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2019. SZEPTEMBER 6-8.
SZEPTEMBER 6. PÉNTEK
20 órakor – Az est sztárvendége: GYÉMI
(Kép forrása:  Google.hu)

21 órakor – Közkívánatra! Ismét fellép a DIGITÁL EGYÜTTES 
(Kép forrása: muvhaznagyvenyim.blogspot.com)

SZEPTEMBER 7. SZOMBAT
9 órakor  Orvosi rendelő hivatalos átadó ünnepsége 
     TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 azonosítószámú pályázat

10 órakor  Perkáta Nagyközség Önkormányzata díszközgyűlése
10 óra 30 perckor   Hadtörténeti makett kiállítás
   Dr. Pavlicsek István hadtörténeti makettgyűjteményének tárlata

11 órakor  Falvédő kiállítás 
   Konyhai hímzett falvédő, fali textil, és patchwork kiállítás

15 órakor   Hagyományőrző és kézműves családi programok a kastélykertben

16 órakor   “Esély Otthon” – Itthon vagy Perkátán! című projekt kapcsán Ismeretátadás
   EFOP-1.2.11-16-2017-00062 kódszámú pályázat

21 órakor    Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes
   (Kép forrása: sztarpont.hu)

22 órakor   Kovács Kati előadóművész fellépése (Kép forrása: kulturkuria.hu)

   Bál a javából….zenél a Partyzans Band          
Szervezők: Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ

SZEPTEMBER 8. VASÁRNAP
8 órakor    Kisboldogasszony napi ünnepi szentmise a Kastély dísztermében
     Tanévkezdési veni sancte
   Szervező: Perkátai Egyházközség
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Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata 2019. július 6-án szórakoz-
tató eseménnyel készült az ér-
deklődők számára a településen.

A rendezvény a kora délutáni 
órákban vette kezdetét a Győ-
ry-kastély kertjében, ahol a kon-
certek kezdetéig gyerekeknek 
szóló programokkal várták a szer-
vezők a kilátogatókat: arcfestés, 
csillámtetoválás, ökokézműves-
kedés, pónilovaglás és a Turul Íjász 
Szakosztály által íjászkodásra is 
volt lehetőség.

15 órától a „VELED az ifjúságért” 
Kulturális és Hagyományőrző 
egyesület szervezett aszfaltrajz-
versenyt, mely során a nyárról, 
illetve a kedvenc szabadidős te-
vékenységükről készítettek kréta 
képet a nevezők. A verseny során 

az alábbi eredmények születtek: 
első helyezést ért el Csapai Zsófia, 
második lett Farkas Kíra és Bejke, 
a harmadiknak járó díjat pedig Ká-
dár Evelin és Kamilla vihette haza.

16 órától kedves műsorral készült 
a Bolhazsák zenekar a kicsiknek, 
mely során cukorkával és lufikkal 
lepték meg őket és gyermekda-
lokat énekeltek velük közösen.

Szintén az eseménnyel párhu-
zamosan a Falukemencénél, a 
perkátai motorosok szervezé-
sében került megvalósításra a 
VII. Kastélykerti Motoros Nap. A 
program keretein belül az érkező 
motorosok Perkáta utcáin tettek 
egy hagyományos falukört, majd 
azt követően egy kistérségi túrára 
indultak.

Az esti programokat a Győry-kas-
tély kertjében a Cool Head Klan 
zenekar nyitotta meg, akik remek 
hangulatot teremtettek a közön-
ség számára, s ezzel alapozták 
meg a folytatást, amely során a 
Kárpátia zenekar adott fergeteges 
koncertet.

Az esemény a fellépőket követően 
sem ért véget, ugyanis hajnalig 

retro discoval várták a táncolni 
vágyókat.

A program Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata “Esély Otthon – 
Itthon vagy Perkátán!” elnevezé-
sű EFOP-1.2.11-16-2017-00062 
azonosítójú pályázat keretein 
belül valósult meg.

Horváth Dóri

Interjú Somogyi 
Balázzsal

Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere 
állami kitüntetésben, a Magyar Arany Ér-
demkeresztben részesülhet az államalapítási 
ünnep alkalmából megtartott ünnepségen. 
A díjat Dr. Kontrát Károly miniszterhelyettes 
adta át a Belügyminisztérium központi épü-
letében. A kitüntetés kapcsán interjúvoltuk 
meg a polgármestert, aki beszélt az útról, 
amit eddig tettek meg a település életében. 

Hogyan történt az Ön értesítése a kitünte-
tésről, sejtette hogy miről van szó?

Akkor már abszolút sejtettem, hiszen kö-
rülbelül a kihirdetés előtt másfél hónappal 
kitüntetés tárggyal jött maga a megkeresés. 
Abban az állt, hogy a döntés nem született 

meg ugyan, de amennyiben az illetékes bi-
zottság engem kitüntetésre javasol, akkor ezt 
a díjat átvenném-e. Azt tudom, hogy maga 
a kitüntetésnek az ügymenete egy hosszabb 
folyamat, ami már tavasszal elkezdődött, vi-
szont azt nem tudom, hogy ki terjesztett fel. A 
perkátai Polgármesteri Hivatalt megkeresték, 
hogy a háttér információkat be tudják kérni: 
egy méltatást, rövid életút bemutatást írtak 
hozzá, konkrétan az alpolgármesterünk, igaz, 
hogy ez az átadáskor nem hangzott el. A díj 
átvételekor egy érmet adtak át, egy kitün-
tetést, illetve egy oklevelet, s abban benne 
van, hogy „Perkáta Nagyközség gazdasági 
és kulturális életének fejlesztését szolgáló 
eredményes településvezető és közösség-
építő munkája elismeréseként.” vehettem át 
a Magyar Arany Érdemkeresztet.  

Gratulálok hozzá!

Köszönöm!

A kitüntetése kapcsán korábban úgy nyilat-
kozott, hogy ez a település érdeme is. Mi 
a véleménye, miben jelent ez a kitüntetés 
előrelépést Perkátának? 

Az én munkámat nagyon nehéz szétválasz-
tani a helyi polgároktól és nem is szeretném, 
tehát ezért is nyilatkoztam azt, hogy – ugyan 
egy kitüntetést egy-egy személy kap, - ezáltal 
nem csak annak a személynek a munkája van 
elismerve, hanem azé a közösségé is, akinek 
a képviseletében kapta. Ezért tekintem én ezt 
a díjat egész Perkáta elismerésének. 

Hogy miben jelenthet ez előre lépést… Ez 
a díj különféle előjogokkal nem jár, ez egy 
erkölcsi elismerés, sem anyagi, sem egyéb 
módon bármi juttatás nem jár mellé. Azért 
is nyilatkoztam az előbbiekben említettek 
szerint, hogy a település lakói büszkék le-
hessenek magukra, amiért a magyar állam 
figyel rájuk. 

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

Nyári, hétvégi rendezvények Perkátán

Somogyi Balázs állami 
kitüntetése
Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére 
állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából 
Áder János köztársasági elnök állami kitünte-
tést adományozott Somogyi Balázsnak, Per-
káta polgármesterének. A Belügyminisztérium 
központi, Budapest, József Attila utcai épü-
letének márványaulájában augusztus 16-án 
megrendezett ünnepségen Dr. Kontrát Károly 

miniszterhelyettes adta át a Magyar Arany 
Érdemkereszt állami kitüntetést Somogyi Ba-
lázsnak. Perkáta polgármestere már az első 
mondatában jelezte a perkata.hu olvasóinak, 
hogy természetesen nagyon köszöni Áder 
János köztársasági elnöknek, Orbán Viktor 
miniszterelnöknek és Pintér Sándor belügy-
miniszternek a kitüntetést, amelyet Perkáta 
település elismerésének tekint, mivel ebben 
a díjban minden perkátai polgár, minden per-
kátai alkalmazott kitüntetve lett.

Bogó Anikó
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Tud-e esetleg arról, vagy volt e, inkább így 
kérdezem, más környékbeli vezető, akit ki-
tüntettek?

Nem, Fejér megyében nem volt más polgár-
mester, aki kitüntetést kapott. Egy személy 
volt, aki a Pálhalmai Országos Büntetés-Vég-
rehajtási Intézetben dolgozik, s ez okból ki-
folyólag a parancsnokkal találkoztam is az 
utána lévő  fogadáson, ahol gratulált is a 
díjhoz. Ő is felfigyelt Perkáta nevére. Más 
Fejér megyei településről érkezett személyt 
a felsorolásban nem hallottam, körülbelül 
100-an kaptunk valamilyen jellegű elismerést. 

Az elmúlt polgármesteri ciklusának mely 
sikereit érzi úgy, hogy ehhez a kitüntetéshez 
vezettek? Miket sorolna ide?

Legegyszerűbb, ami ilyenkor eszébe jut az 
embernek, azok az infrastrukturális fejlesz-
tések.  Ezek tulajdonképpen a leglátványo-
sabbak: a kastély főépületének a felújítása 
számít a legnagyobb sikerünknek. Nyilván, 
összegszerűen is ez volt a legnagyobb pá-
lyázatunk, nagyon gyorsan kellett lépni, mert 
ugye tartalék keretből kaptuk meg a forrást 
és sietve kellett befejezni, megvalósítani a 
felújítást, ahhoz képest, hogy mennyi idő 
lenne az valójában. A többi más területekhez 
kapcsolódik, még pedig, - ami szintén, hang-
súlyos az önkormányzat alapfeladatai között, 
- az oktatás-nevelés, az egészségügy. A ha-
marosan megnyíló új óvoda-bölcsőde szárny 
egy nagyon komoly előrelépés számunkra. 
Általában az emberek számára az egyik leg-
fontosabb az oktatás- és az egészségügyi 
helyzet, épp ezért úgy gondolom hallgattunk 
a szavukra, illetve ha külön nem is mondták, 
tudjuk, hogy melyek a legfontosabb igénye-
ik. Az orvosi rendelőnek a bővítése szintén 
sokat jelent, ott már ténylegesen működik a 
fogorvosi ellátás, egy helyre tudtuk hozni a 
házi orvosi, védőnői funkciókkal. 

Továbbá vannak olyan pályázatok, amelyek 
nem az infrastrukturális fejlesztést szolgálják. 
Ezeken belül talán a legnagyobb az EFOP 
pályázatunk, amely által közel 170 perká-
tai fiatalt tudunk támogatni ösztönzőkkel, 
amelyek vagy anyagi előnyökkel járnak, vagy 
pedig lakhatási támogatást adnak. Infrastruk-
turális része is van a pályázatnak, amelynek 
köszönhetően 6 lakást felújítunk a kastély 
egyik oldalszárnyában, ahova a projekt előírá-
sainak megfelelően költözhetnek be fiatalok. 

Büszkék vagyunk arra is, hogy a civil szer-
vezetek jól működnek Perkátán. Nagyon 
sok pályázaton indulnak, - nyilván karöltve 
a kulturális intézménnyel, az ÁMK-val, ami 
szintén nyert már több pályázatot progra-
mok megvalósítására. Ezek a néhány milliós 
pályázatok is óriási eredmények, amiből meg 
tudnak valósítani programokat, ahogy itt lát-
hattuk ugye pont az állami ünnepen az IFI 
Fesztet, amely a VELED ifjúsági egyesületnek 
a rendezvénye volt, de más civilekkel, illet-
ve az önkormányzati intézménnyel karöltve 
valósította meg. 

Hogy viszonyul Ön ehhez az érdemkereszt-
hez? Milyen érzés volt átvenni?

Természetesen jó érzés hogyha az embernek 
a munkáját, eredményeit elismerik. Nyilván 
azért is volt különleges ez, mert persze, a 
környékbeli településeken ismernek minket, 
sőt, Fejér megyében is, de az, hogy egy állami 
vezetés is gondol arra, hogy egy települési 

polgármestert, ezáltal egy települést elis-
merjen, az mindenképpen fontos. Maga az 
ünnepség egy feszített tempójú, de roppant 
méltóságteljes rendezvény volt, aminek elő-
re meghatározott protokolláris rendje volt. 
Szerencsénkre ismerőssel is találkoztunk, 
például egy helyettes államtitkárral, akivel 
régóta ismeretségben vagyok. 

Milyen visszajelzéseket kapott a közvetlen 
környezetéből a kitüntetés kapcsán? 

Abszolút jókat, rengetegen gratuláltak, kö-
zelről és távolról, Perkátáról és Perkátán kí-
vülről egyaránt. Ez azóta is folyamatosan tart, 
bárki meglát, akkor ezt felhozza. Ha pedig 
személyesen nem találkoztunk, akkor tele-
fonon, chaten, interneten, keresztül számos 
visszajelzés történt felém. Az erdélyi testvér-
településünkről is érkezett gratuláció, tehát 
ők is hallották a hírt, meg hát számos ember 
megosztja ezt, publikálja, és ezáltal nagyon 
sok mindenkihez eljut. Tudom azt, hogy a 
mai világban nagyon sok mindent lehet kom-
mentálni, de én csak a pozitív részét érzem 
ennek. Aki meg esetleg ezt megkérdőjelezi, 
az lehet politikai szándékból teszi, de pont 
ezért is mondtam a legelején, hogy nem 
egyéni kitüntetésnek érzem, hanem egy kö-
zösségének is, s úgy gondolom, ezt azért az 
emberek nagy százaléka el is ismerte. Néhá-
nyan szólítottak fel, hogy nem szerénykedni 
kell, - nyilván ezt pozitívan kommunikálták 
-, de mondtam, hogy én ezt komolyan így 
gondolom. 

Hogyan csatlakozhat egy polgármester a 
települése közösségi életéhez?

Ez összetett. A napi munkámban számos 
emberrel találkozom, kénytelen-kelletlen 
együtt kell dolgozniuk velem, tehát nem is 
tudnak kikerülni. Azt persze tudom, hogy 
a polgármesterség sokszor magányossá 
tesz. A negatív kritikát nehezebben bírják 
az emberek a szemünkbe mondani, de én a 
polgármesterségem elejétől hangsúlyoztam 
azt, hogy nagyon fontosnak tartom a civil 
szervezetek munkáját. Magam is számos civil 
szervezetnek a tagja vagyok, illetve már a 
polgármesterségem előtt több civil szerve-
zetben dolgoztam, - köztük a VELED-hez 
hasonló ifjúsági egyesületben, illetve más, 
közösségépítő egyesülethez is csatlakoztam. 
Nekem nem volt ez újdonság, hiszen pont 
abból a civil szférából érkeztem a polgár-
mesterségbe, amihez tulajdonképpen most 
is kapcsolódunk, s én számos perkátai civil 
közösséget ösztönöztem arra, hogy alapít-
son egyesületet. A település erejét leginkább 
azok a közösségek mutatják, melyek a civil 
egyesületekben valósulnak meg. Minél több 
civil szervezet van egy településen, annál 
több ember lehet a közélet része. Itt Perkátán 
is biztos, hogy több száz emberre tehető 
azoknak a civil szervezetben tagságot, ön-
kéntesmunkát vállaló embereknek a száma, 
akik most is dolgoznak, illetve az elmúlt év-
tizedekben is dolgoztak; ez a hagyományőr-
zéstől, a sporton keresztül, a kultúrán, a hité-
leten, a karitatív tevékenységen, az egészség 
megőrzésen, természetvédelmen át számos 
területen történhet. Én mindenkinek javas-
lom azt, hogyha ilyen szándéka van, akkor 
vágjon bele, tényleg számos egyesületnek a 
működésébe segítő szándékkal folyik bele az 
önkormányzat.
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Hadtörténeti makett 
kiállítás
2019. szeptember 7-én, 10 óra 30 perckor 
a Perkátai Díszközgyűlést követően sok sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt 
Dr. Pavlicsek István makettgyűjteményének 
kiállítására!

A kiállításon Dr. Pavlicsek István nyugalma-
zott magfizikus több évtized alatt készített, 
értékes gyűjteménye kerül bemutatásra. A 
nemzetközileg is jelentős darabszámú és 
minőségű tematikus gyűjteménynek most 
egy része kerül bemutatásra. Az érdeklődők a 
XX. századi haditechnika fejlődését követhetik 
nyomon a tárlaton.

A kiállítás berendezésében perkátai hadtör-
ténettel foglalkozó személyek is részt vesz-
nek, hogy a makett kiállítás még sikeresebb 
lehessen.

Szeretettel várjuk a megnyitóra! A tárlat 2019. 
október 24-ig megtekinthető a Győry- kastély 
nyitva tartási idejében.

Győry-kastély és parkja
2019. szeptember 20-án, a 17 órakor kez-
dődő faültetéssel egybekötött Értéktár Füzet 
bemutatóra sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

A programon a Győry-kastély építéstörté-
netéről Rajcsányi László tart egy előadást, 
majd Dr. Baráth Károly ismerteti a kutatásai 
eredményét az egykori parkról.

A felújított kastély környezetében csodálatos 
park található, amely megóvása nagy fele-
lősség. A Perkátáért Közalapítvány kiemelt 
célként kezeli, hogy a meglévő fák megóvása 
mellett újakat tudjunk ültetni, amelyek az egy-
kori parkhoz méltó fák, növények. Egy hosz-
szabbtávú koncepció első lépése a Hatodik 
Perkátai Értéktár megjelenésével összekötött 
faültetés. A felújított kastély környezetében 
csodálatos park található, amely megóvása 
nagy felelősség. A Perkátáért Közalapítvány 
kiemelt célként kezeli, hogy a meglévő fák 
megóvása mellett újakat tudjunk ültetni, ame-
lyek az egykori parkhoz méltó fák, növények. 
Egy hosszabbtávú koncepció első lépése a 

Hatodik Perkátai Értéktár megjelenésével 
összekötött faültetés. Továbbá elültetésre 
kerül a tulipánfa, hárs, páfrányfenyő, csá-
szárfa, szivarfa, és a feketefenyő, amelyek a 
kastély parkját fogják színesíteni.

KÖZÜGYEK — MŰVELŐDÉS

 

Tudjuk azt, hogy minél több ember, annál 
több igény, konfliktus is megjelenik, de hát 
azért vagyunk, hogy ebben segítsünk, és min-
dig mindenki megtalálja a saját boldogulását. 

Ez például hozzá segíti-e Önt ahhoz, hogy 
közvetlenebb legyen az itt lakókkal a kap-
csolata?

Persze, természetesen, ez a legfőbb kapcso-
lattartási forma – hiszen nem jár le mindenki 
a hivatalba, hogy elmondja a gondját nekem. 

Amelyek során kommunikációra nyílik lehe-
tőség a település fejlesztése, a programok 
kapcsán, azok pont a rendezvények, vagy a 
rendezvényekre való előkészületek. Általá-
ban itt lehet a legtöbb emberrel találkozni. 
Egy rendezvényen, ha ott tölt az ember né-
hány órát, akkor akár több száz emberrel is 
találkozhat, valakivel hosszabban, valakivel 
rövidebben tud beszélni, de a helyszínen, 
egy lazább környezetben aránylag komoly 
témákról is lehet beszélni. Tehát mindenkép-
pen ezért fontosak a civil szervezetek, mert 
az ő rendezvényeiken keresztül nagyon sok 
emberhez el lehet jutni. 

Milyen tervei vannak az elkövetkezendő 
időkre? Miket szeretne elérni Perkátán?

Nagyon sok feladat van, nyilván nem azt 
mondom, hogy 12-13 év után az út elején 
járunk, - mert ezt nem is lehetne mondani, 
- de azt is látjuk, hogy attól, hogy eredmé-

nyek vannak, az még nem azt jelenti, hogy 
hátra dőlhetünk és elégedettek lehetünk. 
Bizonyos feladatokat megoldottunk, vagy 
megoldottunk egy időre. Azt látom, hogy 
az épületeknek a felújítása az nagyjából már 
a végéhez ért. Feladatok még vannak, pl: a 
kastély két oldalszárnya, amit egésszé tehet-
ne egy beruházás, de a többi intézménynél 
is az elmúlt 10 évben volt valamilyen szin-
tű, vagy teljes rekonstrukció. Ami nagyon 
fontos az a polgármesteri hivatal. Hát az én 
irodám nem olyan szép… Ezt sokszor szóvá 
szokták tenni, általában rosszallóan tesznek 
megjegyzést. Erre én mindig azt mondom, 
hogy ameddig nem végeztünk más felada-
tokkal, ameddig az iskolások, az óvodások, 
az egészségügyi, szociális intézményeknél, 
a művelődési házban bizonyos körülmények 
között vannak, akkor nem biztos, hogy a 
polgármesteri iroda felújítása a legfonto-
sabb. Természetesen mindig úgy intézzük, 
hogy bármilyen pályázati lehetőségünk van, 
akkor azon mi indulunk. A mi sikereink nem 
abból fakadnak, hogy a település gazdag. 
Minden forintot meg kell fontolnunk, hogy 
hova teszünk, s ezért is kényszerültünk rá 
az elmúlt 10 évben arra, hogy minél többet 
foglalkozzunk a pályázattal, s biztos, hogy ha 
itt a környéket megnéznénk, az egy főre eső 
pályázati összegből aránylag az élen, vagy 
az élenjárók közé esünk. A polgármesteri 
hivatalnak most van egy pályázata, amit most 
készítünk elő. 

A kulturális tereket kell még megújítanunk, 
- a Faluházra gondolok elsősorban, illetve a 
könyvtárra, aminek méltóbb helyet szeret-
nénk biztosítani. 

Amit még látok, hogy nagyon fontosak a te-
lepülés számára, azok az utak, illetve a járdák. 
Természetesen mindenkinek közlekedni kell, 
viszont ezek sajnos horribilis költségek. Itt is 
indulunk pályázatokon, viszont itt aránylag 
kisebb összegű projektek vannak. Ezek a 
10-20 milliós pályázatok látszólag nagynak 
tűnnek, de sajnos ez egy kilométer aszfalt 
úra nem is elég, ez nem az a szint, amivel 
egy lakossági hozzájárulással eredményeket 
lehet elérni. Ebben nagyon apró lépésekkel 
lehet haladni, de bízunk abban sikerül előrébb 
jutnunk. Természetesen cél az, hogy Perkátán 
minden utca pormentes legyen.

Ami még nagyon fontos, az az, hogy az in-
tézmények környezetében is tudjunk dol-
gozni. Elsősorban az óvodák, és a leendő 
bölcsődének az udvarára gondolok, amiknél 
szintén van olyan, hogy pályázaton nyertünk, 
pályázaton indulunk, vannak az önkéntes 
tevékenységek, - itt a Hankook- os pályázat 
keretein belül az elmúlt években nagyon sok 
Hankook -os dolgozó is ebben részt vett a 
helyi civilekkel karöltve, s a szülők is nagyon 
sokat tettek ezért, na meg az intézmények 
dolgozói is. 

Somogyi Balázs polgármesternek köszönöm 
az interjút! Munkájához kívánok sok sikert! 

Horváth Dóri 

Perkátai Általános Művelődési Központ

(  folytatás az 7. oldalról)
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Perkátai Dal Napja
2019. október 11-én, 17 órakor a Győry-kas-
télyban megrendezésre kerülő, dalos-zenés 
estre hívunk mindenkit szeretettel!

• Bemutatásra kerül a „Perkátai Népdalok” 
újrafeldolgozásáról készült CD lemez.  Köz-
reműködik: Kneifel Imre karnagy és zenész, 
valamint a Tilinkó zenekar

• Emlékezzünk a 10 évvel ezelőtt, 2009-ben 
elhunyt, Perkátán is élt és tanított Cseh Tamás 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar zene-
szerzőre, énekesre, színészre és rajztanárra! 
Gitáresttel emlékezünk meg az előadómű-
vészről a Győry-kastélyban. Vendégünk lesz 

Téglás Márton színész, aki az ünnepi délutánon 
magyar népdalokat és Cseh Tamás dalokat ad 
elő gitár kíséretében a közönségének.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Az est támogatója: EFOP-3.7.3-16-2017-
00176, „Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása”c. pályázat.

Üveg a művészetben
Szemet gyönyörködtető üvegműves tárlat 
nyílik Kovácsai Gabriella és Dobrovitz Klára 

Fejér megyei kézművesek munkáiból.

A kiállítás megnyitójára sor kerül 2019. októ-
ber 19-én, 15 órakor a Győry-kastély kiállító 
termében. A tárlat megtekinthető 2019. no-
vember 16-ig.

Jöjjön el! Várjuk szeretettel!

„A színes fény megszínezi az otthonokat, a 
tereket, az embereket, a tárgyakat és átszínezi 
a LELKEKET.” (Dobrovitz Klára)

Bogó Anikó

Perkátai ÁMK igazgató 

  KÍNAI KÖZPONT — EGÉSZSÉGÜGY

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

A perkátai Győry-kastély újabb négy bú-
torral gazdagodott. A plébánia épületéből 
két egykoron a templomban lévő és a Győ-
ry-családhoz köthető perkátai bútort kapott 
a Központunk. A Perkátai Római Katolikus 
Egyházközségnek és Bozai Márton atyának 
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani! 
A szekrény és a komód kisebb restaurálásra 
szorul, mely elvégzése után a Győry-család 
történetét bemutató kiállítás részeként tekint-
hetik meg az érdeklődők.

Két kiváló állapotban lévő, a század elején 
készült tálalószekrényt Pavlicsek Zsolt ado-
mányozott a Perkátai Kínai-Központ Nonprofit 
Kft. részére. A bútorok a kastély szalontermét 
színesítik.

Köszönjük az Egyházközségnek és Pavlicsek 
Zsoltnak az adományokat, valamint köszön-
jük a bútorok szállítását végző fiataloknak a 
segítséget!

Bogó Anikó

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

A Baba-mama 
klub hírei

Június-júliusban is tovább folytatódott a 
nyüzsgés a Baba-mama klubban. Örömmel 
fogadtuk új látogatóinkat, és nagyon örültünk 
a visszatérő nagy testvéreknek is. Nagycsalád 
módjára boldogan fogadjuk a kistestvéreket is. 
Készítettünk színes pillangókat, ragasztottunk 
papír autókat. Csipeszes játékot raktunk össze, 
és ügyesen válogattuk a színes korongokat.

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

Szeretettel várjuk újra a kicsinyeket szeptem-
berben, péntekenként délelőtt a szociális köz-
pontba! Az óvodába induló kisgyerekeknek 
pedig zökkenőmentes kezdést kívánunk!

Védőnők
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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

Júniusi Gólyahír

Szabados Krisztián Gábor  2019.06.07.  Szülők: Szabados Krisztián és Tóth Zsuzsanna
Poszkoli Ádám  2019.06.11.  Szülők: Poszkoli Norbert és Vitáris Anita
Kliszki Amélia  2019.06.14.  Szülők: Kliszki Ferenc és Mészáros Nikolett
Pavlicsek Máté  2019.06.14.  Szülők: Pavlicsek Nándor és Hima Eszter
Rauf Alíz  2019.06.17.  Szülők: Rauf István és Pavlicsek Lilla
Gecseg Olivér Norbert  2019.06.27.  Szülők: Gecseg Norbert és Szarka-Kovács Kitti
Viola Zelina Zoé  2019.06.29.  Szülők: Viola Márk és Kovács Ágnes

Júliusi Gólyahír

Papp Ketrin Mirjam  2019.07.26.  Szülők: Papp Zoltán és Kocsis Barbara

Augusztusi Gólyahír

Petrovics Melissza 2019.08.06. Szülő: Petrovics Dorottya

Gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk!

Egészségügy

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 
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 történi a továbbiakban is.
A sorszámok a rendelési idő vége előtt ½ 
órával bevételre kerülnek, eddig lehet ren-
delésre jelentkezni.

Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:
Telefonszáma: 06 (25) 506 201

Címe: Nagyvenyim, Fő u. 45.
Elérhető: hétköznap: 16.00-08.00 óra között, 
illetve hétvégén és ünnepnap: NON STOP 

Sürgős szükség, életveszély, baleset esetén 
hívható MENTŐ a 104-es telefonszámon, 
illetve a 112-es segélyhívószámon.

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 csütörtökön 9.00-
11.00 óra között

II. Körzet védőnője: Bogóné Plasek Krisztina
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: kedden 
9.00-11.00 óra között és szerdán 12.00-14.00 
óra között
Gyermekgyógyászati rendelés: 

Gyermekorvos: Dr. Pálfi Judit KatalinCím: 2431 
Perkáta, Dózsa György u. 10-12.
Telefonszáma csak rendelési időben: 
06 (25) 451 427
Rendelési idő: 
Minden héten szerdán: 12:30-15:30
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. Szlávik Ferenc
Telefonszám: 06 (30) 951 0062 
Címe: 2431 Perkáta, Szabadság tér 9/B                                                                                                  
Rendelési idő: Hétfő-Csütörtök: 16:30-17:30, 
Péntek: 10:30-11:30

Közérdekű, emlékeztető egészségügyi információk

Dr. Török Katalin Eszter fogászati rendelés
Tisztelt Lakosság!

A fogászati rendelés 2019. szeptember 2-től 12-ig – szabadság miatt – szünetel.
Sürgős esetben helyettesít: dr. Kosztándi-Molnár Arnold

Rendelés helye: Dunaújváros, Vasmű u. 10.

Rendelés ideje:
hétfő, szerda: 13.00-18.00,
kedd, csütörtök: 08.00-13.00,
péntek: 13.00-17.00

Dr. Török Katalin Eszter
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Civil szervezetek hírei

Az idei évben a Perkáta SE Labdarúgó Szakosz-
tálya erőn felül teljesített a felnőtt csapat terén, 
hiszen 25 éve nem látott teljesítménnyel a me-
gyei első osztályba való feljutást érő helyezést 
nyertek el. Mind anyagilag, mind emberileg a 
lehetőségeinken felül teljesítettünk, de sajnos 
ez a nézők létszámában és az új szponzorok 

érkezésében nem látszott meg. Már ezen a 
szinten is sokmilliós költséggel jár a felnőtt 
csapat magas szintű fenntartása.

Téves, hogy megszűnik a szakosztály, mivel 
az elsődleges cél mindig is az utánpótlás ne-
velése volt, így az U7-9-11-13-as csapatokra 
több energia jut, sőt újdonságként U14-es 
csapat indítása is megtörténik.

Amennyiben igény és kellő támogatás van rá, 
akkor nyitottak vagyunk U16-os, U19-es és 
felnőtt csapat újra indítására. Addig is, a két 
korosztály perkátai játékosai további fejlődése 
kapcsán egy magasabb osztályú egyesülettel 
szeretnénk együttműködni.

Hiánypótló tevékenységként öregfiúk csapatot 

indítunk, illetve a kispályás életet szeretnénk 
élénkíteni.

Sajnos sok tízezer forintot felölelő meccspén-
zeket hosszú távon nem tudunk, és nem is 
szeretnénk finanszírozni, mivel úgy gondoljuk, 
hogy nem ez az amatőr labdarúgás lényege. 
Megnehezíti a helyzetünket az is, hogy a kö-
zeli NB-s csapatok sok utánpótlás játékost 
elszívnak.

Köszönjük az eddigi támogatásokat, segítsé-
get, szurkolást, és kérjük a megértést a dön-
tésünk kapcsán!

Erdős Károly

Perkáta SE

Labdarúgó Szakosztály vezetője

A Perkáta SE Labdarúgó Szakosztály visszalépése kapcsán

Perkátára látogatott az erdélyi 
testvértelepülés családi cso-
portja

Az idei évben Perkáta fogadta er-
délyi testvértelepülésének, Kisbá-
csnak a családi csoportját, amely 
2019. július 25-én érkezett meg a 
településre. A vendégeket a Győ-
ry-kastély épületében fogadták a 
kapcsolattartó Perkáta-Kisbács 
Baráti Egyesület tagjai, akiknél 
megszálltak a csoporttagok. A 
díszteremben először Siba Ár-
pádné, a Perkáta-Kisbács Baráti 
Egyesület elnöke köszöntötte a 
kisbácsi családokat, s elmondta, 
hogy nagy örömükre szolgál, 
hogy ismét együtt tölthetnek egy 
kis időt. Ezt követően átadta a 
szót Somogyi Balázs polgármes-

ternek. A polgármester szintén 
üdvözölte a vendégeket a telepü-
lésen, s megköszönte mindazok 
tevékenységét, akik az elmúlt 15 
évben segítettek a kapcsolat aktív 
fenntartásában.

- Bízunk benne, hogy az elkö-
vetkező 15 évben is élni fog ez 
a kapcsolat, melynek legszebb 
része az, amikor a családok ta-
lálkoznak egymással – fűzte még 
hozzá beszédéhez, majd a lá-
togatás programját ismertette a 
kisbácsiakkal.

Somogyi Balázs után Pongrácz 
Sándor, a kisbácsi csoport kép-
viseletében köszönetet mondott 
a szíves fogadtatásért, s verset is 
szavalt a jelenlévőknek.

- Hálásak vagyunk azoknak, akik 
igyekeznek fenntartani a kapcso-
latot. 

Enélkül nem jártuk volna be Ma-
gyarország szebbnél szebb tájait 
– mondta Pongrácz Sándor. – 
Nem szabad elfelejteni, hogy Er-
dély és Magyarország vagy együtt 
volt, vagy kiegészítették egymást 
mindig is.

A beszédeket követően az aján-
dékok átadása következett, majd 
a családok hazatértek fogadóik-
kal. Az itt tartózkodás ideje alatt 
a perkátai egyesület egy őrségi 
kirándulást szervezett vendé-
geiknek, amely során Ajkára, 
Szentgotthárdra, Őriszentpéterre 
és Pityerszerre látogattak el. Az 
üveggyárat, az Őrség geológiá-

ját, növényvilágát, a tündérker-
tet bemutató kiállítást, az őrségi 
kézművesvásárt és a Ciszterci 
Apátságot is megtekintették a 
kirándulás során.

- Mi, amikor ezt az utat meg-
terveztük, akkor mindenféle-
képpen az együvé tartozást, a 
közös kultúrát szerettük volna 
hangsúlyozni vele – nyilatkozott 
Siba Árpádné a program kapcsán.

A látványosságokban gazdag út 
után a hétfői napot mindenki a 
fogadócsaládjával töltötte együtt, 
majd 2019. július 30-án reggel a 
csoport hazaindult Kisbácsba, a 
mielőbbi viszontlátás ígéretével.

Horváth Dóri

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület hírei
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Erdélyi néptánc tábor

Az idei évben Perkáta fogadta erdélyi testvér-
településének, Kisbácsnak a családi csoport-
ját, amely 2019. július 25-én érkezett meg a 
településre. A vendégeket a Győry-kastély 
épületében fogadták a kapcsolattartó Per-
káta-Kisbács Baráti Egyesület tagjai, akiknél 
megszálltak a csoporttagok. A díszteremben 
először Siba Árpádné, a Perkáta-Kisbács Ba-
ráti Egyesület elnöke köszöntötte a kisbácsi 
családokat, s elmondta, hogy nagy örömükre 
szolgál, hogy ismét együtt tölthetnek egy kis 
időt. Ezt követően átadta a szót Somogyi 
Balázs polgármesternek. A polgármester szin-
tén üdvözölte a vendégeket a településen, s 
megköszönte mindazok tevékenységét, akik 
az elmúlt 15 évben segítettek a kapcsolat 
aktív fenntartásában.

- Bízunk benne, hogy az elkövetkező 15 év-
ben is élni fog ez a kapcsolat, melynek leg-
szebb része az, amikor a családok találkoznak 
egymással – fűzte még hozzá beszédéhez, 
majd a látogatás programját ismertette a 
kisbácsiakkal.

Somogyi Balázs után Pongrácz Sándor, a 
kisbácsi csoport képviseletében köszönetet 
mondott a szíves fogadtatásért, s verset is 
szavalt a jelenlévőknek.

- Hálásak vagyunk azoknak, akik igyekeznek 
fenntartani a kapcsolatot. Enélkül nem jár-

tuk volna be Magyarország szebbnél szebb 
tájait – mondta Pongrácz Sándor. – Nem 
szabad elfelejteni, hogy Erdély és Magyar-
ország vagy együtt volt, vagy kiegészítették 
egymást mindig is.

A beszédeket követően az ajándékok átadá-
sa következett, majd a családok hazatértek 
fogadóikkal. Az itt tartózkodás ideje alatt 
a perkátai egyesület egy őrségi kirándulást 
szervezett vendégeiknek, amely során Ajkára, 
Szentgotthárdra, Őriszentpéterre és Pityer-
szerre látogattak el. Az üveggyárat, az Őrség 
geológiáját, növényvilágát, a tündérkertet 
bemutató kiállítást, az őrségi kézművesvásárt 

és a Ciszterci Apátságot is megtekintették a 
kirándulás során.

- Mi, amikor ezt az utat megterveztük, akkor 
mindenféleképpen az együvé tartozást, a 
közös kultúrát szerettük volna hangsúlyozni 
vele – nyilatkozott Siba Árpádné a program 
kapcsán.

A látványosságokban gazdag út után a hétfői 
napot mindenki a fogadócsaládjával töltöt-
te együtt, majd 2019. július 30-án reggel a 
csoport hazaindult Kisbácsba, a mielőbbi 
viszontlátás ígéretével.

Horváth Dóri

„VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület hírei

Perkátai Polgárőrség 
hírei

Felhívás!

Tisztelt perkátai lakosok!

A Perkátai Polgárőrség az alábbi eseményekre, 
esetekre szeretné felhívni a figyelmüket:
A tűzgyújtási tilalom fokozott betartására 
kérjük a lakosságot, mivel annak megsze-
gése komoly problémához is vezethet. Két 
ezzel kapcsolatos esetre szeretnénk felhívni 
a figyelmüket. Lakossági bejelentésre a Vízház 
melletti réten egy el nem oltott tüzet fedez-
tünk fel. Szerencsére ezt időben jelezték, így 
nem terjedt tovább a tűz. A másik eset során, 
a lovas polgárőr szolgálat ideje alatt, a Vitéz 
hegy egyik sarkában építési hulladék és ve-
szélyes hulladék égetését vettük észre, szintén 
felügyelet nélkül, el nem oltva. 

A külterületen való tűzgyújtásnak is meg van-

nak a maguk szabályai, kérjük a lakosságot, 
hogy ezek betartása mellett végezzék ezt a 
tevékenységet, s a meggyújtott tüzet semmi-
képpen se hagyják felügyelet nélkül!

A további eset, amelyre szeretnénk felhívni 
a figyelmet: mindenkinek a környezetében 
élnek olyan idősek, akik egyedül vannak, se-
gítségre, odafigyelésre szorulnak. Az ő jóhi-
szeműségük abszolút célpontjául szolgál a 
bűnözőknek, akik ezt kihasználva leszólítják 
őket, bizalmukba férkőznek, s megkárosítják 
őket. Két estet szeretnénk ismertetni, egyik a 
Rózsa utcában történt, ahol egy idős házas-
párhoz kéredzkedett be egy árus, s az utolsó 
pillanatban, lakossági bejelentésre érkezett a 
segítség. Egy szolgálaton kívüli polgárőr és 
egy perkátai lakos tartóztatta fel a csapatot, a 
rendőrség kivonulásáig visszatartotta azokat. 
A másik eset a Bajcsy-Zs. E. utcában történt, 
egy visszatérő páros bűncselekményét tudták 
megakadályozni egy egyedül élő idő férfival 
szemben, akinek a bizalmába férkőztek, s 

ezáltal pár nap múlva már be tudtak jutni az 
udvarába is. Ezt a bűncselekményt a rokon-
sága és a szomszédok akadályozták meg, akik 
értesítették a rendőrséget és a polgárőrséget, 
azonban ők már nem tudták megtalálni a 
bűnözőket a településen. Ez okból kifolyólag 
kérném a tisztelt lakosságot, hogy figyeljünk 
oda egymásra!

És végül az illegális szemétlerakással kap-
csolatosan: aki kül- vagy belterületen ezzel 
találkozik, frissen lerakott szeméttel, veszé-
lyes hulladékkal, az kérem, azonnal jelezze 
a Perkátai Polgárőrségnek, a rendőrségnek 
vagy a Polgármesteri Hivatalnak!

Az elérhetőségeink változatlanok: +3630/621-
0387; +3630/621-6062

Megértésüket és segítség nyújtásukat köszö-
nöm!

Tisztelettel: 

Horváth István, 

Perkátai Polgárőrség elnöke

Polgári Összefogás  
Perkátáért Egyesület hírei

Biztonságos hídkorlát
A gyógyszertár előtti fahíd padlózata – melyet évekkel ezelőtt, Dr. 
Tóth Ferenc gyógyszerész építtetett – egyszer már felújításra került. 
Mostanára a híd korlátfája fáradt el a változó időjárási viszonyok között. 
A Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület időtálló, biztonságos, hor-
ganyzott korlátra cserélte az elhasználódott fa korlátot, Kohut János 
helyi vállalkozó és az Önkormányzat segítségével.

PÖPE
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A Nemzeti Művelődési Intézet Fej-
ér Megyei Igazgatósága által meg-
hirdetett „Ifjúság” Fejér Klassziku-
sokkal a közösségért elnevezésű 
pályázatán vett részt a Népművé-
szeti foglalkozás haladó csoport-
ja. A projekt keretein belül egy 8 
alkalmas műhely munkán vettek 
részt a fiatalok, amelynek célja az 
volt, hogy a klasszikus zeneszer-
zőkhöz közelítsék őket, felkeltsék 
az érdeklődésüket azok munkás-
sága iránt. Az idei évben Bartók 
Béla életművének a megismerése 

volt kitűzve, s a perkátai gyerekek 
a népdalgyűjtési tevékenységét 
kívánták jobban szemrevételezni, 
s a produkciójukba beleilleszteni. 
A közösen megalkotott perfor-
mansz során néptánc, modern 
tánc, pantomim és akrobatikus 
elemekkel megtűzdelt flashmob 
koreográfiát hoztak létre a gyere-
kek, melyet projekt zárásaként, az 
agárdi Ütős Fesztiválon adtak elő 
a nagyközönségnek. A gyerekek 
lelkiismeretesen, szívesen vettek 
részt a projektben, s ügyesen tel-
jesítették annak feltételeit, színvo-
nalas produkcióval mutatkoztak 
be a megyében, melyet ezúton 
is köszönök nekik!

Horváth Dóra
 foglalkozásvezető

CIVIL 

A „VELED az ifjúságért” Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület az 
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 
„Fiatalok és a környezetvédelem” 
elnevezésű pályázatán nyert 300 
ezert Ft-ot még a tavalyi évben. A 
pályázat keretein belül öko kéz-
műves foglalkozást szerveztek és 
szerveznek az egyesület tagjai, 
illetve sor került egy kirándulásra 
is az ópusztaszeri Csillagösvény 
Öko Élményparkba is.

A kirándulást 2019. július 27-én, 

szombaton szervezték meg, me-
lyen 30 fő gyermek és fiatal rész-
vételét biztosították a projekt által. 
Az indulás fél 8-kor volt az általá-
nos iskola elől, s Ópusztaszerre 10 
órára ért a csapat. A gyerekek ezt 
követően az élményparkban egy 
kérdéssort kaptak amely szerint 
haladva kellett kijutniuk a hatal-
mas sövény labirintusból. Három 
csapatba szerveződve indultak út-
nak a gyerekek, akik mind lelkesen 
vettek részt a programpontban, 
melynek végén egy kilátóba ér-
keztek meg.

A labirintust követően szabad 
foglalkozás vette kezdetét, mely 
során íjászkodni, népi játszó-
téren játszani, számháborúzni 
és szabadtéri logikai játékokkal 

ügyeskedni lehetett, hogy csak 
néhányat említsünk a számos el-
foglaltsági lehetőség közül.

A csapat 14 órakor indult el vissza 
Perkátára, jókedvűen és a nagy 
játéktól kicsit kifáradtan. A kör-
nyezetvédelmi projekt követke-

ző, s egyben utolsó állomása az 
IFI Feszt nevű programja lesz az 
egyesületnek, mely során sünga-
rázst és rovarszállót készíthetnek 
majd az érdeklődő gyerekek.

Horváth Dóra

 elnök

Kirándulás a Csillagösvény Élményparkba

A Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán vettek részt

Kép forrása: nmi.hu

Az idei évben is megszervezte a 
„VELED az ifjúságért” Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület az IFI 
Feszt – Színezd újra Perkátát elne-
vezésű programját. Az esemény-
re 2019. augusztus 19-én került 
sor, s idén több helyszíne is volt a 
programnak. A 15 órára hirdetett 
megnyitó ünnepségen elsőként 
Somogyi Balázs, Perkáta polgár-
mestere köszöntötte az össze-
gyűlteket. Elmondta, hogy nagy 
tisztelettel adózik az egyesület felé 
tevékenységük miatt, s gratulált az 
idei rendezvényhez, majd átadta a 
szót Horváth Dórának, az ifjúsá-
gi egyesület elnökének. Horváth 
Dóra visszaemlékezett az első, 
2016-os IFI Fesztre, mely még 
kisebb rendezvény volt, mint 
az idei.

- Az idei, a negyedik IFI Feszt, 
amely már jóval nagyobb szabású, 
mint az első, sokkal több fiatal dol-
gozik rajta, mind a szervezés, mind 
a megvalósítás során – mondta az 
elnök a beszédében. – Sőt, nem 
csupán az ifjúság, hanem az örök 
ifjúság és az intézmények is a ren-
dezvény mellé állnak, segítik az 
egyesület munkáját.
Ezt követően az összes perkáta-
inak ajánlotta az egyesület által 
készített mezítlábas ösvényt, majd 
felkérte Albert Grétát, az IFI Feszt 
arcát, hogy mondja el a nap jel-
mondatát: IFI Feszt – Színezd újra 
Perkátát!
A megnyitót követően átadásra ke-
rült a mezítlábas ösvény, melynek 
közepébe a szervezők közösen 
ültették el az ifjúság fáját.

A délután során számos érdekes 
és izgalmas programmal készül-
tek a szervezők a kilátogatóknak. 

A kastélykertben arcfestéssel, 
csillámtetoválással, hajfonással, 

IFI Feszt újra Perkátán

(  folytatás a 10. oldalon)
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lovaglással, grafitizéssel, ba-
ba-mama játékokkal és a tűzol-
tóság általi habparty-val várták a 
fiatalokat. 

17 órakor a Falkaland tartott ku-
tyás bemutatót, melyet gyerekek 
és felnőttek egyaránt vártak. A 
színpadi programok során aiki-
dó, a Kleopatra Bellydance Group 

hastánc, valamint Hosnyánszki 
Katinka, Nagy Péter Dávid, Kátai 
Hanna és Kanyári Levente nép-
tánc bemutatóját tekinthették 
meg, majd 18 órakor az Arrhyt-
hmia zenekar játszott a közön-
ségnek.
A Falukemencénél hagyományos 
perkátai finomságot, krumplis pi-
tét készítettek a lelkes önkénte-
sek, s a labdarúgó pályán bubo-
rékfoci bajnokság vette kezdetét, 
mely mögött, a gyakorlópályán 
a Perkáta SE Endúró Motorcross 

Szakosztálya, a Perkátai Kitaszí-
tottak crossmotoros mutatványai 
fogadták az érdeklődőket.
Az esti program is hasonlóan 
mozgalmasra sikerült: fél 8-kor 
a Groovehouse lépett fel az IFI 
Feszt színpadán, majd fergeteges 
disco vette kezdetét, mely éjfélkor 
colorparty-ban tetőzött.
“VELED az ifjúságért” Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület

Horváth Dóri

(  folytatás az 7. oldalról)

CIVIL — KÖZÖSSÉG

Közösségi hírek

Aranydiplomát
 vehetett át 
Kundakker Ferencné

Nagy elismerésben részesült Kundakker Fe-
rencné, Katalin, perkátai származású közne-
velési szakértő a közel múltban: Cserna Gá-
bortól, Dunaújváros polgármesterétől vehette 
át aranydiplomáját, mivel idén 50 éve, hogy 
végzett a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben.
A mai napig aktívan tevékenykedő Kundakker 
Ferencné jelenleg a DSZC Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája óraadó pedagógusa, valamint a 
Köznevelési Szakértők Országos Egyesületé-
nek Fejér megyei elnökeként is munkálkodik 
– csak, hogy néhányat emeljünk ki elfoglalt-
ságai közül.
Saját elmondása alapján a gimnázium utolsó 
évében döntötte el, hogy pedagógiai pályára 
lép. Mindig is nyitott személyiség volt, szeretett 
emberekkel foglalkozni, s a mai napig nagy 
tisztelettel gondol akkori osztályfőnökére, aki 
nagy hatást gyakorolt rá a pályaválasztás során. 
Először tanárnak készült, majd képesítés nélküli 
óvónőként helyezkedett el, ami nagyon meg-
tetszett számára, így végül az óvodapedagógia 
mellett kötelezte el magát, s elvégezte a Kecs-
keméti Óvónőképző Intézetben ezt a szakot.
- A pszichológia és pedagógia tárgyakat ked-

veltem a legjobban a tanulmányaim során, 
illetve a módszertanokat – emlékszik vissza 
az egyetemi évekre. – Jó volt a nyelvérzékem, 
azt bánom, hogy nem fejlesztettem tovább.
Gazdag szakmai pályafutása során vezetett 
4 csoportos óvodát, valamint 2 intézmény 
integrációs vezetését is ellátta, tovább egy 
14 egységű, 330 főt foglalkoztató óvoda hu-
mán erőforrás menedzsereként is helyt állt. 
Ezek mellett, – ahogy már fentebb is írtuk 
– jelenleg is tanít, szakmai vizsgáztat, segíti a 
pedagógusok munkáját megyei és országos 
szinten egyaránt, melyeket családja szerető 
támogatása mellett tesz.
- Jó szakmát választottam, mert folyamatosan 
érdekelnek a legújabb információk, próbálok 
javaslatokat, észrevételeket tenni, ez hivatal-
ból is kötelességem – jegyzi meg Kundakker 
Ferencné.
Munkával eltöltött évei alatt sok tapasztalattal 
gazdagodott, melyek közül kiemeli az együtt-
működés fontosságát, ami szerinte nélkülöz-
hetetlen, valamint egymás megbecsülése és 
tisztelete szintén szükséges a jó munkához. 
Hangsúlyozza még, az „Aki mer, az nyer.” elvet; 
az új, innovatív tevékenységek elindítása során 
szükség van a bátorságra és kitartásra.
Az aranyoklevél átvételekor Katalin őszintén 
elérzékenyült.
- Negyvennégy évet töltöttem el a szakmám-
ban, Dunaújvárosban. Eljárt az idő, és tényleg 
úgy gondolom, hogy jó utat választottam, 
mindig is szerettem a gyerekeket – nyilatkozik 

a díj kapcsán.
Kundakker Ferencné a közel jövőben sem 
szándékozik pihenéssel tölteni az idejét. Je-
lenleg cikkeket ír a Menedzser Praxis Óvoda 
Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó 
folyóiratába, valamint az Óvodai Nevelés című 
lapban is megjelent már írása. Emellett tovább-
ra is tevékenykedik, jelenleg is tanít, szakmai 
vizsgaelnök, felnőttképzési szakértő igazgatás 
területen, példát mutatva minden pedagógus 
és diák számára.

Horváth Dóri

Fotó forrása: DUOL
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Pálinka sikerek 
Szatymazon

Az idei évben 2019. június 29-én 
szervezték meg a Dankó Pista 
Művelődési Ház és Könyvtárban 
a II. Szatymazi Nemzetközi Pálinka 
és Párlatverseny elnevezésű ese-
ményt. A megmérettetésnek első 
sorban a célja a magán- és bérfő-
zőként előállított párlatok szakmai 
fejlődésének támogatása, illetve a 
nevezett párlatok összehasonlítá-
sa. A program eredményhirdeté-
sére 2019. július 12-én került sor, 
az Őszibarack Fesztivál és Falunap 
keretei között.

Erre a versenyre nevezett Perká-
táról László Norbert, s összesen 

11 mintával járult a szakértő bírá-
lók elé. Norbert, aki a III. Perkátai 
Regionális Párlatverseny legjobb 
perkátai párlatának díját hozhatta 
el idén márciusban, Szatymazon is 
szépen szerepelt: 3 bronz érmet 
hozott haza Perkátai Otelló szőlő, 
Granny Smith alma, Bosckobak 
körte párlatáért, ezüst minősítést 
nyert el Erdei vegyes gyümölcs 
likőr, Trópusi mix, Érdi Bőtermő 
meggy, Bodzavirág-hárslevelű 
szőlő nedűje, s aranynak értékelték 
a Diólikőr, Gyógynövény, Leven-
dula-hárslevelű szőlő elnevezé-
sű párlatát. Ezenkívül Kuriózum 
kategóriában 3. helyezett lett a 
Gyógynövény, Vegyes kategóri-
ában pedig második a Levendu-
la-hárslevelű szőlő párlata.

- Egy családias hangulatú verseny 

volt, ahol a Magyar Pálinkafőző Lo-
vagrend bírálta el a mintákat. Nagy 
hangsúlyt fektetnek a Hungaricu-
mukra, az őszbarackra, különösen 
odafigyeltek az ebből a gyümölcs-
ből készült párlatokra – árulta el a 
verseny kapcsán László Norbert.

A perkátai párlatkészítő a szatyma-

zi megmérettetést követően sem 
pihen: tervei között szerepel még 
a nyáron folytatni a már megkez-
dett pálinkakészítői kurzust, illetve 
a következő versenyszezonra is 
elkezdi a felkészülést.

Horváth Dóri

Egy csodás hét 
Portugáliában

2019. 07. 08-án délután indult a 
gépünk Lisszabonba. Mindenki iz-
gatottan várta a repülést, hiszen 
volt, akinek ez volt az első légi uta-
zása. Késő este értünk a szállásra, 
Figueiró dos Vinhosba. A francia 
fiatalok már délután megérkeztek, 
így ők még aznap találkoztak a 
portugál diáktársainkkal. Éjfél körül 
feküdtünk le aludni, ezért másnap 
szinte mindenki fáradtan ébredt.
Kedden Coimbrába indultunk, ahol 
megtekinthettük az egyetemet, il-
letve az egyetem botanikus kertjét. 
A kert gyönyörű volt a pálmafáival, 
eukaliptusz fáival, kaktuszaival és 
egyéb növényeivel együtt. Azt is 
megtudhattuk, hogy az egyetem 
tanulói itt végzik gyakorlataikat, 
valamint hogy van egy több mint 
száz éves fájuk is. Délután a Forum 
nevű bevásárlóközpontba vettük 
az irányt, ahol több mint két órás 
szabadprogramot kaptunk. Ez a 
bevásárlóközpont olyan volt, mint 
nálunk például a West End pláza. 
Miután itt véget ért a programunk, 
visszaindultunk a szállásra. Már a 
nap folyamán összebarátkoztunk 
a portugál lányokkal, aznap este 
pedig kosaraztunk a francia fiúkkal.
A szerdai napunk Casal de S. Si-
mao-ba vezetett, ahol a régi, kö-
rülbelül 16-17. századi épületeket 
csodálhattuk meg. Ezek ma, a 21. 
században vendégházként szol-
gálnak, belülről felújított, kívülről 
pedig a régi idők korát idézik elő. 
A falu kisebb hegyek között ta-
lálható, ami lenyűgöző látványt 
nyújt. Miután végigcsodálhattuk az 
épületeket, gyalogtúrára indultunk 
a hegyen lévő kis faluból. Majd 
fél óra hosszat sétáltunk lefelé, 
ez azonban a nagy meleg elle-

nére mindenkinek jól esett. Ebéd 
előtt és után is lehetőségünk nyílt 
strandolni a Fragas de S. Simao flu-
vial strandján. A víz nagyon hideg 
volt, így mi magyarok nem igazán 
fürödtünk, inkább a sziklamászás 
mellett döntöttünk, s jól elszó-
rakoztunk. A délután folyamán 
ellátogattunk a Cocoon Malhoa 
múzeumba és művészeti központ-
ba, valamint egy sakk múzeumba 
is betekinthettünk az ott töltött 
idő alatt. Mindezek után egy másik 
strandot, az Aldeia Ana de Avis fo-
lyó partját céloztuk meg. Ez a folyó 
Figueiró dos Vinhosban található, 
így az ott élő diákok jól ismerték.
Aznap este a szálláson egy boksz-
meccset tartottunk, ugyanis egy 
francia lány kihívott egy magyart. 
Nagyon vicces volt, mert az ösz-
szes francia és magyar drukkolt 
a „képviselőjének”. A csütörtöki 
programunk Lisszabonba vezetett, 
ott a nagyon híres Belém tornyot 
csodálhattuk meg, mindenki-
nek nagyon tetszett. Délután az 
Oceanariumba látogattunk el, ami 
olyan, mint nálunk a Tropicarium, 
annyiban különbözik csak, hogy 
több tengeri herkentyű látható, 
mivel közelebb áll az óceánhoz. 
Rengeteg és egyben érdekes hül-
lőt, halat, illetve vízinövényeket 
nézhettünk meg. Ez az este egy 
kivételes alkalom volt mindenki 
számára, ugyanis nem az iskolába 
mentünk vissza aludni, hanem S. 
Martinho do Porto ifjúsági szállójá-
ban szálltunk meg. A környék szép 
volt, a szobákból rá lehetett látni 
a messzi óceánra. A pénteki nap 
volt az egyik, amit minden magyar 
gyermek a leginkább várt. A reg-
gelit követően rögtön elindultunk 
az óceánhoz strandolni. Az egész 
délelőttöt a parton töltöttük, sőt 
még ebéd után is ott verhettünk 
tanyát. Persze a „shoppingolás” 
sem maradhatott el, így minden-

kinek sikerült vásárolnia ajándé-
kot a családtagjai számára. Késő 
délután indultunk vissza Figueiró 
dos Vinhosba. Este UNO partit 
tartottunk, s ezen az estén már a 
francia lányok is nyitottabbá váltak 
felénk, így lehetőségünk adódott 
őket is jobban megismerni. Szom-
baton Boucaába mentünk, ahol 
egy hosszú gyalogtúrán vettünk 
részt a dombos-hegyes vidékeken. 
Ez a napunk egy sportnap volt: 
kenuzással kezdtünk, izgultunk, 
nehogy beleessünk a vízbe, majd 
délután paintball várt ránk. Az első 
körben a portugálok ellen „harcol-
tunk”, őket legyőztük. Utána nehéz 
dolgunk lett, ugyanis a franciákkal 
kellett szembeszállnunk. Ellenük 
már nem volt esélyünk, szépen el-
vertek bennünket pár perc leforgá-
sa alatt. A kenu és a paintball után 
egészen kimerültünk, így amíg el 
nem indultunk vissza, Figueiró dos 
Vinhosba, pihentünk.
Elérkezett az utolsó esténk, a bú-
csú ideje. Vacsora után egy videót 
néztünk meg, ahol az elmúlt egy 
hét alatt összegyűlt képeket vágták 
össze, majd a portugál diákok, akik 
egy éve voltak nálunk, rövid kis 
műsorral köszönték meg, hogy itt 
lehettek – ez nagyon szép gesztus 
volt tőlük. Az este folyamán meg-
ajándékoztak minket, mindenki 
nagyon örült a kapott emléknek. 
A vacsora után mind a francia, 

mind a portugál diákokkal együtt 
táncoltunk és bohóckodtunk, s ezt 
követően búcsút vettünk a por-
tugál társainktól, ugyanis velük 
nem találkoztunk már. A francia 
fiataloktól is még este el kellett 
köszönnünk, mivel az ő repülőjük 
a délelőtti órákban indult.
Másnap nekünk még volt bőven 
időnk a repülőgép indulásáig, s úgy 
döntöttünk, hogy bejárjuk Figueiró 
dos Vinhost, majd ebéd után úti 
célunk Fatimába vezetett. Meg-
tekinthettük a régi templomot, a 
hatalmas teret és a rengeteg árust. 
Felemelő érzés volt egy olyan cso-
dás helyen állni, ahol Szűz Mária 
megjelent három gyermeknek. 
Miután itt végeztünk, indultunk a 
repülőtérre.
Felejthetetlen utazás volt, renge-
teg élménnyel gazdagodtunk. Sok 
szép látnivalót láttunk, új barátsá-
gokat kötöttünk, s eljuthattunk az 
óceánhoz is.
Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzatának, Somogyi Balázs 
polgármester úrnak, kísérőinknek, 
Szilasy László igazgató úrnak, Vát-
kainé Boda Ildikó néninek, és nem 
utolsósorban tolmácsunknak, Vizi 
Melindának is a lehetőségért, hogy 
részt vehettünk ezen a csodás hé-
ten!

Pavlicsek Jázmin

Fotó forrása: László Norbert

Kép forrása: Vátkainé Boda Ildikó
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Interjú Dr. Bogó  
Ákossal

Bogó Ákossal 2015 őszén készült interjú a 
Perkátai Hírek számára, amikor is bemutattuk, 
mint a Szegedi Tudomány Egyetem Általá-
nos Orvostudományi Karának hallgatóját, 
aki annak idején a Perkátai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola tanulója volt. Most, 4 év el-
teltével újra meginterjúvolhattuk, immár, mint 
végzett, orvossá avatott fiatalembert.

Amikor mi először beszélgettünk erről, még 
nem konkretizálódott benned, hogy milyen 
irányban szeretnél elmozdulni, mint orvos. 
Jelenleg hogyan látod ezt, mi az, ami ér-
dekel?

A háziorvoslás, ami megfogott, emellett pedig 
a kardiológia, ami megtetszett. Mindkettőnek 
jó alapja az általános belgyógyászat, amit 
választottam. Ha letelik az 5 év rezidensség, 
akkor majd még tudok dönteni, hogy a há-
ziorvosság legyen, vagy pedig a kardiológia.

Mikor jött az elhatározásod, hogy orvos lesz 
belőled?

Igazából sosem volt bennem nagy elhatá-
rozás, csak ugye eljött az érettségi pillanata, 
amikor választani kellett valamit. Mindig úgy 
éreztem, hogy nekem jól megy a tanulás, jó 
jegyeim voltak. Emellett nagyon szerencsés 
vagyok, mert nagyon támogató a családom. 
Nem kellett soha diákmunkát vállalnom. Úgy 
éreztem, hogy ezt a rengeteg jót, amit én 
kapok, valahogy vissza szeretném adni a tár-
sadalom számára. Ezt kaptam, és úgy érez-
tem, ha mondjuk valami mást tanulok, amivel 
esetleg bizton sok pénzt keresnék, az nem az 
az út lenne, amit kigondoltam magamnak. 
Ezen felül Édesanyám az egészségügyben 
dolgozik, úgyhogy amúgy is kaptam a kis 
utalásokat, hogy az egy szép dolog, jó do-
log… Belegondoltam, hogy igen voltaképpen 
jobban szeretem a biológia dolgokat, mint az 
irodalmat vagy a történelmet, és akkor inkább 
amellett döntöttem, hogy orvos leszek.

Hogyan épült fel a képzésed?
Az általános orvos képzés osztatlan képzés, 
viszont az első három év az inkább elmélet. 
Első évben tanulsz biológiát, kémiát és fizikát 
is. Aztán pedig jön a másodév, amikor meg 
az élettan, az anatómia kiteljesedik. A har-

madévtől jön a korélettan. Ekkor jutottam 
el egyáltalán odáig, hogy úristen én orvos 
leszek, és ezt fogom csinálni. Tudod, van a 
kórház a fejedben és én már azon a kórházon 
belül fogok dolgozni. Mert addig az egész 
olyan volt, hogy egyetemre kerültem, most 
valami nehezet tanulok, és nagyon sokáig 
tartott mire rájöttem, hogy ez a nehéz most 
az orvostudomány lesz, én orvos leszek és 
betegeket fogok gyógyítani… Na ez ijesztő 
volt. Ott volt egy kis törés, hogy nem tudom, 
akarom e ezt csinálni, aztán egyszer csak 
sikerült, haladtam tovább és megszerettem. 
Egyre több gyakorlatom lett, egyre inkább 
éreztem, hogy igen, én erre képes vagyok.

Voltak ugye gyakorlati részei ennek. Mi volt 
a legmaradandóbb élmény számodra, mint 
diák, tanuló?

Igazából kiemelkedő egy sincs. Én azt ke-
restem ebben az egészben, hogy mi az, amit 
ebben élvezek, s azt tapasztaltam, hogy leg-
inkább a betegekkel szeretek beszélgetni. Fel-
venni őket, látni azt, hogy izgulnak, aztán ami-
kor kedvesen beszélsz hozzájuk, viccelődsz 
velük egy kicsit, akkor elkezdenek lelazulni, 
otthon érezni magukat, megnyugodni. Tény-
leg, mosolyogsz rájuk és visszamosolyognak. 
Tudják, hogy nincs akkora baj, valami csak 
lesz. Ez megy nekem. Úgy érzem, hogy ezt 
szívesen csinálnám.

Közvetlen vagy.

Igen. Ezért is szeretném a belgyógyászatot.

És mik a következő fázisok? Most ugye meg-
van a diploma. Mondtad, hogy 5 év rezidens-
ség, ez mit takar?

Ez azt jeleni, hogy konkrétan a klinikán dolgo-
zom. Már felvettek, mint rezidenst a Szegedi I. 
sz. Belgyógyászati Klinikára. A rezidens képzés 
úgy működik, hogy dolgozol a kórházban 
és mellette valami kis ösztöndíjat is kapsz. 
Dolgozol is, meg tanulnod is kell. Félévente 
vizsgák vannak, amiken át kell szépen menni. 
5 éven keresztül ott dolgozok, és mellette 
tanulok is sokat, és ha a vizsgákból átme-
gyek, akkor szakorvossá leszek, tehát ez a 
szakorvosi képzés menete. Mivel én jelenleg 
általános orvos vagyok, most már felvehet-
nek általános orvosnak, de nem írhatok ki 
bizonyos gyógyszereket, nem végezhetek 
bizonyos vizsgálatokat, stb…

Hányan végeztétek most el az egyetemet?

Kb. 170-en összesen.

És hányan indultatok?

350 körül lehettünk.

Hol estek ki ezekből az emberek, mi volt a 
tapasztalat?

Legtöbben a harmadév végén.
Születtek e mondjuk életre szóló barátságok?
Abszolút. A lakótársammal együtt kezdtük ezt 
az egészet. Ő másodév után lett a lakótársam, 
sajnos még harmadévben elakadt, úgyhogy ő 
onnan folytatja tanulmányait, nem egyszerre 
fejezzük be, de ettől még nagyon jó a barát-
ságunk. Meg hát ugye, akivel végigcsináltuk, 
csoporttársak, velük is erős a kapcsolat.

Úgy tudom, hogy te zenélsz is mindemellett. 
Miket csinálsz még szabadidődben?

A hatodév most egy kicsit szétcincálta a bio-
ritmusomat. Mindig máshol voltam gyakor-

laton, nehéz volt összeegyeztetni, de azért a 
zenét ’hál Istennek pont sikerült. Igen, van egy 
bandánk, Arrhythmia néven. Magyar rockot 
játszunk, Tankcsapdát, Depressziót és Roadot. 
Ezen kívül nagyon szeretek otthon leülni a 
gép elé és filmet nézni, játszani, nekem ez a 
teljes kikapcsolódás. Negyed és ötödévben 
nagyon sokat jártam edzeni. Jó volt odafigyel-
ni mit eszek, egészséges és nem bonyolult 
dolgokat, magamnak sütöttem tojást meg 
csirkét. Nagyon szeretek eljárni egyébként 
futni, mondjuk ezt sajnos már ritkán csinálom.

Négy éve, amikor megkérdeztem, azt felel-
ted, hogy előbb orvosnak kell lenned, hogy 
válaszolni tudják rá, úgyhogy most újra fel-
teszem: szerinted milyen ember induljon el 
egy ilyen szakmában?

A türelem az nagyon nagy erény szerintem, az 
emberekkel szemben is. Mert rá fogsz jönni, 
hogy nem arról szól az orvoslás, hogy jön a 
beteg és meggyógyítod, hanem egy nagyon 
sokrétű és szerteágazó feladatsor kezdődik el. 
Az orvoslás hatalmas türelmet igényel és nem 
csodálom, hogy az emberek kiégnek ebben. 
Nagyon kevés az orvosok száma, és sokszor 
nagyon nagy a feszültség a munka során.

Mennyi időt kellett mondjuk tanulással töl-
teni?

A szorgalmi időszakokat mondhatjuk, hogy 
„elvicceltem”, úgyhogy ott nem készültem túl 
sokat. Az utolsó pillanatban lévő tanulások 
nagy mesterévé váltam. A vizsgaidőszakok 
viszont csúnyán tele voltak. Mondjuk ott is 
volt egy kis idő belazítani, de azért mindig 
úgy voltam vele, ha már elkezdtem, az utol-
só egy hétben, – ha nagyon közel voltunk a 
vizsgához, az utolsó két hétben, – akkor már 
mindent szépen félre kellett tenni. Minden 
időt be kellett osztani; reggel van, mondjuk 
fél órám megnézni valamit a videómegosz-
tón, de egyébként napközben pedig üljek le, 
még ha nem is úgy haladok, ahogy szeretnék. 
Max leülök és meditálok, hogy kicsit lenyu-
godjak. Ez így másod- és harmadévben már 
kellett. Az nagyon gyilkolja az embert. Nagyon 
sok idegösszeroppanás volt, én is túl voltam 
egy-kettőn. Tudod, hogy igazából tanulhattál 
volna jobban, de nem megy, ha abban sem 
vagy biztos, hogy ezt szívből akarod csinálni. 
Keresed a motivációt, mert azt hiszed, hogy 
megvan, ezt akarod csinálni, de egyszer csak 
egy akkora hegy előtt állsz, amit nem bírsz 
megmászni. Akkor nem tudod, hogy mi az, 
amibe kapaszkodhatsz, hogy ne essél le úgy, 
hogy ne tudd folytatni. Igazából visszatérve a 
kérdésedre egyrészt a türelem, másik pedig, 
hogy a stresszt bírni kell.

Az SZTE- t ajánlanád-e mint egyetemet?

Abszolút egyébként. Nem is csak az egyetem 
miatt. Annyira jó a diákélet, az emberek… 
Kimész, és mindenki kedves hozzád.

A jövőbeli terveket tekintve merre tovább?

Nem tudom még, az öt év annyira hosszú. Ha 
hat év alatt nézem, hogy hány tervem volt, 
akkor már most biztos vagyok benne, hogy 
nem tudom megmondani.

És akkor most téged Dr. Bogó Ákosnak lehet 
hívni?

Igen, elkészült a személyim. Megyek is érte 
jövő héten.
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Interjú Vátkai Lucával

A Perkátai Hírekben többször megjelentek 
interjúk olyan Perkátán élő fiatalokról, akik 
valamiben tehetségesek. Jelen hírekben 
szeretném bemutatni Vátkai Lucát, helyi 
óvodapedagógust, akinek a tanulmányait 
és tevékenységeit figyelemmel kísérve el-
mondhatjuk, hogy példaértékű.

Luca az általános iskola elvégzése után Szé-
kesfehérváron, a Teleki Blanka Gimnázium 
Arany János Tehetséggondozó Program osz-
tályában érettségizett. Már egészen kicsi kora 
óta megérintette az idegen nyelv varázsa. 

Megkérem Lucát, beszéljen ezen irányultság-
ról, a választott nyelv vonzalmáról!

Először is szeretném megköszönni az interjúra 
való felkérést! Nagyon nagy megtiszteltetés-
nek érzem. 

8 éves korom óta tanulok angolt, anyukám 
biztatására. Nagyon játékos módon ismerked-
hettem meg a nyelvvel, és szerintem gyermek-
korban ez is a legfontosabb: hogy a gyerekek 
rájöjjenek arra, hogy nyelvet tanulni jó kis ka-
land. Az alsó tagozatot itt Perkátán végeztem 
el, ötödik osztálytól azonban Dunaújvárosba 
jártam a Petőfi Sándor Általános Iskolába, ami 
nyelvi tagozatos. Onnantól kezdve folyama-
tosan és elég intenzíven tanultam a nyelvet. 
Az Arany János Tehetséggondozó Program is 
nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra, ezért 
a 9. osztály tulajdonképpen nyelvi alapozás 
volt. Tulajdonképpen sokáig nem is gondol-
kodtam rajta, hogy esetleg én ebben jó lennék, 
egyszerűen csak szerettem az angol nyelvű 
zenéket, filmeket, sorozatokat, aztán egyszer 

valami nagy véletlen folytán részt vettem egy 
angolversenyen, ahol kiderült, hogy egész jó 
alapokkal rendelkezem. Akkoriban nem igazán 
találtam a helyem a Telekiben, nem voltam 
kiemelkedő egyik tantárgyból sem, úgyhogy 
nagyon örültem, hogy találtam valamit, ami-
ben ügyes lehetek, úgyhogy gőzerővel neki-
álltam tanulni és meg sem álltam a felsőfokú 
nyelvvizsgáig. Azóta pedig már tanítom is az 
angolt, ami talán még több örömet okoz, mint 
amikor én tanultam a nyelvet. :)

Mely nyelvek keltették még fel az érdeklő-
désedet? Szeretnél-e újabb nyelvet tanulni?

Felső tagozatos koromtól kezdve az érettsé-
giig tanultam németül, sőt az első félévben 
még a főiskolán is felvettem a németet, mint 
szabadon választható tárgyat, de sajnos rá 
kellett jönnöm, hogy nem az én nyelvem, 
hiába tanultam hosszú évekig, valahogy 
mégsem ragadt rám úgy, mint az angol. Ta-
nulgattam egyébként franciául is régebben, 
nagyon szerettem, de valahogy elfelejtettem 
a francia nyelvvel kapcsolatos ambícióimat 
és megmaradtam a 10-15 szavas szókincsnél, 
amit a testvértelepülésünkre való utazáskor 
szoktam használni. Terveim között szerepel, 
hogy valamikor tovább fejlesszem ezt a kis 
tudást. A főiskolán a német mellett olaszul 
is tanultam 3 féléven keresztül, az is nagyon 
tetszett, úgyhogy annak a folytatása is a hosz-
szútávú terveim között szerepel. Remélem, 
lesz is rá időm!

Luca a kecskeméti Neumann János Egyetem 
Pedagógusképző Karán folytatta a tanulmá-
nyait. Az első évben óvodapedagógus alap-
szakon tanult, a második évtől pedig felvette 
hozzá a tanítói szakot is. 

Nemes és felelősségteljes hivatást válasz-
tottál! Mikor határoztad el, hogy ezt a pályát 
választod?

Nagyon érdekes dolog ez számomra, mert 
valahol a szívem mélyén úgy érzem, hogy ez 
már azelőtt eldőlt, hogy egyáltalán gondol-
kodtam volna a pályaválasztáson. Rengeteg 
minden érdekelt gimnazista koromban, de a 
pedagógia nem volt közöttük. Azonban na-
gyon bennem maradt egy emlék, miszerint 9. 
osztályban egyszer önismeret foglalkozáson 
mindenkiről elmondták a többiek, hogy milyen 
szakmában tudnák elképzelni a jövőben. En-
gem akkortájt leginkább az újságírás foglalkoz-
tatott, ám majdnem az összes osztálytársam 
azt mondta, hogy óvónéniként képzel el a 
jövőben. Tulajdonképpen mindig is szerettem 

a gyerekeket és szerencsére könnyen meg is 
találom velük a hangot, de nem gondoltam, 
hogy ez így „rám van írva” és mint említettem, 
akkor igazából nem is vonzott ez a pálya. Nem 
tudnám megmondani, hogy pontosan mikor 
és minek hatására döntöttem el, hogy mégis 
ez az én utam, de mire eljött a felvételi ideje 
már teljesen biztos voltam abban, hogy ezt 
szeretném csinálni, a főiskolán eltöltött évek 
pedig még inkább megerősítették ezt bennem.

Hogyan érezted magad a főiskolai évek alatt? 
Nem volt megterhelő, hogy a tanulmányaid 
során egyszerre két szakon is komoly köve-
telményeknek kellett megfelelni? 

Annyira gyorsan eltelt ez a négy év, hogy 
igazából még nem is gondolkodtam el azon 
úgy igazán, hogy hogy éreztem magam és 
mit adott nekem ez az iskola. Nagyon el-
foglalt időszak volt ez számomra, az elmúlt 
négy évben egy percet sem unatkoztam, de 
valahogy mégsem éreztem azt, hogy ösz-
szerogynék a sok felelősség alatt. Nagyon 
örültem neki, amikor 2017-ben nappali ta-
gozatról átmehettem levelezőre, ugyanis a 
perkátai óvodából felkerestek, hogy lenne 
számomra álláslehetőségük. Valóban nehéz 
volt úgy dolgozni, hogy közben minden hét-
végén iskolába kellett mennem, sokszor volt 
lelkiismeretfurdalásom amiatt, hogy talán nem 
tudok mindenhol 100%-ot adni magamból, 
de megtettem, ami tőlem telt. Idén szeptem-
bertől pedig egyéb kötöttségektől mentesen 
vethetem bele magam a pedagógiai munkába 
és az óvodai életbe, amit már nagyon várok.

Szeretnék gratulálni a 2019. év nyarán átvett 
diplomáidhoz! A diplomák mellett elnyerted 
a szakdolgozatoddal az egyetem elismerő 
oklevelét! A színvonalas munkádat igazolja, 
hogy a dolgozatod bejutott a Módszertani 
szekció országos fordulójába.

Kérlek, mutasd be, hogy miről szól a kutató-
munkád, a szakdolgozatod!

Mivel két szakot csináltam egyszerre, ezért két 
szakdolgozatot is kellett írnom, és őszintén 
bevallom, hogy januárban még azt hittem, 
hogy lehetetlen lesz, de valahogy mégis sike-
rült. Szerencsém volt, hogy sikerült két olyan 
témát is találnom, amit szívvel-lélekkel tudok 
kutatni és valóban nagyon érdekel. A tanítós 
szakdolgozatomat angolul írtam és arról szól, 
hogy hogyan lehet segítségünkre a kutyá-
val asszisztált pedagógia módszere az angol 
nyelvoktatásban.

Milyen érzés?

Azt hiszem, nem tudom. Az volt nagyon-na-
gyon jó érzés, amikor sikerült az államvizs-
ga, és megfürödhettünk a szökőkútban. Az 
zseniális volt. Lemostam magamról ezt a hat 
évet, meg az érzést, hogy ha most kivágnak, 
akkor hiába voltam itt, mert nincs semmi a 
kezemben. Akkor éreztem, hogy, most van 
valami a kezemben, ami az enyém. 6 éven 
keresztül diák voltam, úgy, hogy még sem-
mit nem tettem le egy érettségin kívül az 
asztalra. Ez nehéz volt, mert még mindig 
semmit nem dolgoztam, még semmit nem 
tettem a társadalomért, még mindig csak 
egy ígéret vagyok, hogy ez majd valaha jó 
lesz. Egy befektetés voltam, ami még nem 
térült meg, és így nyomás volt rajtam, ahogy 

az évek mentek, alig vártam, hogy ez véget 
érjen. Ezt éreztem.
Tudod, erre mondják, hogy elröppen ez a 6 év, 
de nem, visszanézve se röppent el. Egy kisebb 
élet volt, amit ott leéltem, amíg megjártam ezt 
a kálváriát, illetve láttam, ahogy a jóbarátaim 
küzdöttek. Volt, aki simán megcsinálta, volt, 
aki sokkal jobban, mint én, de volt, aki kiesett 
már, és ezeket végignézni erősen megérinti 
az embert.

Hát nem semmi évek vannak mögötted, az 
biztos…

Igen, erős volt.

De te is erős voltál.

Nagyon sok boldogság volt benne. Fantaszti-

kus embereket ismerhettem meg, fantasztikus 
emberekkel élhettem együtt így, ebben a 6 
évben. Tényleg, hihetetlenek azok az embe-
rek. Annyira értelmes és intelligens mindenki. 
Mindenkinek megvan a saját gondolata a 
világról, és ezek érdekes gondolatok, tudod? 
Érdekes meghallgatni, mert ők is olyanok, 
hogy megpróbálják értelmezni, hogy mit 
miért csinálnak, és érdemes végighallgatni, 
hogy kinek mi a célja. Ki, mit, miért csinál, 
mindenkinek megvan a maga kis célja, csak 
meg kell mindenkinek találnia azt.

Köszönöm szépen az interjút Dr. Bogó Ákos-
nak! Gratulálunk neki, s további sok sikert, 
kitartást kívánunk az útja során!

Horváth Dóri

(  folytatás a 14. oldalon)
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(  folytatás a 13. oldalról
 Nem titok, hogy a kutyusommal, Hope-pal 
belekezdtünk egy terápiás kutya tanfolyamba, 
ami egy nagyon komoly oktatási folyamat mind 
a kutya, mind pedig a gazda számára, és talán 
tavasszal már meg is lesz az összes vizsga, és 
el is kezdhetjük a valódi gyakorlati munkát. Ez 
volt tulajdonképpen a kutatási témám motivá-
ciója, és nagyon sokat tanultam a szakdolgozat 
írása közben.
Az óvodapedagógus szakon írt dolgozatom 
jutott tovább a Neumann János Egyetemen 
megrendezett Intézményi Tudományos Di-
ákköri Konferencián az országos versenyre, 
ami majd azt hiszem 2021-ben lesz. Ennek a 
dolgozatnak a témája a kétnyelvű gyermekek 
beilleszkedése volt. A vőlegényem családjában 
vannak kétnyelvű gyerekek, akikről esettanul-
mányt írhattam, amiért nagyon hálás vagyok 
a szüleiknek, nélkülük lehetetlen lett volna. 

Mit szeretsz csinálni a szabadidődben? Van-e 

hobbid?

A legnagyobb hobbim tulajdonképpen a „ku-
tyázás”, hogy úgy mondjam. Sokat sétálunk, 
kirándulunk a kutyusommal, ezek a legdurvább 
vizsgaidőszakokban is mindig kikapcsoltak és 
megnyugtattak, de a hétköznapokat is feldob-
ják, úgyhogy nagyon örülök, hogy úgy alakult, 
hogy kutyás lettem. :) Ezen kívül szeretek bi-
ciklizni, olvasni és sorozatokat nézni. Sajnos 
ezekre az elmúlt években nem sok időm jutott, 
remélem, ezentúl másképp lesz. 

Könyvtárosként megjegyzem, hogy Luca 
rajong a könyvekért, imád könyvtárba járni. 
Megkértem, hogy ajánljon regényeket az ol-
vasóknak, s ő készségesen vállalta. Íme: 

Rengeteg remek könyv található a perkátai 
József Attila Könyvtárban, úgyhogy mindenki-
nek ajánlom, hogy térjen be. Az én személyes 
kedvenceim:
J.K.Rowling Harry Potter sorozata

Dan Brown könyvei
Markus Zuzak: A könyvtolvaj
Kevin Lemantől a Születési sor(s)rend pedig 
nem regény, de személyes kedvencem és min-
denkinek ajánlom.
Kíváncsivá tettél, hogy az óvodapedagógusi 
és tanítói, valamint az angol nyelvtanári vég-
zettségeddel mit fogsz választani hivatásodul? 

Őszintén szólva nem tudom. Talán az lenne a 
legjobb, ha valamilyen módon egyszerre csinál-
hatnám mindet a kutyás terápiával kiegészítve. 
Majd meglátjuk, hogy alakul. :)

Luca bárhogyan is dönt, a szép tanulmányi 
eredményei, a lelkiismeretes, példamutató 
munkája, és a gyermekek iránti szeretete a 
biztosíték arra, hogy jól és sikeresen fogja 
végezni azt. 

Köszönöm az interjút Lucának! További sok 
sikert kívánok a szép hivatásához!

Interjút készítette: Lászlóné Szabó Edit

A 2020-ban induló, a gimnáziumi és szakgim-
náziumi 9. és 11. évfolyamos tanulók számára 
meghirdetett külföldi nyelvtanulási program 
célja a tanulók nyelvtudásának fejlesztése.

Az érintettek a Tempus Közalapítvány által ki-
írt pályázati rendszerben, egyéni vagy iskolai 
mobilitás keretében kapcsolódhatnak be a 
programba. A program célországai: Ausztria, 
Németország, Egyesült Királyság, Málta, Íror-
szág, Franciaország és Kína.

A középiskolai nyelvi programról

2020-tól a gimnáziumi és szakgimnáziumi 
tanulók a 9. és 11. évfolyamot követő nyári 
szünetben kéthetes egyéni vagy csoportos 
nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemze-
ti alaptanterv alapján tanulható első idegen 
nyelvek (angol, német, francia, kínai) célor-
szágaiban, Ausztriában, Németországban, az 
Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, 
Franciaországban és Kínában. (Kínába kizárólag 
a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 
tanulói utazhatnak nyelvet tanulni.)

A köznevelési adatok alapján a programban 
potenciálisan kb. 140 ezer tanuló jogosult részt 
venni 2020-tól.

A nyelvtanulási program hazai költségvetésből 
fog megvalósulni. A szaktárca (EMMI) megbí-
zásából a program megvalósítását a Tempus 
Közalapítvány végzi, mivel többek között az 
Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal ren-
delkezik a középiskolás korosztály nemzetközi 
mobilitásának támogatásában.

A nyelvtanulásról

A nyelvi program keretében egyrészt a célor-
szágok hivatalos oktatási és kulturális szerve-
zete által minősített nyelviskolákban történő 
nyelvtanulás lesz támogatható. A nyelvisko-
lák listája a Tempus Közalapítvány honlapján 
lesz elérhető (jelenleg a nyelviskolai kínálat 
felmérése, a potenciális nyelviskolákkal való 
együttműködés előkészítése van folyamatban).

A nyelvtanfolyamok 2 hét időtartamban, mini-
mum 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók 
a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős 
programok keretében is lehetőséget kapnak a 
nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kul-
túrájának, szokásainak megismerésére. Az el-
szállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt 

kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget 
teremt a nyelv elsajátítására. A tanfolyamok 
az újrakezdőtől a felsőfokú szintig elérhetőek 
lesznek, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola 
végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfe-
lelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű 
csoportban tanulja az idegen nyelvet.

A szervezett nyelvtanfolyamok mellett a felso-
rolt országokban partneriskolai együttműködés 
keretében is részt vehetnek tanulók célnyelvi 
környezetben megvalósuló projektekben, is-
kolai szervezésben.

Ki jelentkezhet a programra?

A középiskolai nyelvi programban elsőként 
a 2019/2020-as tanévben 9. és 11. osztályos 
nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgim-
náziumi képzésben tanulók jogosultak részt 
venni. A következő évben minden tanuló a 9. 
és 11. évfolyamot követően, kéthetes nyelvi 
képzésben vehet majd részt egyénileg vagy 
csoportosan, illetve projekt alapú mobilitásban 
a tanév egy meghatározott időszakában.

A nyelvi előkészítőt végző tanulók választhat-
nak, hogy a nyelvi előkészítő év után, vagy a 9. 
osztály elvégzése után kívánnak kiutazni. Ezt 
követően további egy alkalommal vehetnek 
részt célországi nyelvi képzésben (tehát a 11. 
évfolyam után). Hasonlóan az évismétlő tanu-
lók is az adott évfolyam után egy alkalommal 
utazhatnak ki nyelvi képzésre.

Milyen nyelvek választhatóak?

A nyelvi program keretében az első nyelvként 
tanulható idegen nyelvek választhatóak, tehát 
az angol, a német vagy a francia nyelv, valamint 
speciális esetben a kínai. A tanuló nem köteles 
az elsőként tanult idegen nyelvet választani 
tehát azt, amit általános iskolában kezdett el 
tanulni, azonban legalább a pályázat évében, 
a 9. vagy a 11. osztályban) már tanulnia kell a 
választott nyelvet.

Elsősorban természetesen azt a nyelvet ajánlott 
választani, amelyben a tanuló már magasabb 
szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés eb-
ben az esetben tud valóban hatékony lenni. 
Azonban előfordulhat, hogy az első idegen 
nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, 
így ezt a lehetőséget pl. további nyelvvizsga 
megszerzésére szeretné felhasználni.

Mire kapható támogatás?

A nyelvi program a célországokban való nyelv-
tanulásra teljeskörű támogatást nyújt, tehát 
fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiuta-
zás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a 
célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való 
részvételhez szükséges utazási költségeket 
(pl. reptéri transzfer díját, napi tömegközleke-
dés költségét). A tanulók a támogatást még a 
tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, 
előfinanszírozás nem lesz szükséges.

A pénzügyi konstrukció részleteiről később 
tudunk teljeskörű tájékoztatást adni.

A résztvevő tanuló az elnyert támogatásról a 
nyelvtanfolyami részvétel igazolásával, továbbá 
tartalmi beszámoló készítésével számol el. A 
tanuló hibájául felróható nem teljesítés esetén a 
tanuló (gondviselő) a teljes támogatás összegét 
köteles visszafizetni.

Hogyan lehet jelentkezni a programra?

A nyelvi program 2020-ban indul, a jelentkezé-
sek még nem kezdődtek el. Jelenleg a program 
előkészítése történik: a Tempus Közalapítvány 
az érintett országok külképviseleteinek, nyelvi 
intézeteinek segítségével felméri a célországok 
nyelviskolai kínálatát, kidolgozza a pályázati 
rendszert, tájékoztatja a hazai középiskolákat.

Az ősz folyamán a gimnáziumok és szakgim-
náziumok részletes tájékoztatást fognak kapni 
a nyelvi programról, a jelentkezések tervezett 
ütemezéséről, módjáról. A pályázati felhívás 
megjelentetését 2019 ősz végéig tervezzük, a 
pályázatok beadására 2020 első hónapjaiban 
kerül majd sor.

Kérjük, hogy a tanulók és szüleik a tanév meg-
kezdése után elsőként a tanulók középiskolájá-
ban érdeklődjenek, hogy az intézmény pl. kö-
zös kiutazással, partneriskolai együttműködés 
megszervezésével kíván-e részt venni a nyelvi 
programban. Amennyiben a tanuló vagy csa-
ládja az egyéni kiutazást kívánja választani, úgy 
kérjük, hogy kövessék figyelemmel a Tempus 
Közalapítvány honlapján a nyelvi programmal 
kapcsolatos híreket, így első kézből kaphatnak 
majd tájékoztatást a pályázati felület megnyi-
tásának időpontjáról.

https://tka.hu/kulfoldi-nyelvtanulasi-program

Tempus Közalapítvány

Új külföldi nyelvtanulási program indul 2020-tól
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Shigatse Tibet második legnagyobb városa 
(mintegy 50 ezer lakossal), hagyományosan 
a pancsen lámák székhelye, akik a dalai láma 
utáni második legnagyobb rangú buddhista 
egyházi méltóság.

Legfontosabb kolostora a Tashilhunpo, mely a 
tibeti buddhizmus gelukpa iskola legnagyobb 
kolostorának egyike, 1447-ben alapították. 
700 000 négyzetméter területen helyezkedik 
el., a Potala után a második legfontosabb 
kolostor, mivel a Pancsen láma székhelye-
ként funkcionált. Látványra mint egy miniatűr 
Potala-palota. Itt csodálhattam meg a jövő 
óriás Buddháját, amelyet Maitreya Buddhának 
neveznek. A helyi szerzetesek elmondása 
szerint ott jártunkkor közel ezer szerzetes 
élt a kolostorban. Maga a városka érdekes 
keveredése a hagyományos tibeti település 
és a modern kínai városnak. Kiváló minőségű 
szállodája a világ bármely pontján megállná a 
helyét négycsillagos kategóriában, ugyanak-
kor parádésan belecsempészték építészetileg 
és belső elrendezéseknél  is a tradíciókat. A 
Mont Everest felé vezető utunkon jelentősebb 
települések: Shakja, Lhatse,Tingri települések 
voltak. Említésre méltó kolostorok voltak: 
Shalu kolostor, amely érdekesen kombinálta 
a kínai és a tibeti építészeti szokásokat és 
melynek falfestményei igen  értékesek.  A 
legendák szerint az egykor itt élő szerzetesek 
különleges képességeket birtokoltak: ember-
feletti módon tűrték a hideget és hatalmas 
távokat tudtak átugrani. A Sakya- kolostor, 
mely a vörös süveges szerzetesek ősi szent 
helye volt. Innét már fel-feltűntek a Qomo-
langma kontúrjai, melyhez egyre közelebb 
kerültünk… 

Kína kincsei 94. - Pavlicsek Zsolt rovata

Kalandunk Tibetben és a világ tetején 4. rész

Pavlicsek Zsolt és  Pavlicsek Patrik élménybeszámolója 

4. rész A vidéki Tibet: Shigatse,Gyantse, Lhatse, Tingri…

Lhasaból indulva igen hosszú és kalandos 
vidéki útvonalon értük el először Gyangtse 
majd Shigatse városát. A minőségi autósztrá-
da elhagyása után a Kyi Chu / Lhasa) folyó 
völgyén át vitt fel utunk a 4800 m magas 
Gambala hágóig, ahonnan a csodálatos pa-
norámájú Yamdrok tóban és a 7191 m magas 
Nojin Kangtsang hegy látványában gyönyör-
ködhettünk. Az út varázsát emelte a sűrű 
felhőzeten való állandó áthatolás/ belevágás, 
kibukkanás/, ami egyszerre volt izgalmas a 
várható új látvány miatt, ugyanakkor félelme-
tes volt a folyamatosan elővillanó szakadékok, 
szerpentinek és lejtők-emelkedők ezrei által. 
Ehhez járult a tibeti sofőrök számunkra túlzott 
és érthetetlen magabiztossága, mely azonban 
hallatlan rutinnal / és szerencsével / párosult. 
Bátorságuk számunkra vakmerőség volt az 
utak minőségét, az állandó kőhullásokat és a 
szembejövő járművek tempóját tapasztalva. 
Folyamatosan lelki szemeim előtt voltak a 

tv-ben látott magashegyi halálutak kalandjai, 
de most nem a kényelmes kanapén izgultam, 
hanem saját bőrömön „élveztem” a hátbor-
zongató élményt. Életre szóló emlékké égett 
agyamba minden egyes itt megtett kilomé-
ter-- pedig mintegy 2000 km-t kalandoztunk 
Tibetben … El nem fakuló élmény számomra 
egy valódi gleccser látványa és a tövében 
megpihenni ,amelyet a Karo La gleccsernél 
élhettem át. 

Gyantse városa valamikor a harmadik legje-
lentősebb városa volt Tibetnek, kereskedelmi 
csomópont volt. Legjelentősebb kolostora a 
Pelkor, melyben 108 kápolna van és tízezer 
Buddha képét imádják. A kolostor közepén a 
Kumbum fehér sztúpa áll. A település északi 
részén a hegyoldalban magasodik a város 
erődítménye a Dzong, melyben masszív 
stílusú külső zárt falak mögött bújnak meg 
a templomok, irodák, szerzetesi szállások. 
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Egyházi írások

Tanévkezdő támogatást 
adtak át Perkátán

A „Legyen öröm az iskolakezdés” elnevezésű 
akció keretein belül a Katolikus Karitásztól 
vehettek át tanszereket több mint 800 tele-
pülésen gyermekek. A kezdeményezés első 
állomása Perkáta volt, ahol 2019. augusztus 
26-án Spányi Antal püspök, a Katolikus Kari-
tász elnöke adta át az adományokat, melyek 
többek között iskolatáskát és egy tízezer forint 
értékű vásárlási utalványt is tartalmaztak.

Az átadóra a Győry-kastély dísztermében ke-
rült sor, ahova meghívást kapott az 56 diák és 
családjaik. A 10 órakor kezdődő ünnepségen 
elsőként Toldi Hajnal, a perkátai Karitász veze-
tője üdvözölte a megjelenteket. Megköszönte 

mindenkinek a nagylelkű segítséget a mun-
kájukban, nem csupán ez esemény kapcsán, 
hanem azt megelőzően is.

Ezt követően Csapai Johanna a „Hívogat az is-
kola…” című dalt énekelte el, majd Irimi Zsanett 
és Tóth Csaba szavalatát hallgathatták meg.

Utánuk Spányi Antal püspök szólt néhány 
szót az összegyűltekhez. Beszélt arról, hogy 
az iskola nem csak a gyerekeknek, hanem a 
szülőnek is komoly feladat, nehéz megszokni 
az új rendszert, és előteremteni az iskolakez-
déshez szükséges felszereléseket.

- A Katolikus Karitász megérti ezeket a gon-
dokat és segíteni szeretne rajtuk – mond-
ta Spányi Antal. – Több mint ötezer család, 
nyolcszáz településen lett támogatva.

Sok sikert kívánt a tanévhez, és átadta a szót 

Somogyi Balázs polgármesternek. A polgár-
mester szintén köszöntött minden jelenlé-
vőt, s visszaemlékezett arra, hogy egykoron 
a Győry-kastély is oktatási intézményként 
funkcionált a település életében. Hangsú-
lyozta a perkátai helyi Karitász kiemelkedő 
tevékenységét, s megemlítette, hogy annak 
vezetője, Toldi Hajnal a 2018-as évben Per-
kátáért Emlékéremben részesült.

A beszédeket követően átadásra kerültek a 
támogatások, melyeket minden gyermek 
örömmel vett át.

A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója 2019. 
szeptember 15-ig tart, s nem csupán a hazai, 
de külhoni településeknek is a segítségére van 
a kezdeményezésével.

Horváth Dóri

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az idei nyár is mozgalmasan telt egyházköz-
ségünkben. Június végén 3 napos zarándok-
utazásra vittük legszorgalmasabb ministrán-
sainkat, szentmisére járó hittanosainkat és 
az érdeklődő híveket. Máriapócs kegyhely 
volt a fő zarándoklati célunk, ahol felemelő 
lelki élményeknek lehettünk részesei. Rövid 
kirándulásokat tettünk Észak-Erdélyben: meg-
csodáltuk a nagy hegyeket, a régi építészeti 
emlékeket Avasújfalu skanzenjében. Szaplon-
cán a vidám temetőt és a gyönyörű fatemp-
lomot látogattuk meg. Hűsöltünk Nagykároly 
csodaszép kastélyában és bekukkantottunk 
Máramarossziget és Nagybánya városokba. 
Köszönet az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma EGYH-KCP-18-P-0055 sz. pályázatának 
a támogatásért!  

Júliusban köszöntöttük és megajándékoztuk 
Mitrovics Zsolt újmisés atyát Adonyban és 
Perkátán is, majd a fiatalok egy jó hangula-
tú búcsúesten elköszöntek Zsolt atyától, aki 
augusztustól Székesfehérváron kezdte meg 
papi szolgálatát. Püspök atya új diakónus atyát 
küldött az Adonyi Plébániaközpontba, aki így 
Perkátán is működni fog az előttünk álló egy 
évben, a jövő júniusi pappá szenteléséig. Győri 
Balázs István diakónus atya komlói származá-
sú, aki Budapesten végezte papi tanulmányait. 
Fogadjuk szeretettel szolgálatait!

Július 21-én megtartottuk a József Attila utcai 
haranglábnál a szokásos Kármel-hegyi Boldog- 
asszony litániát, melyben megemlékeztünk 
Teréz grófnőről. Sajnos az első évek kezdeti 
lelkesedése után ma már kevesebben érzik 
fontosnak e szép helyi hagyomány látogatását.  

Augusztustól megkezdődött templomunk 
elektromos karbantartása, felújítása. Tájékoz-
tatunk minden érdeklődőt, hogy a templom-
belső fejlesztésének legelső üteme az elörege-
dett és korszerűtlen / ezért nem üzembiztos/ 
elektromos hálózat és berendezések felújítá-
sát,cseréjét jelenti. Ezek után kerülhet majd 
sor a falak javítására, festésére –a következő 
évek támogatásainak függvényében. A mun-
kálatok ideje alatt,-- várhatóan októberig --, 
a szentmiséket és szertartásokat a Kastély fő 
épületének emeleti dísztermében tartjuk a 

megszokott vasárnap reggel 8 órai kezdettel. 
Az ettől eltérő miserendet időben hirdetni 
fogjuk. Ezúton is megköszönjük a méltó li-
turgikus helyszín biztosítását  Somogyi Balázs 
polgármester úrnak és Bogó Anikó igazgató 
asszonynak !

Aug.12-13 napjain ministránsainkkal és a 
buzgó hívekkel zarándoklaton vettünk részt: 
először Kassa látnivalóival ismerkedtünk, 
ahol kiemelt programunk volt tiszteletünket 
tenni II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk sírjá-
nál. Utunk ezután Nemzeti Kegyhelyünkre, a 
csodálatos környezetben elhelyezkedő Mát-
raverebély-Szentkútra vezetett, ahol zarándok 
programokon és szentmisén vettünk részt. 
Ellátogattunk Pásztóra is, ahol 2017-ben két 
Szűz Mária szobor is könnyezni kezdett, máig 
megmagyarázhatatlan módon. E csodála-
tos jelzést megértve tettük tiszteletünket a 
hangulatos kis Szentlélek templomban, ahol 
Zachar Béla esperes plébános atyától kaptunk 
mértékadó, felemelő lelki táplálékot a csodák 
értelméről és életünkbe való beépítéséről.

Élményszerzéseinket Hollókőre tett rövid 
kirándulással zártuk. Köszönet a Miniszterel-
nökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 
támogatásáért, melyet az  EGYH-KCP-19-0315 
sz. pályázat által biztosított számunkra!   

Nagy örömmel gratulálunk Somogyi Balázs 
polgármester úrnak a kapott magas állami 
kitüntetésért! Büszkeségünk fokozza a tény, 
hogy Somogyi Balázs egyházközségünk ve-
zetőségében is aktív munkásságot végző 
hívő keresztény, aki jegyzői feladatokkal és 
templomatyai szolgálatokkal is erősíti közös-
ségünket !

Nagyboldogasszony és Szent István király 
ünnepei után, aug. 26-án Spányi Antal megyés 
püspök atyánk ad/ott/ át országos Karitász ve-
zetőként itt Perkátán iskolakezdési támogatási 
utalványt 56 helybéli rászoruló gyermeknek, 
családnak. Helyi Karitász csoportunk nevében 
megköszönjük Püspök atya kiemelt figyelmét 
és hálásan köszönjük helyi adományozóink 
pénzbeli és szolgáltatási felajánlásait. Külön 
köszönet Gubicza Tamásnak, a Gubicza Bt által 
augusztus 20-ra adományozott kenyerekért! 

Templomunk búcsúját Kisboldogasszony 
napján, szeptember 8-án tartjuk reggel 8 
órai kezdettel a Kastély dísztermében! Ekkor 
tartjuk a tanévkezdési veni sanctét a hittanos 
gyermekek részére, amikor fohászkodunk a 
sikeres tanévért és áldást adunk a szükséges 
taneszközökre! A hittan órákat ebben a tan-
évben is Toldi Róza Hajnal és Pavlicsek Zsolt 
hitoktatók tartják. A gyermekek az iskolában 
pontos tájékoztatást kapnak az órák beosz-
tásáról az első tanítási napokon.

Az idei önkéntes egyházi hozzájárulások 
összegei: aktív, dolgozó felnőtt 6000 Ft/ év 
,nyugdíjas, gyesen lévő vagy munkanélküli 
4600 Ft/ év, de lehetséges magasabb ösz-
szegekkel is támogatni a helyi egyház mű-
ködését. A támogatást csekken, átutalással 
vagy személyesen átadva is el lehet juttatni 
Plébániánkhoz! Aki még nem kapott a szoká-
sos sárga csekkből, kérje munkatársainktól / 
hitoktatóktól, sekrestyéstől, kántortól, képvise-
lőinktől/ Támogatásukat szeretettel köszönjük!

Pavlicsek Zsolt 

lelkipásztori munkatárs
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Közlemények

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik CSOBÁNCZI PÁL temetésén 

részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvételükkel  
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Felesége és családja

Képtelen hír: meghalt 
Imre
Csörgött a telefon. Fölvettem és beleszóltam. 
Remegő női hang mondta – de mit is? Először 
nem értettem, aztán mintha rám omlott volna 
a mennyezet. Reménykedtem, hogy rosszul 
hallok, de a visszafojtott sírás szüneteiben 
mintha kitisztult volna a kagylóban kattogó 
zaj, és többé nem volt kétség. – Erika vagyok 
Perkátáról, és csak tudatni szeretném veletek, 
hogy meghalt Imre. – Az efféle mondatok 
néhány pillanatra szinte megállítják az agy és 
a szív működését; akkor is ez történt. – Erika 
vagy, ezt értem, de mi az, hogy Imre…? Csak 

nem a férjedről beszélsz? – És a női hang 
bár meg-megszakadt beszéd közben, amit 
elmondott, lassan visszahozott a mélységből, 
ahová a képtelen hír letaszított. Felfogtam 
közlése értelmét: Kovács Imre, akinek a se-
gítségével 2001 elején házat vásároltunk a 
faluban, s akit párjával és családjával együtt 
igen hamar megszerettünk, életereje teljében 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hosszú per-
cekbe telt, míg valamelyest rendezni tudtam 
a gondolataimat. Felidéztem magamban a 
nyíltszívű, meleg lelkű, bennünket a hamar 
barátsággá gazdagodó ismeretségünk 18 éve 
alatt műszaki és egyéb ügyekben önzetlenül 
segítő, jó kedélyű, humoros embert, a nagy-
szerű feleségéért, szerető szigorral nevelt 

értelmes, talpraesett négy gyermekükért élő 
és dolgozó férjet és apát. Számunkra ők hatan 
az ideális, nagybetűs Család, és ha a barátsá-
gunkat említem, mindannyiukra gondolok. 
Sokszor időztünk velük, jóízű beszélgetése-
ket folytatva a világ dolgairól, örömökről, a 
gyerekek jövőjéről, s most mindennek vége 
szakadt egy átkozott, gyilkos vérrög miatt. 
Amikor a párommal együtt a faluban töltött 
éveinket tartalmasabbá, színesebbé tevő Im-
rétől búcsúzunk, az itt hagyottak szavakban 
nem kifejezhető veszteségét éljük át. Próbáljuk 
elfogadni az elfogadhatatlant, de egyelőre 
nem megy. Máris nagyon hiányzol, Imre.

Füzesi István

Elhunyt Sőtér Éva Ilona, 
intézményünk munka-
társa

Életének 62. évében, 2019. augusztus 24-én, 
hosszan tartó, türelemmel és méltósággal 
viselt súlyos betegség után elhunyt Sőtér Éva, 

a Perkátai Szociális Központ házi beteggon-
dozója. Éva 1958-ban született Tiszafüreden, 
ahol végső nyugalomra is helyezik. Éva 12 éven 
át tisztességgel, alázattal és türelemmel ápolta, 
gondozta az intézmény ellátottjait. Kedves-
ségével, humorával folyamatosan igyekezett 
szebbé, könnyebbé tenni az idősek, betegek 
hétköznapjait. Közvetlensége és sajátos hu-
mora miatt munkahelyi közössége meghatá-
rozó személye lett.

Sohasem felejtjük el segítőkészségét, gondo-
zottjaink iránti felelősségvállalását.

Elment egy lélek ma ismét a Földről
kit szívünk többé el sosem feled
csendesen figyelsz ránk már odaföntről…
legyen helyettünk: Isten Veled!

Éva, nyugodj békében!

Barna Tímea, a Perkátai Szociális Központ 
vezetője és Somogyi Balázs polgármester
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Virágvarázs
 VIRÁGÜZLET

(Perkáta, Butiksor)

Dekorációk, ajándék – és esküvői csokrok, cserepes virágok, koszorúk.

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 8.00- 16.00, Szombat 8.00-12.00
Telefonszám: 06 30 430 9389

Ugyanitt Temetési ügyintézés, kegyeleti koszorúk-és csokrok rendelése

Liturgia Kft.
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

Virágok-Koszorúk;  Kiszállítást vállalunk!

Éjjel-nappal ügyelet
Telefonszám: 06 20 446 9253

KÖZLEMÉNY - HIRDETÉS

HIRDETMÉNY
Perkáta Nagyközség Önkormányzata többek között eladásra hirdet két belterületi építési telket, 
amelyen régebben lakóház volt. Az önkormányzati telkek ára jelenleg még mindig kétlépcsős, 
egyrészt a pormentes burkolattal ellátott utcákban 600 forint/m² + ÁFA, míg a nem pormentes 
utcákban 400 forint/m² + ÁFA. Ettől eltérő árakra egyedi ármegállapítással már volt példa a te-
lepülés központjában.

Az egyik meghirdetett ingatlan az 553 HRSZ-ú, a valóságban Deák Ferenc utca 27. szám alatti 
738 m²-es telek. Másrészt a 1382/1 HRSZ-ú, a valóságban Széchenyi István utca 45. szám alatti, 
938 m²-es telek. Mindként ingatlan pormentes utcában található, így az áruk 600 forint/m² + 
ÁFA. Vételi szándékot bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban írásban beadott kérelemben lehet.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

Somogyi Balázs
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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 
térítésmentesek.

A társadalmi célú hirdetések 
negyed oldalig díjmentesek!

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

10 és felette: 40%

Helyi hirdetőknek állandó 20% kedvezmény!
A hirdetés költségeit a Perkátai 

Polgármesteri Hivatal 

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

Fizetési határidő: 
a Perkátai Hírek megjelenésétől számított 

5 munkanap.

SZERKESZTŐSÉGI 
KÖZLEMÉNY

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

A következő lapzártánk ideje: 
2019. október 10.
Elérhetőségünk: 

ujperkataihirek@gmail.com 
a Faluüzemeltetési iroda, 

vagy személyesen a szerkesztőség tagjai



Nyári, zenés programok 
Perkátán

Rock délután a Falukemencénél június 29-én a perkátai motorosok szervezésében

Július 6-án  a Bolhazsák zenekar zenélt a gyerekeknek, a felnőtteknek pedig  
a Cool Head Klan , majd a Kárpátia zenekar adott fergeteges koncertet.

IFI Feszten hallhattuk augusztus 19-én Az Arrhythmia zenekar játszott a közönségnek
Este fellépett a Groovehouse 

- Nyárutó nosztalgia –


