-án előadásra várták az érdek-
lődőket a Győry-kastély épületébe. A prog-
ram azért volt fontos a településünk életében, 
mert Dr. Baráth Károly eredeti tárgyakat adott 
az intézmény „Győry család emlékei” kiállítá-

sára, s elmesélte azok történetét is.

Elsőként Bogó Anikó alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket. Beszélt a kastély egy-
kori tárgyairól, és a Győry családról is, akik 
felépítették a római katolikus templomot és 
a zárdát. Véleménye szerint azért volt fontos 
ez a nap a kiállítás életében, mert Perkátáról 
származó, a Győry-kastélyhoz köthető tár-
gyakkal gazdagodott a tárlat.

Ezt követően Somogyi Balázs polgármester 
ragadta magához a szót. Megköszönte Dr. 
Baráth Károly felajánlását, s elmondta, hogy 
a kiállításon már megtekinthető tárgyakat 
rengeteg utánjárást követően sikerült kiállítani 
a településen. Kiemelte a doktor úr családját 
is, akik sokat tettek és tesznek a mai napig a 
nagyközségért, továbbá hangsúlyozta, hogy 
a doktor úr szülei lettek Perkáta első dísz-
polgárai.



9PERKÁTAI HÍREK 
2019.  március-ápri l is

Végül, de nem utolsó sorban Dr. Baráth Károly 
emelkedett szóra, s elmondta az általa ado-
mányozott tárgyak történetét. Négyféle tárgy 
kapott helyet a „Győry család emlékei” című 
tárlaton: a Hunyadi gróf sétabotja, az Enciklo-
pédia könyvsorozat, Madách Imre: Az ember 
tragédiája című díszes kiadású könyv, továbbá 
meglepetésként két, a kastélyból származó 
üveg szódás szifon.
Dr. Baráth Károly elmondta, hogy ma már keve-
sen élnek olyan szándékkal, hogy a múltunkat 
megőrizzék, de ő hisz abban, hogy ha elültetik 
a magot az emberekben, akkor elkezdődik 
valami. Ezt követően mindenki megtekinthette 
a Győry kiállítás új tárgyait.
A „Győry család emlékei” kiállítás megtekinthető 
az intézmény nyitvatartási idejében, hétfőtől 
szombatig.

KÍNAI KÖZPONT - EGÉSZSÉGÜGY

A Baba-mama klub hírei

Tavasszal is tovább folytatódott a nyüzsgés a 
Baba-mama klubban. Március 8-án a Nem-
zetközi Nőnap alkalmából a kisfiúk felköszön-
tötték a kislányokat. Jól megtornáztattuk ma-
gunkat az új WESCO játék elemeken. Nagyon 
jó játék! Különböző akadály pályákat építünk 
belőle. 

Már nagyon készülünk az óvodára, ezért ven-
dégségben voltunk ott! Az új óvoda aulájában 
egy igazi bábszínház várt ránk. Az óvónők 
kedvesen fogadtak bennünket és megnéz-
hettük a Világszép kecskebéka című báb-
előadásukat. Nagyon érdekes volt, ámulattal 
követtük a mesét. 

Az előadás után közelebbről megismerked-
tünk a bábokkal és az óvó nénikkel. Még finom 
kekszet is kaptunk „tízóraira”! Később beku-
kucskálhattunk egy óvodai csoport szobába, 
és megláttuk, mennyi csoda vár ránk ősszel. 
Végül birtokba vettük az udvari játékokat egy 
rövid időre. A következő alkalommal Cseréné 
Marczal Zsuzsanna óvodavezető látogatott el 
hozzánk és mindent megtudhattunk Tőle az 
óvodai beíratásról.

Még ajándék bábokat is kaptunk az óvó-
nőktől! A jó idő beköszöntével újra birtokba 
vettük az udvari játszóteret, amit szorgalmas 
kis csapatunk először kitakarított. 

A húsvéti ünnepre hangolódva papírtojásokat 
festettünk. Mindenki nagyon ügyesen dolgo-
zott, nagyon szép tojások készültek.

Természetesen továbbra is nagyokat játszunk, 
építőzünk, labdázunk, autózunk, kalapálunk 
és hancúrozunk! 

Szeretettel várjuk a kicsinyeket péntekenként 
délelőtt a szociális központba!

Védőnők

Perkátai Szociális Központ

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

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.
2019-ban születtek Perkátára

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Februári Gólyahír

Csapai Gábor  2019.02.05.  Szülők: Csapai Gábor és Szilvási Julianna
Tóth Dorina Alíz  2019.02.15.  Szülők: Tóth Gyula és Palla Éva
Radeczki Letti  2019.02.24. Szülők: Radeczki Ádám és Szabó Melinda

Márciusi Gólyahír

Timár Zalán  2019.03.08. Szülők: Timár Péter és Kőszegi Zsuzsanna Katalin
Kovács Zsófia Noémi  2019.03.10. Szülők: Kovács László Balázs és Jákli Dóra

Áprilisi Gólyahír

Kovács Kiara  2019.04.02.  Szülők: Kovács János és Szőcs Renáta
Pintér Dominik  2019.04.16.  Szülők: Pintér Róbert és Bíró Kitti Zita
Rátkai Bella  2019.04.23.  Szülők: Rátkai Tamás és Krizsán Anita
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„VELED az ifjúságért” 
Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület 
hírei 
Harmadik helyezés a pályázaton
A Tesco és az Effekteam által meghirdetett 
„Ön választ, mi segítünk!” program 5. fordu-
lójának második köre zárult le néhány hete 
az országban. 

A Fejér megyei terület 27. körzetének ver-
senyzője volt a „VELED az ifjúságért” Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület „Hagyományt 
őrzünk, VELED!” elnevezésű pályázatukkal. 
A pályázatot a Népművészeti foglalkozás 
gyermekeinek támogatására nyújtotta be a 
szervezet a kiírókhoz.

A VELED a második körben végül a tabella 
harmadik helyén végzett, s 100 000 Ft-os 
támogatást nyert el, összesen 12 608 sza-
vazattal.

A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület és a Népművészeti fog-
lalkozás nevében szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki zsetonjával ránk szavazott 
a kijelölt Tesco áruházakban!

Az egyesület csatlakozott a Helyi Kézműve-
sek és Növénytermesztők Bemutatkozója 

rendezvényhez játszóházukkal, melyben új-
rahasznosított ékszereket lehetett készíteni. 
Kupakokból gyűrűt, fülbevalót, újságpapírból 
gyöngyöket alkothattak a gyerekek és a fel-
nőttek egyaránt. A kézműveskedés az ALDI 
Magyarország Élelmiszer Bt. által meghirdetett 
„Fiatalok és a környezetvédelem” elnevezésű 
pályázat keretein belül valósult meg. Köszön-
jük a játszóház megvalósításában nyújtott 
segítségét Hegedűs Gabriellának.

A Népművészeti foglalkozás három növendé-
ke, név szerint Vigházi Zétény, Takács János és 
Albert Gréta a Mezőföld Virágai Szólótáncver-
senyen képviselték az egyesületet. A gyerekek 
ügyesen helyt álltak a megmérettetésen, s bár 
címet nem nyertek, büszkék vagyunk a telje-
sítményükre, s köszönjük kitartó munkájukat, 

szüleiknek pedig a támogatást!

A Kankalin Néptánccsoport bemutatkozott 
Mezőföldi lépteink című koreográfiájukkal 
a III. Perkátai Regionális Párlatversenyen, s 
2019. április 27-én pedig részt vettek a baracsi 
Pipacs Néptánctalálkozón. 

2019. április 19-én az egyesület megtartotta 
évzáró közgyűlését, mely során elfogadásra 
került az elnöki, a pénzügyi és az ellenőrző 
bizottsági beszámoló is. 

Horvát Dóra
elnök

CIVIL

Civil szervezetek hírei

Arany minősített 
hastáncos

2019. március 23-24-én került sor az Ori-
ental Spring Gyermek- és Felnőtt Keleti 
Táncversenyre Balatonszemesen, ahol nem-
zetközi szakmai zsűri előtt bizonyíthattak 
a vállalkozó kedvű hastáncosok. Délelőtt a 
gyermekek, délután pedig a felnőttek előa-
dását tekintették meg a szaktekintélyek, s 
az esemény egy gálával zárult. 

Ezen a megmérettetésen indult Perkátá-
ról a hatodik osztályos Rácz Noémi, aki a 
dunaújvárosi Kleopátra Bellydance Group 
gyermek csoportjának a táncosa. Felkészí-
tője Balázsné Nárai Andrea volt. A kiskamasz 
sokat készült a versenyre, - szólóban és 
csoportban is szerepelt - ahol a kezdő tini 
kategóriában indult. A számos külön óra 

és gyakorlás meghozta gyümölcsét: arany 
minősítéssel és egy külön díjjal térhetett 
haza az eseményről. 

Noémi nem csupán a hastánc iránt érdek-
lődik: emellett még néptáncolni is jár, illetve 
szívesen vállal különböző rendezvényeken 
szavalást. 

A következő kihívás, melyen részt vesz a 
budapesti XXI. Egyéni, és XXII. Csoport Or-
szágos Hastáncverseny, melyre 2019. május 
5-én kerül sor. 

Szintén Perkátáról, Lepsényi Angelika is 
részt vett az Oriental Spring versenyen, ő 
csoportos kategóriában indult, s szerepelt 
sikeresen. 

Gratulálunk a szép sikerekhez!

(Kép forrása: facebook)

Horváth Dóri Rácz Noémi és Lepsényi Angelika

Fogorvosi rendelés felhívása!
A fogorvosi rendelés Perkátán 2019. május 2-tól 17-ig – szabadság miatt – szünetel.
Sürgős esetben helyettesít: dr. Dénes Judit Dunaújváros, Október
23.-a tér 2. fsz. 1.

Rendelési ideje: hétfő: 14.00 – 17.30, szerda: 14.00 – 17.30,
csütörtök: 09.00 – 12.00

Első rendelési nap: május 20. hétfő 12.00
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Országos helyesírási
versenyen vett részt

2019 márciusában tartották meg az Implom 
József Középiskolai Helyesírási Verseny Kár-
pát-medencei döntőjét, melyen Perkátáról 
László Lilla vett részt. Lilla - aki a székesfehérvári 
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimná-
zium 10. évfolyamos tanulója - már a tavalyi 
évben is bekerült a megmérettetésre. 

Kérlek, ismertesd az eredményeidet!
Az iskolai fordulón való továbbjutás után a 
megyein is sikerült elérni az első helyezést, 
így lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek az 
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 
Kárpát-medencei döntőjén. 7. helyezett lettem 
szakgimnázium kategóriában. Tavaly szintén 
indultam a versenyen, akkor a 8. helyen vé-
geztem. Még hat év, és első is lehetek.

Hogyan történt a felkészülésed?
Mindig is a megérzéseim, valamint az általá-
nos iskola és a mindennapok során tanultak 
alapján írtam. A magyartanárnőmtől kaptam 
gyakorlólapot a nehezebb példákról, otthon 
pedig megkíséreltem kiolvasni a helyesírási 
szabályzatot. Megkíséreltem… 

Hogy zajlott a megyei verseny?
A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban 
tartották a megyeit, amin az iskolai fordulón 
első helyezést elért tanulók vettek részt. A 
verseny felépítése a szokásos módon tollba-
mondásból és feladatlapból állt.

Hol volt az országos?
Békés megyében, Gyulán. Hihetetlenül ba-
rátságos és hangulatos, méltó hely egy ilyen 

versenyhez, ez pedig fordítva is igaz.

Hány részt vevője volt?
115-en vettünk részt a döntőn 4 kategóriában 
(gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, 
határon túli). A szakgimnázium kategórián belül 
29-en versenyeztünk. 

Milyen típusú feladatok vannak egy ilyen 
versenyen?
Van tollbamondás és feladatlap, ezeket mindig 
nagyon változatosan állítják össze. Idén töb-
bek között elválasztás, rövidítések, földrajzi 
nevek és azok –i képzős alakja, toldalékolás, 
szószerkezetek alkotása, a magánhangzók idő-
tartamának, illetve mondatokon belül a hibásan 
írt szavak kijavítása volt a feladat.
Milyen érzés volt a részvétel?
Nagyon örültem, hogy újra részt vehetek a 
versenyen, mert már első alkalommal is nagy 
élmény volt. 
A szervezők mindent megtettek a jó színvona-
lért és hangulatért, ez abszolút sikerült is. Mi, 
diákok, nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy 
ott lehetünk egy ilyen tekintélyes rendezvé-
nyen, és Ők is elismerően viszonyultak hozzánk.
Mindig izgalmas, ha az ember próbára teheti 
a tudását, az önállóságát.
Nem utolsó sorban pedig a jó társaság érdeme, 
hogy ilyen jól sikerült ez a pár nap. Volt időnk 
körbenézni a városban is, meglátogattuk a 
gyulai várat, az Almásy-kastélyt. 

Szerinted mi a legfontosabb, amit egy ilyen 
részvétel során tanulhatsz?
Nyitottnak kell lenni az új ismeretségekre, mert 
akárhova megyünk, mindig lehet olyan érté-
kes emberekkel találkozni, akikkel nagyon jó 
kapcsolatok alakulhatnak ki, és akiktől tanul-

hatunk valamit. Ilyenkor pláne, mikor megvan 
a közös pont. 

Mindig élni kell a lehetőségekkel, hogy tapasz-
talatokat gyűjthessünk. Ez a verseny szem-
besített minket azzal, hogy mekkora tiszte-
letnek örvend a magyar nyelv művelése, és 
még jobban megerősített minket a helyesírás 
fontosságában. Ez nem olyasmi, amit az ember 
mellékesnek tekinthet.

Megtérül a gyakorlásba fektetett idő és ener-
gia, valamint az, ha folyamatosan fejlesztjük 
magunkat. Ezen felbuzdulva, tényleg ki fogom 
olvasni a helyesírási szabályzatot.

Köszönöm Lilla az interjút! További szép 
sikereket kívánunk számodra!

Horváth Dóri

CIVIL - KÖZÖSSÉG
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Évadot zárt a Perkátai 
Polgárőrség

A Perkátai Polgárőrség 2019. április 26-án 
tartotta az évzáró közgyűlését. Az eseményre 
18 órakor a Faluházban került sor. 
A délután levezető elnöke László Norbert 
volt, a Perkátai Polgárőrség titkára. Elsőként 
Horváth Istvánt, az egyesület elnökét kérte 
fel, hogy tartsa meg beszámolóját a 2018-as 
évről. Az elnök értékelte az elmúlt év munkáját 
a tagoknak, illetve Fejér megyei lovas koor-
dinátorként a lovas polgárőr tevékenységről 
is beszámolt. 
Gelencsér Zoltán, a Perkátai Polgárőrség gaz-
dasági felelőse a 2018-as és pénzügyeiről 

beszélt a megjelent tagoknak és vendégek-
nek, majd Kovács Krisztián a személyi ügyek 
kapcsán, Dózsa György, ellenőrző bizottsági 
tagként és Vátkai Zoltán etikai biztossági tag-
ként értékelte az elmúlt évet. 
A közgyűlés során felszólalt Cseh István, a 
Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, aki 
megköszönte a Perkátai Polgárőrség egész 
éves munkáját, s kiemelte a csapat példaér-
tékű tevékenységét. 
Őt az Adonyi Rendőrőrs új parancsnoka, 
Sztojkó Sándor követte, aki elmondta, hogy 
bár rövid ideje vette át az őrs, de elégedett 
a rendőrség és a polgárőrség kapcsolatával. 
Ezzel egyet értett Cséza László is, Perká-
ta körzeti megbízottja, aki megköszönte a 
szolgálatokban nyújtott segítségét a perkátai 

„kollégáknak”. 
Az est hátra lévő részében Kovács Péter, a 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület el-
nöke szólt néhány elismerő szót a perkátai 
polgárőrökhöz, s megköszönte a lovas pol-
gárőrség elindításában nyújtott segítségüket. 
A Csóri Polgárőrség részéről Kalmár László, 
elnök is méltatta az egyesület munkáját, s 
ehhez csatlakozott Bartal Zoltán, a Rácalmási 
Szent György Polgárőrség elnöke is, aki a 
két egyesület kapcsolatát, együttműködését 
hangsúlyozta.
A közgyűlés a jutalmazásokkal zárult: a 2018-
as évben az „Év Polgárőre” címet Kovács Hé-
ber Kristóf és Kovács Krisztián érdemelték ki. 
Ezt követően egy jó hangulatú vacsora és 
beszélgetés vette kezdetét a vendégek és a 
tagok között. 
Másnap, 2019. április 27-én a Fejér Megyei 
Polgárőr Szövetség tartotta éves közgyűlését 
Székesfehérváron. Az eseményen részt vett a 
Perkátai Polgárőrségtől Horváth István elnök, 
és László Norbert titkár, akik szép elismerés-
ben részesültek a gyűlés során. Horváth István 
elnöki ajándéktárgyat vehetett át Cseh István 
megyei vezetőtől, László Norbert pedig Szent 
László emlékplakettben részesült. Mindkét 
kitüntetett aktív, lelkiismeretes munkájáért 
vehette át a az őt illető jutalmat, melyhez 
gratulálunk!

Horváth Dóri

A Roma Kultúra  
Világnapja Perkátán

2019. április 18-án a Perkátai Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat ünnepséget szervezett a 
Roma Kultúra Világnapja alkalmából, melynek 
helyszíne a Győry-kastély volt.
A rendezvényen Fórizs Antal, a Perkátai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat vezetője mon-
dott köszöntőbeszédet. Beszédében elmondta, 
hogy 1971 óta ünneplik a Roma Kultúra Vi-
lágnapját, illetve, hogy az egyik legfontosabb 
„nemzeti” ünnepükként tartják számon ezt a 
napot. Az eseményre helyi és térségbeli fellé-
pők kaptak meghívást.
Bőke Emma Patai Irén: Cigány – Értse, akinek 
értenie kell című versét szavalta el a közön-
ségnek. Őt Kovács Roland követte, aki egy 
humoros, furfangos mesét mondott el. Varga 
Elemér, a 100 tagú cigányzenekar tagja csodá-

latos cimbalom játékkal készült a programra, s 
Ármán Szvetlána két dalt énekelt el gyönyörű 
hangján a vendégeknek.
Zárásként az ercsi Kossuth Lajos Általános Is-
kola tánccsoportja mutatkozott be ercsi cigány 
táncokkal. Remek hangulatot teremtettek, s a 
közönség vastapssal jutalmazta őket.

A rendezvény végén Fórizs Antal megköszönte 
minden résztvevőnek, hogy megtisztelték az 
ünnepségüket jelenlétükkel, s csokrot nyújtott 
át Bogó Anikónak, a Perkátai ÁMK igazgatójá-
nak, aki lehetővé tette az esemény megvaló-
sulását az intézményben.

Horváth Dóri

Baracsi Pipacs Néptánc-
találkozó

2019. április 27-én szervezték meg Baracson 
a Pipacs Néptánctalálkozó elnevezésű ese-
ményt. A programra a térségből érkeztek 
néptánccsoportok, akiket nagy szeretettel 
fogadtak a szervezők.

Ezen az eseményen vett részt a perkátai Nép-
művészeti foglalkozás Kankalin Néptánccso-
portja, akik „Mezőföldi úton lépegetve” címen 
adták elő koreográfiájukat. A délután során 
közel 150 fő táncos állt színpadra.

A perkátai fiatalok lelkesen és jókedvvel vet-

tek részt a programon, sikeresen adták elő 
műsorukat a közönségnek.

A Kankalin Néptánccsoport nevében ezúton 
szeretném megköszönni a meghívást a szer-
vezőknek!

Nagyszerű élménnyel, tapasztalattal gazda-

godhatott a csoport!

Horváth Dóra

foglalkozásvezető
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Perkátai gyerekek sikere 
a VII. Jászsági Gyermek 
és Ifjúsági Szólótáncver-
senyen

„Idén már hetedik éve rendezték meg Jász-
berényben a Jászsági Gyermek és Ifjúsági 
Szólótáncversenyt. Április 27-28-án méret-
tethettek meg a jelentkező fiatalok.

Ezen a rangos versenyen képviseltette magát 
az Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI 
Gyöngyharmat és Gyöngyvirág csoportjának 
tagjai, közöttük két Perkátáról járó leányzó 
is, Hosnyánszki Katinka és Kátai Hanna Kata. 
Ők két éve járnak át Adonyba a művészeti 
iskolába néptáncot tanulni, és kitartó, szor-
galmas munkájuk eredménye, hogy számot 
adhattak táncos tudásukról Jászberényben. 

Az adonyi iskolát 8 produkció képviselte. A 
Gyöngyharmat csoportból Vörös Emese, 
Szöllősi Bianka, Kiss Gréta Hanga és And-
rás-Dóra Péter, a Gyöngyvirág csoportból 
Hosnyánszki Katinka, Németh Hanna, Soltész 
Eszter, Solyom Zsóka, Kátai Hanna, Bereczky 
Dániel, Kanyári Levente, Nagy Péter, Vörös 
Levente utazott a versenyre.

A két napos verseny első napján a kötelező 
táncokat mutatták be a szakmai zsűrinek, 
vasárnap pedig a szabadon választott tán-
canyagok bemutatója zajlott.

A zsűri tagjai: Taba Csaba és felesége, Fejér 
Erika, valamint Szilágyi Zsolt és felesége, 
Szilágyiné Újlaki Marianna.

A Gyöngyharmatos gyermekek kötelező 
táncanyaga a Kalocsai, szabadon választott 
produkciójuk anyaga pedig Gagybátori volt, 
mely falu táncát a Gyöngyvirágosok kötelező 
táncanyagként vitték magukkal. Szabadon 
választott táncaik változatos tudásukat mu-
tatták meg,

Kátai Hanna-Kanyári Levente, Hosnyánszki 
Katinka-Nagy Péter párosa Rábaközi, Sol-
tész Eszter-Németh Hanna Kalocsai, Solyom 

Zsóka-Bereczky Dániel, Németh Hanna-Vö-
rös Levente párosa pedig Bukovinai táncok-
kal örvendeztette meg a zsűrit és a nézőket.

Hihetetlenül színvonalas táncokat láthattunk 
a táncosoktól a rendkívül erős mezőnyben. 
Kitartásukkal, szorgalmukkal, táncszerete-
tükkel méltó módon képviselték a tánccso-
portot, az iskolát. Nagy meglepetés érte az 
eredményhirdetésen a maroknyi csapatot, 
amikor mint Különdíjas és Szólótáncosi Ní-
vódíjas táncosokat színpadra szólították 
Hosnyánszki Katinkát és Nagy Pétert, akik 
átvehették a színpadon nyújtott kimagasló 
teljesítményükért és előadásukért a meg-
érdemelt díjakat!

Gratulálunk az összes résztvevő táncosnak, 
akik méltó módon letették védjegyüket a 
verseny mezőnyében, és a két díjazottnak 
befektetett munkájukért és elért eredmé-
nyükért! 

Jövőre ismét megpróbálkozunk a versennyel, 
reméljük, még több jó eredménnyel térünk 
haza. De a lényeg, hogy boldog arccal, mo-
solyogva, élvezettel táncoljanak, és úgy jöjje-
nek le a színpadról, hogy jól érezték magukat, 
ez minden pedagógus álma, hogy tanítványai 
arcán a boldogságot, önfeledtséget lássa, és 
ez ott megszületett a jászberényi színpadon!” 

Bocsi Nóra 
 felkészítő tánctanár

Fotók: Viczkó Zsanett

Köszönöm a szerkesztőségünk nevében, 
hogy Kátai Hanna édesanyja, Viczkó Zsanett  
segítségével megoszthatjuk, és  hírét vihet-
jük a perkátai gyerekek szorgalmának és 
színvonalas táncelőadásának szép példáját!

Lászlóné Szabó Edit

(  folytatás a 14. oldalon)

Kátai Hanna és Kanyári Levente Hosnyánszki Katinka és Nagy Péter

Olaszországban forgatott 
filmek nyomában

Gimnáziumi éveim alatt kezdtem olaszul ta-
nulni. Abban az időszakban nyelvtudásom 
fejlesztésére, illetve Olaszország utáni vágyam 
csillapítására, csak olasz nyelvű és Olaszor-
szágban játszódó filmeket néztem. Két hatal-
mas kedvencemet félévente akár többször is 
képes voltam megnézni. Akik régóta nyomon 
követik az online felületeken megjelent írása-
imat, jól tudják, hogy számomra nem akadály 
az egyedüli utazás, sőt mondhatni egyedül 
utazni jobban is szeretek. Egy derűs pénteki 
napon pattant ki a fejemből az ötlet, hogy 
elmenjek és felkeressem a kedvenc filmkoc-
káimról mál jól ismert városokat.

Arezzo

Nagy kedvencem Roberto Benigni Az élet szép 
c. /La vita è bella, 1997/ három Oscar-díjat 
nyert alkotása, melyben ő játssza az egyik 
főszerepet is. Igaz, csupán a film első fele 
játszódik a mesés Arezzo városában, mely 
jellegzetes középkori tere kap központi sze-
repet, hiszen Guido a bolondos könyvkeres-
kedő biciklivel itt többször is „elgázolja” álmai 
nőjét, akit később feleségül is vesz. Itt, a város 
központi terén, hangzik el először az olaszok 
körében szállóigévé vált köszönés; a „Buongi-
orno, Principessa!” (Jó napot, Hercegnőm!). 

Az én Itáliám-Én&Italy Patai Mercédesz rovata
Patai Mercédeszről olvashattak már korábban is a Perkátai hírek hasábjain. Merci élete teljes mértékben Olaszország és az olasz kultúra 
körül forog: Első egyetemi képzése keretén belül 6 hónapig Rómában tanult, ekkor nyílt először lehetősége, hogy hosszabb időt imádott 
országában töltsön. Első diplomája megszerzése után Milánóba és Liguria egyik eldugott tengerparti falvába költözött. Ezek után elvégezte 
az ELTE Olasz nyelv, irodalom és kultúra, illetve a Firenzei Egyetem interkulturális tanulmányok mesterszakjait. A mai napig Firenzében él. 
Jelenleg a Firenzei Egyetem magyar tanszékén gyakornok és a helyi hétvégi magyar iskolában tanít. Szabadidejében szinte mindig úton 
van az olasz csizma szebbnél-szebb, kevésbé ismert városait kutatván. A Perkátai Hírek hasábjain, úgy mint az "Én & Italy" nevű blogján is, 
megosztja kedvenc utazási tapasztalatait, hogy inspirációt, segítséget, praktikus utazási tippeket nyújtson minden Olaszországba vágyónak.



14 PERKÁTAI HÍREK 
2019.  március-ápri l is

Nagy szerencsém volt az időzítéssel, mert épp 
a szombatonként megrendezett régiségpiac 
idején érkeztem, mely standjai az egész tör-
ténelmi várost behálózzák.
Cortona
Szerintem nincs olyan ember, aki élete során 
legalább egyszer ne látta volna Frances Mayes 
Napsütötte Toszkána c. /Under the Tuscan 
Sun, 2003/ naplóregénye alapján készült, azo-
nos című filmfeldolgozást, melyben a cso-
dálatos Diane Lane amerikai színésznőn túl, 
feltűnik a tipikus olasz szépfiúként ismert, az 
olasz filmiparban manapság nagyon felkapott 
szívtipró Raoul Bova is, Marcello szerepében.

Aki látta a filmet biztosan emlékszik arra a 
jelenetre, mikor Francis a nyüzsgő vásári for-

gatag és a tűző nap sugarai elől egy teraszra 
menekül. Ott a város főtere felé emelkedő 
teraszon egy utastársába botlik, aki épp ké-
peslapok írásával szenved és Francis megírja az 
egyik képeslapot. Ezen a teraszon üldögéltem 
én is egy szinte azonos, a tipikus toszkán tájat 
ábrázoló képeslappal, viszont az egyetlen hiba 
az volt, hogy elveszítettem a tollamat. Itt egy 
mennyei „gelato” társaságában élveztem a 
meleg tavaszi nap sugarait és igyekeztem ki-
pihenni túrám fáradalmait, hiszen Camuciából 
gyalog, a toszkán tájat körülölelő kanyargó 
szerpentinen sétáltam fel a hegytetőn emel-
kedő középkori városba. A megerőltető út és 
az ezt követő izomláz ellenére is mindenkinek 
ajánlom a sétát, mert az útközben szemünk 
elé táruló panoráma kárpótol mindenért.

Patai Mercédesz

KÖZÖSSÉG

(  folytatás a 13. oldalról)

Kalandunk Tibetben és a 
világ tetején

Instant Tibet

A tibetieknek, mint minden önmagára adó 
népnek van mitológiája és története saját 
eredetéről. Legendájuk szerint három bod-
hiszattva – Mandzsusrí, Avalókitésvara és 
Vadzsrapáni – leszállt a Földre elosztani és 
benépesíteni lakatlan vidékeket. Tibet védő-
szentje Avalókitésvara lett, aki hím majommá 
változva feleségül vett egy démont, akitől 
három fiú és három lány gyermeke született. 
E hat gyermektől származik Tibet népe.

Érkezésünk csodája

Tibet felett repülőgépünk már nem a felhők 
felett repült több ezer méter magasan, így 
az a gép ablakából pontosan kirajzolódtak 
a Himalája csodás óriási hegyláncai. Félel-
metesnek érzékelt manőverekkel repült be 
a gép a hegyek közé, hogy az általunk még 
nem látott tibeti fennsíkon leszállhasson. A 
főváros repülőtere egyben katonai célokat is 
szolgál, melyet a haditechnikai arzenál pon-
tosan demonstrált a reptér körül… A gépből a 
szabadba kilépve kristálytiszta levegőt, szik-
rázó,égető napsütést és monoton szélfúvást 
érzékeltem. Tudtam rendesen lélegezni, nem 
volt légszomjam, nem fájt a fejem - nincs itt 
semmi gond, felesleges volt ezzel riogatni 
szegény európaiakat! Barátságos üdvözlé-
sek után kísérőink gyors gépkocsival , kiváló 
autósztrádán  a szállodánkba fuvaroztak és 
a lelkünkre kötötték, hogy ma már semmit 
ne csináljunk, csak pihenjünk, nehogy rosz-
szul legyünk… No persze, alig múlt dél és 
feküdjünk a szobánkban, nem azért jöttünk 
ebbe az ezer éves ősi kultúrát létrehozó ál-
maink vidékére! Irány a főváros felfedezése!  
Meg sem álltunk késő estig: kiismertük a 
közeli környéket /a belvárosban volt a szál-
lodánk/, róttuk az utcákat,ismerkedtünk a 
látnivalókkal, boltokkal , emberekkel, fény-
képeztünk—azaz magunkba szívtuk élveztük 

az ismeretlen kultúra és város első élményeit! 
Ezekről majd kicsit később, mert a főváros 
legjelentősebb látnivalójával, sokak „titkos 
vágyával” szeretném legelőször megismer-
tetni olvasóimat!

A Szent Város legfőbb kincse 

Minden turista fő célpontja a ma múzeum-
ként, zarándokhelyként működő Potala palo-
ta, ez a kötelező minimum e városban. Nem 
is érdemtelenül! Egykor a tibeti kormány 
székhelye és az istenként tisztelt vezetőnek, a 
dalai lámának téli rezidenciája volt.  Egyszerre 
erőd, kolostor, templom, iskola és uralkodói 
palota. Már kintről, lentről a hegy előtt elte-
rülő főtérről is lenyűgöző látvány a hegyen 
felépült hatalmas épületkomplexum! Két nagy 
egysége a Fehér Palota és a Vörös Palota. 
Állítólag ezernél eggyel kevesebb szoba van 
benne, melyeket mind bejárni lehetetlen a lá-
togatási időlimit és a szigorú szabályok miatt. 
1693-ban fejezték be építését a ma látható 
formában, a világ egyik építészeti csodájának 
tartják speciális építési és anyagfelhasználásai 
miatt, hiszen egy hegyet építettek be . Szük-
séges folyamatosan karbantartani a falait, 
tetőelemeit. Szinte állandó is az építkezés, 
mindig ott, ahol éppen a legjobban rászo-
rul a felújításra. Mi is láttunk egy 6-8 főből 
álló építőcsoportot, akik vidám nótázás és 
mókázás közben éppen egy tetőt cseréltek. 
Nem tudtuk eldönteni, hogy turista-szóra-
koztató folklór vagy tényleges munkavégzés 
volt a fő céljuk… Nem számoltam a lépcsőket, 
amelyeket felfelé a Palotába bejutáshoz és 
fent a végigjáráshoz kellett megtaposnom 
– több ezer lehetett—érzékeltetésül csak 
annyit : nem kevés visszaforduló látogató-
val találkoztunk, akik inkább lemondtak az 
élményről a nem vállalható fáradtság miatt… 
Igen nagy figyelmet kívánt tőlünk a rengeteg 
folyosó, lépcső, szintváltások, szinteltolások 
megmászása — gyakran létrákon kapaszkod-
va —, hogy minden látogatható szentélyt, 
imaszobát megismerhessünk és közben ne 
tévedjünk el a labirintusszerű helységek kö-

zött. A termeket és a folyosószerű galériákat 
szobrok és a lámaista művészet ragyogó 
színekben pompázó faliképei és színes se-
lyemhímzései díszítik.

A látogatást limitálják a műkincsek védelme 
miatt, csakis előzetes/napra, órára kiadott/ 
belépőjegyek megvásárlása garantálja a be-
jutást. Bölcs döntés volt itthonról megbízni 
Tibetben egy helyi túraszervező céget, hogy 
mindent foglaljanak le, intézzenek el kié-
résünkig… Még egy tanulság: nem szabad 
fedetlen fejjel csatangolni a tibeti napsü-
tésben, mert nagyon hamar leég a fejtető  
/nekem a Palotában történő csatangolás alatt 
sikerült… /

/Folytatás a következő lapszámban…/

Kína kincsei 93. - Pavlicsek Zsolt rovata

Apa és fia fent a Potala palotában
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Perkátáról indult ... 

Riport perkátai származású emberekkel 6.
Pavlicsek Zsolt rovata

„Rövid”kihagyás után e rovatomban folytatom 
a perkátai kötődésű emberek bemutatását,  
akik az élet valamely fontos szeletében —hi-
vatásukban, szakmájukban, sportban,tudo-
mányban,művészetben — kiemelkedőt, pél-
daértékűt alkottak,hoztak létre,értek el. Nem 
titkolt célom, hogy ezzel Perkáta jó hírnevét 
öregbítsem és példaként állítsuk mindenki 
elé, hogy akarattal, szorgalommal, kitartás-
sal, tehetséggel Perkátáról elindulva is lehet 
pozitív ismertséget és elismertséget szerezni. 
A bemutatások sorrendjét az élet szerkeszti, 
a sorrend nem rangsor /hiszen nem is le-
het összehasonlítani a sok eltérő életpályát/ 
csupán annyit jelent, hogy kit mikor sikerült 
elérnem és szóra bírnom…    
Dr Pavlicsek István atomfizikus az eddigi 
legmagasabb életkorú perkátai születésű 
riportalanyom, aki már betöltötte a 90. élet-
évét.  Igaz, hogy iskolái elvégzése után nem 
költözött vissza, de szívében mindig perkátai 
maradt és életpályája végén egyre gyakrab-
ban látogat vissza Perkátára komoly tervei 
miatt is. Nemzetközi szintű kutatási ered-
ményei, publikációi, fejlesztései, találmányai 
és oktatási tevékenysége miatt megkapta a 
Munka Érdemrend Ezüst fokozatát és a Ka-
tonai Érdemrend Középkeresztjét. Ezen kívül 
számos dicsérő oklevél és egyéb kitüntető 
plakett tulajdonosa . Eredményei felsorolása 
után lássuk a sikerek mögött rejlő embert 

Pista bácsi kérem meséljen perkátai gyer-
mekkoráról,iskoláséveiről!
Először is szeretném kiigazítani hivatásom 
megnevezését: leginkább a magfizikus meg-
nevezést kedvelem , mivel az atommagban 
rejlik az igazi erő, ezért ezt tartottam mind-
végig kutatásaim fókuszában.
1928 november 22-én születtem Perkátán, 
iparos családban. E generációt később ,,nagy-
huszonnyolcasokként” emlegették sokáig, 
mivel igen sok tehetséges és eredményes 
fiatal született ezen időszakban . Erről a gene-
rációról sok-sok érdekes részletet szeretnék 
fogok majd elmesélni a mai perkátaiaknak. 
Édesapám Pavlicsek Gergely ácsmester volt, 
aki négy unokatestvéremmel, János bátyám 
fiaival végezte a nádtetők lecserélését. Édes-
anyám Szabó Anna szántóföldre kijáró ház-
tartásbeli volt, aki helyt állt mindkét helyen. 
Egyetlen kishúgom sajnos 1 évesen meghalt. 
Kisgyermek koromban nagyanyámnál tartóz-
kodva jártunk az alsó Kossuth Lajos utcába, 
ahol a Bohr testvérek a két cséplőgéppel 
a Fordson traktorral jártak a nagyparasztok 
házához, kertjéből-kertjébe. Hosszú órákig 
elnéztem és csodáltam a gépeket, talán már 
ott és akkor eldőlt, hogy gépészmérnök vagy 
más műszaki ember akarok lenni. Így két ház 
adatott nekem, a Szabó nagyanyámé és saját 
otthonomé. Az elemi iskolát jó eredmények-
kel végeztem. Nagyon szerettem a kortársak 

társaságát és a futballozást. Előfordult, hogy 
kapusként a fogamat is kirúgták … 

Szereti még a focit?
A mai napig szenvedélyesen kedvelem a lab-
darúgást. A francia harmadosztályban ját-
szottam ottani kutatási időszakomban, de 
itthon öregfiúként is sokáig rúgtam a bőrt 
hátvédként. Máig nagy kedvencem a PSG és 
itthon a Kispest, persze a mindenkori magyar 
válogatott mellett. 

Térjünk vissza az iskolás évekhez …

A 4 polgárit magánúton Adonyban vizsgázva 
végeztem el. Perkátai tanulmányaim inspirá-
lásában elévülhetetlen érdemei vannak Ma-
jor Mátyás tanító úrnak, akire életem végéig 
kiemelt hálával gondolok. 16 éves koromig 
ács inasként édesapámmal dolgoztam. A kü-
lönbözeti vizsga letétele után beiratkoztam a 
gimnázium 5-6. osztályába, amelyet szintén 
magánúton végeztem el. Ezek után kerültem 
nyilvános tanulóként Gyönkre a Református 
Gimnáziumba, ahol jó eredménnyel érett-
ségiztem 1949-ben. Eközben megalakultak 
a Népi Kollégiumok (NÉKOSZ) ahol titkárhe-
lyettes voltam, 80 tanuló felügyeletét láttam 
el. Érettségi után hazakerülve, édesapám 
mellett további 1 évig ácsként dolgoztam, 
de a technikai tudományok iránti vágy hajtott, 
így jelentkeztem egyetemre fizikusi képzésre, 
ahol 129 jelentkezőből 27 került felvételre. 
Ezeket a diákéveket vágta ketté a 2. világ-
háború…
Érdekes, hogy ezt a vészterhes időszakot 
minden szörnyűsége és tragédiája ellenére 
nem éltem meg végletesen pesszimistán. 
Sok érdekes történetem van ebből az idő-
szakból is…

Hogyan élte meg az egyetemi éveket és a 
szakterületi kutatásokban való elmélyülés 
időszakát?

Az egyetemet 1949-54 között, az Eötvös 
Lóránd Kollégiumban lakva végeztem el. A 
sikeres diplomavédés után lettem fizikus és 
felvettek a Központi Fizikai Kutató Intézetbe, 
ahol kutatói munkát végeztem Faragó Péter 
Professzor úr Elektromágneses Osztályán. 
Nagy alázattal, szeretettel és állhatatossággal 
végeztem feladataimat az Akadémia Központi 
Fizikai Intézetében és az Akadémiához tarto-
zó Izotóp Intézetben. Atommag kutatásokat 
végeztem,melyekben együttműködtem a 
legjobb külföldi intézetekkel, Japán, Fran-
ciaország atomkutatóival és természetesen 
a Szovjetunió és az NDK tudósaival. Petrog-
rádban (Leningrád) a Mengyelejev Intézettel 
kooperálva dolgoztam ki a hitelesítő források 
rendszerét. A franciáknál 13 hónapig dolgoz-
hattam a Párizs melletti Sacray Atomkutató 
Intézetben, ahol 1974-ben 12 ezer ember 
dolgozott .  

Meséljen kicsit családi hátteréről!

1957-ben nősültem. Párom a mai napig On-
derka Györgyi, aki szintén iparos családból 
származik, édesapja Budapest-szerte híres 
asztalos-üzemet vezetett. Feleségem szin-
tén tudományos kutatásokon dolgozott a 

Kőbányai Gyógyszergyár Fejlesztési részle-
gén. Egyetlen gyermekünk Valéria 1 év múlva 
született Wekerlére,ahol először egy 2 szobás 
lakásba, amit később elcseréltünk egy 3 szo-
básra ( amit később Valéria kapott meg hozo-
mányként ).  Ezután Kispesten a családi házas 
övezetben megvettem egy romos kisházat, 
melyet saját kezemmel építettem-szépítet-
tem nagyobbra és komfortosabbra. A mai 
napig ebben élünk. Lányomnak 2 gyermeke 
született: ők Roland és Norbert unokáim. 
Legnagyobb örömömre már boldog dédapa 
vagyok , Janka dédunokám a legifjabb család-
tagunk. Amikor találkozhatok velük, mindig 
nagy öröm tölti el a szívemet. 

Miképpen alakult tudományos pályája?

Már az első 5 évben jelentős kutatási ered-
ményeket értem el: ultra nagy frekvenciás 
oszcillátorokkal és mikrohullámmal kísér-
leteket végzetem és megírtam az első tu-
dományos értekezésem. Majd kimutattam 
a SnJ4-204MC magkvadropol rezonanci-
áját, elsőként a világon. Ezután átkerültem 
a közvetlen magfizikai kutatásokhoz, mely 
munkáimból is több tudományos érteke-
zésem került ki külföldi konferenciákra és 
publikálásra. 1964-ben kineveztek az Izotóp 
Intézet Fizikai Osztálya Méréstechnikai ve-
zetőjének, melyet 25 évig irányítottam. Több 
világszintű mérési és fejlesztési eredménnyel 
öregbítettük Magyarország hírnevét. Kutatá-
saim eredményeit angol, francia, német, orosz 
nyelveken számtalan országokban előadtam 
és tudományos folyóiratokban is publikáltam. 
Világjáró tudósként mely érdekességre em-
lékezik vissza a legszívesebben? 

Leningrádban nagyon tetszett a szép építé-
szete, fekvése és a folyók elágazása, több-
ször meglátogattam az Ermitázst.  Francia-
országot szinte teljesen bejártam: Párizst,  
a Loire-völgyét a csodálatos kastélyokkal, 
a múzeumokat, Versailles-t, Bretagne-t, a 
Massif-Cental hegyeit és római emlékeit. A 
kutatások fáradságát a Luxemburg Kertben 
pihentem ki. Kelet-Németországra ( Lipcse, 
Berlin, Drezda) is jó szívvel emlékezem vissza. 
Mely elért sikereit nevezné meg kiemelkedő 
eredményként?

Büszke vagyok a doktori fokozatot elért tanít-
ványaimra, kiemelten arra 3 mentoráltamra, 
akik az én szakmai vezetésemmel érték el a 
kandidátusi fokozatot. Több mint 80 tudomá-
nyos dolgozatot írtam, amelynek fele mag-
spektroszkópiai alapkutatás, a másik fele pedig 
alkalmazott kutatás /ma célzott kutatásnak 
nevezik ) .Eredményeim külföldi citációját/ 
hivatkozását/ 150-ig követtem.. Egyik nukleá-
ris tanulmányomra megkaptam a szabadalmi 
jogot, ezzel felszerelték a Magyar Hadsereget. 
A másik szabadalmat nem kaptam meg, mert 
már előzőleg leközöltük. Kicsit fájó, hogy az 
elkészült nagydoktori disszertációmat  nem 
tudtam megvédeni, mivel 1,5 hónappal a vé-
dés előtt szívinfarktust szenvedtem, majd 
nyugállományba kényszerültem.

Közösségi hírek

(  folytatás a 16. oldalon)
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Egyenlő Bánásmód  
Hatóság

Forduljon az Fejér megyei ügyfélszolgálatá-
hoz, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nem-
zetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, 
szexuális irányultsága, nemi identitása, faji 
hovatartozása vallási, vagy világnézeti megy-
győződése, politikai vagy más véleménye, 
anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, 
anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdon-
sága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a 
diszkriminációval okozott jogsértések kivizs-
gálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia egyenlőbánás-
mód-referens ügyfélfogadását: 06-30-

9004624, fejer@egyenlobanasmod.hu

Fejér Megyei Információs és Koordinációs 
Pont a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlő-
ségéért 8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. 
(Viktória Rehabilitációs Központ) 2019. május 
8. szerda 10:30-14:30

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egye-
sülete 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. (tel: 
+36 20/562-9619)(bejárat a Sziget utcai isko-
laudvar felől) 2019.05.22. szerda 11:30–15:30

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Ház 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 
25. (tel: +36 30/380-7943) 2019.05.15. szerda 
11:30-15:30

Szociális Alapszolgáltatási Központ 8060 
Mór, Bajcsy-Zs. u. 7. 2019.05.23. csütörtök 
10:00–14:00

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

HITÉLET - KÖZLEMÉNY

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik SZABÓ LAJOSNÉ – Eta néni  

(1938. 07.20 – 2019. 01.22.) temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, a 
fájdalmamat enyhíteni igyekeztek!

Gyászoló gyermeke

(  folytatás a 15. oldalról
Mivel tölti nyugdíjas napjait ?

Visszafogott tempóban még 15 évig folytat-
tam kutatói feladatokat. Társadalmi munkában 
létrehoztam Közép-kelet Európa legnagyobb 
hadi múzeumát a Bólyai főiskolán, amelyet 
egy rossz kormánydöntés alapján eladási 
szándéktól vezetve ledózeroltak /helyén a mai 
napig sem épült semmi, csak gaz és bokrok 
nőnek/  Kispesti házamban élek, itt töltöm 
a napjaimat kertészkedéssel, makettezéssel 
és írással. 
Elérte-e tervezett és kitűzött céljait ?
Úgy érzem aktív pályámon megtettem amire 
küldetést kaptam a Gondviseléstől. Nyilván a 
negatív dolgokat az ember szívesen elkerül-
né, ha tehetné, de nem vagyok elégedetlen, 
annak ellenére, hogy céljaim még most is 
vannak. 
Milyen tervei vannak, melyeket még min-
denképpen szeretne végigvinni?
Bár ebben az életkorban már nem bölcs do-
log hosszú távra tervezni, nekem még több 
fontos célom van:
1. Minél részletesebben elkészíteni és örökül 
hagyni, nyomtatott formában megjelentetni 
emlékirataimat a számtalan megélt élmé-
nyemről, tapasztalatomról.
2. Perkátán, szülőfalumban létrehozni egy 
időszakos, majd egy állandó kiállítást az ál-
talam készített és általam összegyűjtött 2. 
világháborús makettekből és a különböző 
haditechnikai és méréstechnikai eszközök 
fejlődéstörténetéből, mely nemzetközi mér-
cével is jelentős színvonalat képvisel.

3. Segíteni, kutatni, publikálni a fizika és fi-
zikán túli valóság kapcsolódási pontjait, a 

megismerhető , de ma még felfedezetlen 
valóságon túli valóságot..
Mit csinálna esetleg másképp, ha újra kezd-
hetné? 
Mivel azzal foglalkozhattam tudományos 
pályámon, amivel szerettem volna és ehhez 
megvolt a képességem, tehetségem is, nem 
nagyon volna min változtatnom…

Zárszóként milyen útmutatást, tanácsokat 
ad a mai fiataloknak egy eredményes, sikeres 
életpálya felépítéséhez? 
Először is ismerjék meg képességeiket és azo-

kat igyekezzenek a lehető legnagyobb szor-
galommal, kitartással a legmagasabb szintre 
fejleszteni. A koncentrált feladattudat nélkü-
lözhetetlen a sikerhez, bármibe is fogjunk! 
A mai világban pedig a legalább 2-3 idegen 
nyelv jó elsajátítására fontos alap a nemzetkö-
zi szintű kapcsolatokhoz, az eredményekhez, 
a karrierhez,a tudományos boldoguláshoz..

Köszönöm szépen a az interjút! Komoly 
terveihez jó egészséget, kitartást és aktív 
segítő kezeket kívánok! 

Pavlicsek Zsolt



17PERKÁTAI HÍREK 
2019.  március-ápri l is KÖZLEMÉNY

Közlemények

Felhívás
Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hát-
rányos helyzetű fiatalok számára
A Belügyminisztérium rendvédelmi pályát 
népszerűsítő tábort szervez azoknak a hátrá-
nyos helyzetű fiataloknak, akik érdeklődnek a 
rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófa-
védelem, büntetés-végrehajtás) iránt. 
A tábor időtartama: 2019. július 14 -tól július 
19 –ig
Helyszíne: Remeteszólós, Adyligeti Rendé-
szeti Szakgimnázium
A résztvevők áttekintést kapnak a rendvé-
delmi szervek munkájáról, a felvételi köve-
telményekről. A tábor a résztvevők számára 
térítésmentes.

 A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, 
mellékelve a részletes programot. Olyan fia-
talok jelentkezését várjuk, akik: 2019 szep-
temberében kezdik meg gimnáziumban vagy 
szakközépiskolában a 11. vagy a 12. tanulmá-
nyi évfolyamot, vagy érettségivel rendelkez-
nek, de még nem töltötték be a 21. életévüket
Beküldendő:
1. önéletrajz
2. a 10., 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt 
bizonyítvány másolata (az idén érettségiző 
esetén félévi bizonyítvány ) vagy
3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már 
érettségizett
4. tanuló esetén támogató nyilatkozat az osz-
tályfőnöktől vagy iskola igazgatójától

5. már érettségizettek esetén támogató nyi-
latkozat a település jegyzőjétől
6. határozat a hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzet megállapításáról
A jelentkezés elbírálása során előnyt élvez:
kimagasló tanulmányi és/vagy sportteljesít-
mény rendészeti fakultációs tanulmányok 
közösségi életben aktivitás
Jelentkezési határidő: 2019. június 15.
Cím: Belügyminisztérium Civilkapcsolati és 
Ügyfélszolgálati Osztály 1903 Budapest, Pf, 
314.(e-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu)
További információ kérhető: +36-1 - 441 - 
1601    +36-1-441-1768   +36-1-441-1364
(Bővebb tájékoztató olvasható Perkátai hiva-
talos honlapján is!) 

Egyház-Hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Pavlicsek Zsolt

Megváltás

Sorsát tudva adta oda magát,
Érted s értem legyőzte a halált.
Vállalta bűneinket, mit átvett,

Keresztfáján szenvedve szentté lett!
Világok határán egyedül járt,

Tanította: Ember higgy és bízzál!
Bűntelen élete rendkívüli,
Példamutatása egyedüli.

Szív bizalma, szeretet ereje,
Örök imádással hozzá vezet.
Áldozata ad,s feloldozást kap

Ki hisz és nem kételkedik soha.
Értsd meg, mi a remény ebben neked:

Lelked nyugalmát bizton megleled
Kísértéseid, gyengeségeid

a keresztet átkarolva legyőzheted!

Nagyböjt időszakát a feltámadás titkainak 
átélése követte egyházközségünkben is a 
nagycsütörtöki szentmise, a nagypénteki litur-
gia és a húsvétvasárnapi szentmise örömének 
megtartásával. A nagyszombati szertartás 
az Adonyi Plébániaközpont adonyi templo-
mában teljesült. A feltámadás titka rávilágít 
a szenvedés értékére és a halálon túli élet 
reményére. Túl sokan élnek ma is remény 
nélkül, mert elcsüggednek a nehézségeket 
megtapasztalva. Igazi reményt az értünk ár-
tatlanul szenvedett, de feltámadt Krisztus ad! 
Jézus Krisztus megváltó halálának és feltá-

madásának ünnepét a világ számos táján –de 
ne áltassuk magunkat: gyakran közvetlen kör-
nyezetünkben is – az emberek gyakran már 
csak a munkaszünet adta pihenéssel töltik. A 
közös programok és étkezések, különösen 
családi körben, fontosak, de építőek csakis 
akkor lesznek, ha eszünkbe juttatják, hogy ott 
kell ünnepelnünk igazán,ahol találkozhatunk 
Jézussal! Húsvéti örömünk akkor lesz teljes 
, ha nem hagyjuk, hogy lelkünket fölfalja a 
testünk. Tegyünk érte, hogy egész emberként,  
testestül-lelkestül örvendhessünk Krisztus 
feltámadásának ! Alleluja!
Köszönjük a nagyböjti élelmiszergyűjtési akci-
óban résztvevő testvérek adományait. Nagy-
lelkűségük által Karitász csoportunk most is 
sok nélkülöző családon tudott segíteni húsvét 
ünnepe előtt is.
2019-ben az önkéntes egyházi hozzájárulás 
éves összegei az alábbiak: aktív, dolgozó 
felnőtt részére legalább 6000 Ft, míg a 
nyugdíjas, gyesen lévő vagy munkanélküli 
testvéreknek legalább 4600 Ft személyen-
ként. Kérjük szíves támogatásukat csekken, 
átutalással vagy személyesen befizetve! 
Az általunk kért összegek többnyire nem érik 
el az Egyházmegyei Főhatóság által javasolt 
0,5 százalékos jövedelmi értéket, ezért aki-
nek módjában áll, kérjük a nagyobb összegű  
támogatásukat, melyeket előre is hálásan 
köszönünk ! 
A befizetést segítő sárga csekket a következő 
hetekben juttatjuk el minden családhoz!

Még néhány hétig lehet jelentkezni plébáno-
sunknál Márton Atyánál vagy a hitoktatóknál 

/Hajni néni, Zsolti bácsi/ az elsőáldozásra 
mindazoknak, akik 2020 szeptemberében 
legalább a 3. osztályba járnak majd vagy 
idősebbek /akár felnőttek is/, mivel a leg-
közelebbi elsőáldozás ünnepélyes keretek-
ben a Budapesti Eucharisztikus Kongresszus 
nyitószentmiséjén lesz, ahová Egyházunk 
minden érintettet és családtagot ingyenesen 
utaztat fel .
Zajlik az adóbevallások időszaka, ahol a fel-
ajánlható 1 %-kal kérjük támogassák a perkátai 
Kisboldogasszony Alapítványunkat (adószá-
ma: 19098409-1-07). Helyi egyházunknak 
nagyon fontos forrása az alapítványi bevétel, 
mivel ezen összegeket templomunk felújítá-
sára és közösségi célokra fordítjuk. A másik 
felajánlható 1 %-kal pedig kérjük a Magyar 
Katolikus Egyházat támogassák ! Felajánlá-
saikat előre is köszönjük!
Ápr. 28-án Irgalmasság vasárnapján a hittanos 
gyermekek kis műsorral mutatták be ennek 
az ünnepnek a jelentőségét !
Május a Szűzanya hónapja, amikor külön-
leges figyelemmel és szeretettel fordulunk 
az Istenszülő Anya felé. Ezen hetek kiemelt 
imaformája a litánia. 
Június 2. Urunk Mennybemenetele vasárnapja 
lesz, jún.9 és 10 pedig Pünkösd ünnepe.
A hittanos, templomba járó gyermekek tan-
évzáró hálaadó szentmiséje, értékelése mi-
nistránsavatással és egyházmegyei kántorta-
lálkozóval egybekötve június 16-án vasárnap 
16 órai kezdettel lesz templomunkban. 

Pavlicsek Zsolt
 lelkipásztori munkatárs

Egyházi írások

Rongálásból eredő gáz-
veszélyre figyelmeztet az 
E-ON!

Az üzemelő gázvezetékek telekhatáron be-
lüli rongálásai jellemzően a tavaszi és nyári 
időszakban fordulnak elő. A gázcsonkokat 
és leágazó vezetékeket fűnyírás, faültetés, 
kerítésalap ásás és munkagéppel végzett 

anyagmozgatás során rongálják meg a tel-
keken dolgozók. Tevékenységükkel veszélyes 
gáz kiáramlást okozhatnak, amely előidéz-
heti tűz-és robbanásveszély kialakulását és 
a személyi sérülések kockázatán túl jelentős 
anyagi károk keletkezéséhez vezethet Az ilyen 
esetekben szükséges hibaelhárítás jelentős 
költséggel jár (akár százezer forintos nagyság-
rendet is elérheti, vagy több tízezer forint is 
lehet, anyag, munkadíj, kiáramló gáz ára) amit 
minden esetben a rongálónak kell kifizetnie.
Az EON kéri a tisztelt lakosságot, hogy a 

felsorolt tevékenységeket és minden egyéb 
földmunkavégzést kellő figyelemmel és gon-
dossággal végezzen. Még a munkálatok meg-
kezdése előtt minden esetben ellenőrizze a 
gázbekötés pontos helyét, ha szükséges, azt 
mások számára is jól látható módon jelölje 
meg. Ezzel megelőzhető a veszélyhelyzet 
kialakulása és elhárítási költségeinek meg-
fizetése.
Gázömlés bejelentése:
Dél-dunántúli régió: 06-80-42-42-42 Hív-
ható 0-24
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A Perkátai Hírek hasábján lehetőséget adunk 
a helyi vállalkozások közelebbről való be-
mutatkozására, valamint a hirdetéseik meg-
osztására. Kérjük, éljenek a lehetőséggel! A 
helyi hirdetőknek állandó 20 %-os kedvez-
ményt, valamint a megjelenések gyakori-
ságától függően további kedvezményeket 
biztosítunk!

Bemutatkozik a Gubicza Bt. 
1991-ben alakult a Gubicza Bt. . Fő profilja a 
kereskedelem és vendéglátás. A Peru büfét 
2001-ben vásároltuk meg és azóta is sike-
resen üzemeltetjük. 2013-ban a Peru ABC 
nyitott meg, 2015-ben nyitottuk a korábban 
megvásárolt pékséget, ahol elkezdtük gyártani 
a pékárut, vele párhuzamosan nyitottuk meg 
a Peru Mintaboltot. 2016-ban Adonyban a 

Duna Pékség következett, ahol elsősorban 
saját készítésű pékárukat forgalmazzuk, de ez 
elmondható bármely üzletünkről.2017-ben 
Dunaújvárosban a Quriozum pékséget vet-
tük vissza saját tulajdonukba. Ebben az üz-
letünkben helyet kapott egy kisebb konyha, 
ahol lehetőségünk van helyben készített piz-
zát, hamburgert árusítani, valamint helyben 
készített friss szendvicseket. Ahogy növeke-
dett a cég úgy nőttük ki az üzemet, és további 
fejlesztésekre volt szükség, amit pályázati 
úton tudtunk megvalósítani, melyről már 
korábban írtunk. 2018-ban a kenyér pékáru 
mellett helyet kapott az üzemben egy cuk-
rászrészleg kialakítása, így lehetőségünk nyílt 
saját készítésű cukrászsütemények és torták 
készítésére, amihez nagyszerű szakemberek 
járulnak hozzá. Jelenleg 4 pék, 3 cukrász-

mester, 1 cukrász dolgozik az üzemben, nagy 
szakmai tudás és gyakorlat áll mögöttük.  
Idén tavasszal ismét előre léptünk, egyelőre 
a dunaújvárosi üzletünkben megkezdtük a 
fagylalt gyártását és árusítását nagy sikerrel. 
Ahhoz, hogy minden működőképes legyen 
remek szakemberekkel büszkélkedhetünk, 
ami mindennek a hátterét adja. Folyamatos 
szakmai továbbképzéseken vesznek részt 
mind pékeink, mind cukrászaink. Idén má-
jusban meghívást kaptunk Ausztriába egy 3 
napos szakmai bemutatóra, amit egy olyan 
cég szervez, aki jelenleg a pékipar egyik fő 
alapanyag beszállítója. Különböző szerveze-
tek megkeresésének próbálunk eleget tenni 
szakmailag. Folyamatos akciókkal próbáljuk 
kielégíteni vásárlóink szokásait. 

 Gubicza Szilvia

Tájékoztatás gázszünetről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az FGSZ Zrt. éves tervszerű 48 órás karbantartást 
végez a Szabadegyháza I. gázátadó állomásán 2019. június 25-én 06:00 órától 
2019. június 27-én 06:00 óráig.

Ezen időszak alatt Perkátán a gázszolgáltatás szünetel.
 

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt

Védjük a környezetünket! 

Szemétszedés összefogással!
A Pénzügyőr Vadásztársaság 2019. március 
30-án szervezte meg a hagyományos, éves 
szemétszedését Perkáta külterületein, melyhez 
csatlakoztak a Perkátai Sportegyesület Mo-
tokrossz Enduró szakágának tagjai, a Perkátai 

Kitaszítottak. A kezdeményezés kifejezetten 
a külterületekre, a perkátai határra szólt, azt 
tisztították meg a résztvevők. A 30 fő segít-
ségével zajló akció során sokfajta hulladékot 
gyűjtöttek össze, s két pótkocsival szállították 
el őket a helyszínről. Az elszállításban Horváth 
Árpád és Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
segédkezett a szervezőknek.

Tercsák Lajos elmondta, fontos számukra, hogy 
a környezetünk tisztább és szebb legyen, ezért 
szervezik meg minden évben a szemétgyűjtést. 
Jóleső érzés számukra az is, hogy az egyesüle-
tükhöz ellátogató bel- és külföldi vadász bará-
taikat is a szép perkátai határ látványa fogadja.

Horváth Dóri

Önkormányzati ügyek. 
Mindenkinek. Bárhonnan.

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mos-
tantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hiva-
tali Portál nemcsak magánszemélyeknek, 
hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti 
a mindennapjait. Az e-ügyintézési felüle-
ten keresztül az ország bármelyik pontjá-
ról, gyorsan és kényelmesen intézhetők 
az önkormányzati ügyek. Az elektronikus 
ügyintézést választók így nemcsak a sorban 
állás miatti bosszankodástól kímélik meg 
magukat, hanem támogatják a papírmentes 
és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meg-
lévő adminisztrációs feladatainak teljesítése 
mellett nehéz a rohanó hétköznapok során 
még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. 
Szerencsére manapság erre már nincs fel-
tétlenül szükség, hiszen van olyan digitális 

tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali 
ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül lakossági, ipari, keres-
kedelmi, szociális ügyek sora indítható és 
egyszerűen nyomon követhető.

A portál segítségével a papír alapú, személyes 
megjelenést igénylő ügyintézés helyett az 
ország bármely pontjáról, bármikor, kényel-
mesen, online is intézhetők akár a magán és 
vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás 
kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visz-
szatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, 
illetve termőföld adó jelenthető be, valamint 
helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyít-
vány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési 
adó bevallása a portál segítségével szintén 
könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, 
hogy általános vagy ideiglenes tevékeny-
ségről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően 
jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra 
fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó 
szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi 
adóbevallással kapcsolatos kötelezettségü-

ket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az 
online rendszerbe való belépést és szemé-
lyes azonosítást követően ismét időt takarít 
meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis 
közhiteles nyilvántartásokban meglévő sze-
mélyes adatok már automatikusan kitöltve 
jelennek meg az űrlapokon.

Az online ügyintézési felületen közel félszáz 
különféle ügy indítható, többek között ipari 
és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, 
valamint szociális, sőt az Önkormányzati 
Hivatali Portálról is közvetlen linken elér-
hető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás 
(epapir.gov.hu) segítségével szinte bármi-
lyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus 
úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás 
után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, 
illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat 
is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az htt-
ps://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és 
településünk weboldalán is elérhető.
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HIRDETÉSI TARIFÁK:
1 oldal:      20 000 Ft + áfa
1/2 oldal:   10 000 Ft + áfa
1/4 oldal:   5 000 Ft + áfa
1/6 oldal:   3 500 Ft + áfa
1/8 oldal:   2 500 Ft + áfa

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások té-
rítésmentesek.

A társadalmi célú hirdetések 
negyed oldalig díjmentesek!

Kedvezmények: 
2-5 megjelenés: 15% 
5-9 megjelenés: 25%

10 és felette: 40%
Helyi hirdetőknek állandó 20% kedvezmény!

A hirdetés költségeit a Perkátai 
Polgármesteri Hivatal 

Pénztárában kell kifizetni a hirdetőknek 
(2431. Perkáta, Szabadság tér 1.) 
személyesen, vagy átutalással. 

Fizetési határidő: 
a Perkátai Hírek megjelenésétől számított 

5 munkanap.

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket, 

közérdekű híradásaikat a perkátai eseményekről!
A következő lapzártánk ideje: 2019. . június 17. 

Elérhetőségünk: ujperkataihirek@gmail.com 
a Faluüzemeltetési iroda, 

vagy személyesen a szerkesztőség tagjai

FELHÍVÁS!
Tisztelt  perkátai Adófizető Polgárok!

Kérjük, az idei évben is segítsék és támogassák adójuk1%-ának 
felajánlásával a Perkátai Polgárőrséget. 
Közhasznú tevékenységünket az Alapszabályban foglaltaknak 
megfelelően végezzük. Perkáta Nagyközség közigazgatási te-
rületén a közbiztonság erősítése, elsősorban a bűnmegelőzési 
feladatok szervezése és ellátása útján. Segítjük és támogatjuk 
a rendőrség munkáját, együttműködünk a polgárőrtörvénynek 
megfelelően minden olyan szervezettel, amelyet a jogszabály 
elő ír.
A helyi önkormányzattal közösen ifjúságvédelemmel és család-
védelemmel kapcsolatos feladatokat is ellátunk.
Kérjük, az idén is támogassanak bennünket az adójuk 1%-ának 
felajánlásával!
Adószámunk: 18494857-1-07
Köszönettel: 

Perkátai Polgárőrség



FELVONÁSI TÜNETEK SZÍNHÁZI MŰHELY BEMUTATJA 

CSIPKETÜNDÉR  
– zenés vígjáték két részben – 

 
2019. június 8 – án szombaton 15 órakor a  

Perkátai Győry – Kastélyban  

 
Évadkezdés a Népszínháznál. Elkezdődtek az ajánlkozások, 

szereplőválogatások. Tehetséges és kevésbé rátermett, olykor önjelölt 
színésznék várakoznak a Színidirektor irodája előtt. 

Vajon ki kapja a facipős táncot? Csak a tálentum számít? Hisztéria, vagy inkább 
szép, szerény művészet? 

Tartsanak velünk, legyenek a részesei egy színház a színházban komédiának! 
 

AZ ELŐADÁS INGYENES 


