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 Megújul a Győry- kastély „C”
épületének tetőszerkezete
 Közérdekű, emlékeztető
egészségügyi információk
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 Változás a szentmise
rendjében
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 Változatos programok
a felújított Győrykastélyban

:

Pedagógusnapi Köszöntő
Roth Márta - Kezedbe teszem a könyvet
Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.

Köszöntő a Ballagó Diákokhoz

„Mindennap megszűnik valami,
amiért az ember szomorkodik,
de mindennap születik valami,
amiért érdemes élni és küzdeni.”
(Herakleitos)

„Nézz vissza most egy
percre, nézz az útra,
Nézd meg, mit tett, mit
alkotott a munka,
Nézz vissza…aztán ismét
csak előre,
S indulj tovább az alkotó
jövőbe.”
(Kiss Jenő)

„Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen.”
(Ady)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Perkátai Polgármesteri Hivatal | Elérhetőség: hivatal@perkata.hu, (06) 25/507-570

Testületi ülés
2016. április 13.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 13-i képviselő-testületi ülésén 7 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé
Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Szilasy László,
Szabó Tamás, Ujfalusi Pál) volt jelen.

nek veszély-elhárítási és tető-felújítási
munkái vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárást lezáró döntési javaslatot és 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
1. a Képviselő-testület a bírálóbizottság
javaslatát elfogadva, azzal egyetértve
a következő ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánította:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
2016. április 13-i rendkívüli ülés napirendjét
az alábbi pontok szerint:

• FENYŐ KHT Kft. (2475 Kápolnásnyék, Balassa utca 2.)

• „A képviselő-testület által adományozható kitüntetés és díszpolgári cím szabályairól” szóló önkormányzati rendelet.

2. a Képviselő-testület a bírálóbizottság
javaslatát elfogadva, azzal egyetértve
a fenti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.

• „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló
önkormányzati rendelet.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Perkáta, Dózsa György út 15. szám
alatti, 1104 hrsz.-ú ingatlanon lévő Győry-kastély „C” épület fedélszerkezeté-

Testületi ülés
2016. április 21.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 21-i képviselő-testületi ülésén 7 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé
Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Szilasy László,
Szabó Tamás, Ujfalusi Pál) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
az alábbiakat:
• Perkáta Nagyközség közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében
2015-ben tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót.
• Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
• A Perkátai Szociális Központ 2015.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
• Az aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámolót.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata

• MAVA-PLAN Kft. (2484 Agárd, Mező
utca 10/a.)

3. Az eljárás nyertesének a következő
ajánlattevőt hirdette ki:
• FENYŐ KHT Kft. (2475 Kápolnásnyék,
Balassa utca 2.)

4. A Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert az eljárás eredményéről szóló tájékoztató („Összegezés az
ajánlatok elbírálásáról” c. dokumentum) elkészítésére és az ajánlattevők
részére történő megküldésére, egyúttal
a szerződéskötési moratórium lejártával a nyertes ajánlattevővel a szerződés
megkötésére.
• Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
a Szivárvány Óvoda intézményében a
2016/2017-os nevelési évre az óvodai
beíratás és a bölcsődei igényfelmérés
időpontját 2016. április 14-i, 2016. április
15-i időpontban határozta meg. A képviselő-testület az óvodai beiratkozás
idejéről szóló hirdetményt a határozat
mellékletében szereplő tartalommal fogadta el. Az óvodai felvételi kérelmeket
az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki
a felvételi átvételi kérelem elbírálásáról
legkésőbb 2016. május 30-ig értesíti a
szülőket.

(Az ajánlat megtekinthető: http://www.
perkata.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek/)

Somogyi Balázs
polgármester

2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet.

lyozási Hivatalhoz történő benyújtásra
vonatkozó megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.

• Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2015. évi belső ellenőrzéséről szóló
éves ellenőrzési jelentést.
• Perkátai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
• Perkátai Polgármesteri Hivatal 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolót
az előterjesztés szerint.
• Perkátai Polgármesteri Hivatal 2016.
évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztést.
• Elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben, a közszolgáltató által készített éves költségelszámolást, valamint
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 2015. évi beszámolót.
• A Fejérvíz Zrt. és Perkáta Nagyközség
Önkormányzata között kötendő, az
I-50. Perkáta község ivóvízszolgáltató
rendszer-V víziközmű 2017-2031. évi
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére,
Magyar Energetikai és Közmű-szabá-

• Elfogadta a Fejérvíz Zrt. és Perkáta
Nagyközség Önkormányzata között
kötendő, az I/88. Szabadegyháza és
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV víziközmű 2017-2031. évi
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére,
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásra
vonatkozó megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
• Úgy határozott, hogy a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület részére a testvértelepülési rendezvényük lebonyolításához 500 000 Ft támogatást biztosít a
2016. évi költségvetés K508 Egyéb civil
szervezetek támogatása előirányzat
terhére.
• A Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület részére a 2016. június 19-24. közötti
Saint-Maximinba történő testvértelepülési látogatás utazási költségeinek
részleges finanszírozására 500 000
Ft támogatást biztosít a 2016. évi költségvetés K508 Egyéb civil szervezetek
támogatása előirányzat terhére.
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• Az Agro-Hóka Kft. (2193 Galgahévíz,
József Attila u. 24.) részére, telephelyének (Perkáta, Bárányjárás puszta
0270/3, 0270/1, 0238/1 hrsz.) korszerűsítése céljából a Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő
0220 helyrajzi számú földrészletből
4211 m2 területet értékesít 150 Ft/m2
áron, összesen bruttó 631 650 Ft ös�szegben, azzal, hogy az adásvétellel

Testületi ülés
2016. április 25.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 25-i képviselő-testületi ülésén 7 képviselő (Somogyi
Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé
Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Szilasy László,
Szabó Tamás, Ujfalusi Pál) volt jelen.
A Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta „A képviselő-testület által adományozható kitüntetés és díszpolgári cím

Megújul a perkátai
Győry kastély-együttes „C” épületének
tetőszerkezete
A perkátai Győry kastély-együttes „C”
épületének tetőszerkezete is megújul két
sikeres pályázatnak köszönhetően.
A Nemzeti Kulturális Alap 3213-201 és
a Nemzeti Kulturális Alap 3236-160-as
kódszámú pályázatok keretében, a Fejér
Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári
Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvé-

és annak előkészítésével kapcsolatos
költségeket a vevő köteles viselni. A
képviselő-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert, hogy az
ingatlanrész értékesítésének előkészítése érdekében megtegye a szükséges
intézkedéseket.
Somogyi Balázs
polgármester

szabályairól” szóló 9/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosítását.
A második napirendi pont szerint Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással támogatja,
hogy a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából a
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel
Tagiskolája kiváljon.
Somogyi Balázs
polgármester

delmi Osztályával egyeztetve került sor
a kivitelezésre.
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A 2016. április 21–i szerződéskötést követően, 25-én megtörtént a munkaterület átadása, mára már megkezdődtek a
munkálatok.
A tetőfelújítás keretében ugyanolyan fedést kap a melléképület, mint a KDOP2.1.1/B-12-2012-0012 kódszámú pályázat
keretében felújított Győry- kastély főépülete.
Bogó Anikó
Somogyi Balázs
polgármester
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Áprilisban történt

A Telekom Minicittára négy rajtot is rendeztek, hiszen több mint ötezer nevezőt
számlált a 2,5 kilométeres táv. Az első
kettő futamban a különböző iskolákból
érkezett diákok indultak. Intézményünkből
32-en neveztünk be erre a távra, melyet
mindannyian sikeresen teljesítettünk. A
nap hangulatát megalapozta a jó idő, valamint a színpadi programok, a rengeteg
kiállítás, ahol egészséges termékeket, táplálék kiegészítőket lehetett megkóstolni.

Április 05-én délután 14 órakor tartottuk
hagyományosnak számító versmondó
versenyünket a Győry-kastély földszinti
termeiben.

Április 25-én SNI gyermekek megyei versenyén, Acsai Dzsenifer 6 osztályos tanuló I.
helyezést ért el matematikából, ugyanezen
a versenyen Mocsai Domonkos 8. osztályos
tanuló 3. helyezést ért el
Szilasy László
Igazgató
A hattagú zsűri két szekcióban dolgozott a
rendezvény alatt: külön hallgatták meg az
1-2. évfolyamosokat és külön a 3-4. osztályosokat. A kastély dísztermében került sor
az eredményhirdetésre és a díjátadásra. Az
évfolyamonkénti első és második helyezett
automatikusan továbbjutott a dunaújvárosi
Vasvári és Móricz iskolákban rendezendő
területi versmondó versenyekre, amelyet
2016.04.11-én, a költészet napján rendeztek meg.
Április 6-án Bűnmegelőzés óra az 5.a, 7.b,
és 8.b osztályokban.
Április 7-én megtartottuk iskolánkban a
felsős versmondó versenyt a költészet
napja alkalmából.
Április 11-én Tankerületi versmondó versenyen: I. helyezett lett Kovács Roland 1.a
osztályos tanuló.
Április 12. Igazgatói értekezlet volt Székesfehérváron.
Április 14-én a megyei vers-, prózamondó- és énekversenyen I. helyezett lett
Mocsai Domonkos 8.a osztályos tanuló.
Április 14-15. lezajlott a beiratkozás az
első osztályokba, 18-18 gyermek került
beíratásra mindkét leendő első osztályba.
Előkészítő foglalkozásokat tartottak a tanítónők, hagyományainkhoz híven.
Április 16-án Vivicittá Futás volt Horváthné
Fischer Katalin szervezésében Budapesten
Április 25-28-ig, naponta 14-18óráig papírgyűjtés volt Hegedűs Gabriella igazgatóhelyettes szervezésében.

Városvédő Futás
Április 16-án a Margit-szigeten rendezték
meg a 31. Telekom Vivicittá Városvédő
Futást, melyre iskolánkból is neveztek
tanulók, szülők és pedagógusok. Néhány
év kihagyása után jó volt látni, hogy ez
a rendezvény még mindig sok embert
mozgat meg, sőt az idei évben a futók
létszáma rekordnak számított.

Szeretnénk, ha az őszi SPAR Budapest
Maraton Fesztiválra még több nevezővel
indulhatnánk.
Horváthné Fischer Katalin

Elsősegélynyújtó
verseny
Iskolánk 5 fős csapata a Magyar Vöröskereszt által szervezett és a dunaújvárosi
mentőállomás által irányított elsősegélynyújtó verseny dunaújvárosi területi selejtezőjén vett részt 2016. április 6-án. A
csapat tagjai – Áldott Bence, Jánoshalmi
Attila, Kádár Alexandra, Rónás Patrik, Tamás Viktória - öt életszerű szituációba
kerültek, és elméleti tesztet is töltöttek.
Újraélesztést végeztek ambu babán, egy
autóbaleset helyszínén egyszerre 3 sérültet láttak el, akik között volt eszméletlen
fejsérült, combcsont törött, szemsérült.
Egy utcai dulakodásban szúrt sérülést
szenvedett balesetesnek segítettek, majd
egy szórakozóhelyen forró itallal nyakon
öntött sérültet láttak el, és végül egy munkahelyén lépcsőről leesett bokatörött,
hányással küzdő személynek nyújtottak
elsősegélyt. A helyszínen, a rendőrség és
a tűzoltóság tagjai versenyen kívüli feladatokkal is várta a versenyzőket. A gyerekek
nagyon ügyesen vették az akadályokat, és
a rövid felkészülési idő ellenére, a képzeletbeli dobogó 3. helyére állhattak.
Orbán Brigitta
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Perkátai SNI
gyermekek megyei és
területi tanulmányi
sikerei 2016 tavaszán
Áprilisban rendezték meg Dunaújvárosban
a megyei vers és prózamondó versenyt,
melyen Mocsai Domonkos 8. osztályos tanulónk 1. helyezést ért el (felkészítő tanára:
Pavlicsek Zsolt). Ugyancsak április hónapban rendezték Dunaújvárosban matematikából a felső tagozatos tanulók részére a
megyei döntőt, melyen Acsai Dzsenifer 6.
osztályos tanulónk 1. helyezést ért el ( felkészítő tanára: Jákliné Perei Erika ), Mocsai
Domonkos 8.osztályos tanulónk 3. helyet
szerzett ( felkészítő tanára: Pavlicsek Zsolt ).
Május 12-én rendeztük Perkátán hetedik
alkalommal a „Helyünk van a világban”
sni-s és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek területi döntőjét, az 1-4.évfolyamnak matematikából, míg az 5.-8.
évfolyamosoknak történelemből. Az egész
tanévben zajló levelezős versenybe több
mint száz diák kapcsolódott be Székesfehérvárról, Dunaújvárosból, Seregélyesről,
Dunaföldvárról, Adonyból, Szabadegyházáról, Sárosdról a helyi diákok mellett.
A legjobbak írásbeli döntőjét a megújult
Kastélyban tartottuk meg, ahol a következő perkátai sikerek születtek:
Matematikából: Az 1.osztályosok között 1.
helyezett Szabó Fanni Eszter (felkészítő
tanára: Jákliné Perei Erika), 2. helyezett:
Acsai Márió Krisztofer ( felkészítő tanára: Jákliné Perei Erika). A 3. osztályosok
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között 3. helyezést ért el Acsai Márk (felkészítő tanára: Pavlicsek Zsolt ). A 4.évfolyamosok között 2. lett Nagy Róbert (
felkészítő tanára: Jákliné Perei Erika).

Fülöp Irén:
Eltelt négy év

Történelemből: Az 5. osztályosok versenyében 2. lett Papp Patrik (felkészítő tanára: Pavlicsek Zsolt), 3. helyet ért el Lakatos
Máté (felkészítő tanára: Pavlicsek Zsolt).

Eltelt négy év!
Sok közös emlék,
Ami a tarisznyákba
Belefér még!

A 7. évfolyamosoknál 1. lett Lajtos Viktória
(felkészítő tanára: Jákliné Perei Erika), míg
a 8. osztályosok között 2. helyet szerezett
Mocsai Domonkos (felkészítő tanára: Pavlicsek Zsolt), 3. lett Széll István Patrik perkátai
fiú, aki Dunaújváros színeiben versenyzett.

Agárdon a Gárdonyi Emlékház.
A rönkvárban az ügyességi próbák!
Kötélhúzás és labdázás,
Számháború és fotózás.
Majd a fürdőben nagy csobbanás a vízbe!
A csúszdán vajon ki ér előbb le?

A többi helyezést dunaföldvári, dunaújvárosi, sárosdi, adonyi és szabadegyházai
diákok szerezték meg. A résztvevők szabadidős programként megismerkedtek
a felújított Kastéllyal is a megmérettetés
után. Köszönetet mondunk iskolánk közreműködő pedagógusainak, diákjainak és
az ÁMK vezetőjének és munkatársainak a
sikeres rendezésben vállalt munkájukért!

Megmásztuk Pákozdon a kis hegyet.
Fociztunk is ott épp eleget!
Kis hajóval átszeltük a Velencei-tavat.
Vidám volt együtt ez a kis csapat!

Jákliné Perei Erika és Pavlicsek Zsolt
szervező tanárok
Szilasy László
Igazgató

A dunaújvárosi uszodában
Egymás után úsztuk le
A hosszú távokat.
Ezután jólesett a finom fagyi falat!
Krándulások, osztálybulik,
Farsang és a görög tánc!
Ez mind-mind megtörtént.
Pár év múlva majd
Emlékezzél vissza rá!
Repülőút Franciaországba!
Egy örök emlék!
Ha majd elválnak útjaink,
Jusson eszedbe
A sok szép közös élmény!
Szeretettel:
Irénke nénitől a 8.b osztálynak

Perkátai Általános Művelődési Központ
A Perkátai Általános Művelődési Központ
az idei évben is megrendezte hagyományos Testvértelepülési és Sport Nap elnevezésű programját. A rendezvényen volt
főzés, futball kupa és a Testvértelepülési
Kiállítás is megnyitásra került – számos
egyéb program mellett.

Az óvodai ballagások is kezdetüket vették
május hónapban. Kívánunk a leendő első
osztályosoknak sok sikert az iskolában!

Érdekes és színes előadásokkal készül a
József Attila Nagyközségi Könyvtár: Janikovszky Éva emlékének rendez be egy
kiállítást.

Továbbra is fogadjuk az 50 órás iskolai
közösségi szolgálat teljesítésére a diákokat! Változatos feladatkörrel és segítőkész
kollégákkal állunk a jelentkezők rendelkezésére. Jelenleg szerződésben állunk a
következő iskolákkal:
Fejér Megyei Eötvös József Szakképzőisko-

la és Kollégium, Székesfehérvári Belvárosi I.
István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium
és Kollégium, Székesfehérvári Széchenyi
István Műszaki Szakközépiskola, Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Kollégium, Bánki Donát Gimnázium
és Szakközépiskola, Dunaferr Szakközépés Szakiskola, Székesfehérvári Belvárosi
I. István Középiskola, Székesfehérvári Árpád Szakképzőiskola és Kollégium, Rudas
Közgazdasági Szakközépiskola, Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és
Szakiskolája, Teleki Blanka Gimnázium és
Általános Iskola, Dunaújvárosi Széchenyi
István Gimnázium és Kollégium.
Programjainkra és rendezvényeinkre várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató
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József Attila Nagyközségi Könyvtár hírei
Bemutattuk a Cimacs című
képeskönyvet
A gyermekkönyvtárnak ajándékozott „Cimacs” történetéről már tájékoztattuk az
olvasóinkat! 2016. április 27-én, és 28-án a
kisiskolások számára képeskönyv bemutatóval készültünk. Az író- olvasó találkozó
vendége a szerző, Kovács Mihályné - szül.
Bihari Ilona - volt. A találkozóra meghívást
kapott a könyv illusztrációjának készítője:
Horváth Dóri is. A kicsiknek szóló állattörténetet interaktív formában mutatta be a
szerzője. Barátságos hangulatban beszél-

gettek az állatokról, és rajzok is készültek
a foglalkozásokon, amelyekről Bilig Edit
munkatársunk készített egy Cimacs kollázst. A gyerekek bepillantást nyerhettek
a Cimacs folytatásába is, amely lejegyezve
egyelőre kézirat formájában várja a kiadását. A gyerekek nagyon érdeklődőek és
lelkesek voltak.

szeretik a fantasztikus regényeket, vegyítve humorral, szerelemmel és mesebeli
kalandokkal.
A Jeffry Archer könyvsorozatát, a Clifton-krónikát pedig azoknak ajánljuk,
akik a családregények mellett, szeretik
az izgalmas kalandokkal és titkokkal teli
történeteket.
Jó olvasást kívánunk a könyvekhez!

Janikovszky Éva
emlékkiállítás

Könyvajánló
Könyvajánlóval készült a könyvtárunk,
amelyeket megtekinthetnek az olvasóink a
honlapon, és a facebook oldalon. Elérhető
a www.konyvtar.perkata.hu honlapon és a
„Perkáta Könyvtár” facebookon.
A Vörös pöttyös könyvek között válogatva
ajánljuk a Cassandra Clare könyvsorozatát, A végzet ereklyéit. Elsősorban az
ifjúságnak szánjuk, és mindazoknak, akik

Szeretettel meghívjuk Önöket a - Móra
Könyvkiadó által is támogatott - Janikovszky Éva emlékkiállításra, amelyet az
írónő születésének 90. évfordulója alkalmából rendezünk. A kiállítással egy időben
könyvbemutató is lesz, amely szervezett
időpontokban történik.
Helyszín: a felújított Győry-kastély földszinti terme
A kiállítás időtartama: 2016. május 18-27
(nyitva tartási időben: hétfő-péntek: 8:0016:00)
Lászlóné Szabó Edit
könyvtáros

Szivárvány Óvoda hírei
Események az
óvodában
Április hónapban történt meg
az új gyerekek beíratása, melyre
nagy szeretettel, izgalommal,
várakozással készültünk. Sok
kisgyermek szüleivel érkezett
meg az első alkalommal a várva
várt intézménybe. Volt, aki igen
bátran, határozottan nyilvánult
meg, köszönt, kérdésemre vála-

szolt, volt, aki anya, apa mögé
bújva kukucskált ki. A felajánlott
udvari játéklehetőségre azonban mindenki boldogan reagált.
46 kiscsoportos korú gyereket
írattak be. Az iskolai tanulmányokat 37 nagycsoportos korú
óvodás kezdi meg.
A szeptemberi indulásra igen
magas óvodai csoportlétszámok várhatók.
Programokban nem volt hiány.

Áprily Géza április 25-én gitáros, zenés előadásával repítette
a gyerekeket a mesék birodalmába. A színvonalas, interaktív
előadást nagyon élvezték, ami
játékukban, rajzukban is tükröződött.
A fogorvos néni folyamatosan
ellenőrzi az apróságok fogait.
A vizsgálatok nem okoznak
problémát a gyermekeknek. A
fogorvos iránti félelmük teljes
mértékben feloldódott.
Az édesanyákat a Cica és Pillangó csoport köszöntötte kis
műsorral, melyre nagyon készültek. A kicsik a műsor alatt
elpityeredtek, de ez nem probléma, mert ez azt jelenti, hogy
érzelmileg nagyon kötődnek
az édesanyjukhoz, nehéz még
ebben a korban szerepelni és
utána odabújni anya ölelő karjába. Sajnos voltak olyan kisgyerekek, akiknek az ünnepre
az édesanyjuk nem jött el.
Mivel az év végéhez közeledünk
itt a jó idő, a csoportok a maguk

kisebb-nagyobb kirándulásait
szervezik meg. A Pillangó csoportosok lovas kocsis kirándulást tesznek a településünkön.
A Cicás csoportosok Székesfehérvárra a Tűzoltóságra látogatnak el. A Macis csoportosok
Székesfehérvárra játszóházba,
a Nyuszis csoport Rácalmásra
a Jankovich-kúriába tesz látogatást. A Sünis csoport óvodapedagógusai szülős kirándulást
szerveztek Piliscsévre.
Ismét eltelt egy év. A tanító
nénik is ellátogattak óvodánkba, hogy ismerkedjenek leendő
tanítványaikkal, sikeres legyen
a gyerekeknek az óvodából az
iskolába való átmenet.
A nagycsoportos korú gyerekektől ünnepélyes keretek között veszünk búcsút. Szeptemberbe új oktatási intézménybe
lépnek. Kívánunk sikeres iskolakezdést, jó tanulást!
Szeretném megköszönni a
Roma Önkormányzatnak az
óvodakert szépítési munkáját,

PERKÁTAI HÍREK

KULTÚRA – PERKÁTAI KÍNAI KÖZPONT

2016. május
a Fundamenta Gondoskodás
Alapítványnak a Sünis csoportba vásárolt új bútorokat, és a
Szülői Szervezetnek az egész
évben végzett aktív támogatását. Az óvoda szintű gyermeknap megszervezésére május
30-án kerül sor, mely gazdag,
színes programmal várja a
gyerekeket, melyet a szülők
szerveznek.
Lassan a végéhez közeledik
a Nemzeti Tehetség Program
keretében megvalósított – „Ez
a világ olyan kerek…” című pályázatunk, melyben 8 kiemelten tehetséges gyermek vett
részt. Cél volt a hagyományok
őrzése, gazdagítása egy tehetségfejlesztő közösségben. A
program célja az óvodánkban

folyó tehetséggondozó munka
elmélyítése, szélesítése, színesítése, eszköztárunk fejlesztése. A program 60 órás volt 3
óvodapedagógus vett benne
részt. A foglalkozások éves
munkaterv alapján történtek.
A kiscsoportos foglalkozás tág
teret biztosított egy-egy téma
mély feldolgozásához. Pl.: Egy
mese feldolgozásához, különböző különleges anyagokkal
tevékenykedhettek a gyerekek,
megismerkedhettek modern
IKT eszközök működésével,
használatával. Kirándulásokat
tehettünk, ahol gazdag ismeretre tehettek szert a gyerekek.
Legnagyobb sikere azonban a
kísérletezésnek volt. A foglalkozásokra örömmel jöttek a
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gyerekek és meg tudták fogalmazni, hogy miért volt jó ide
járni és sajnálják, hogy vége
lett.

zat megvalósítása, ezért úgy
döntöttünk, hogy ismét megragadjuk az alkalmat egy újabb
pályázati lehetőségre.

Azt a következtetést vontuk
le, hogy sikeres volt a pályá-

Kovács Tiborné óvodavezető
Bogó Anikó ÁMK igazgató

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
Április-május hónapban is számos programmal várta látogatóit a Perkátai Kínai
Központ Nonprofit Kft.
2016. április 20-án a Fejér Megyei Szakértők Szakmai Napjának adott otthont a
Győry-kastély. A Köznevelési Szakértők
Országos Egyesületének Fejér megyei
tagjai érkeztek a programra, szerte a megyéből. Thaisz Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-fejlesztési
Főosztályának vezetője tartott előadást a
Köznevelési Kerekasztal működéséről. Az
Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese Brassói Sándor azokat a kérdéseket
válaszolta meg, amelyeket a pedagógusoknak már előre lehetőségük volt elektronikus úton feltenni számára. A szakmai nap
folyamán az előadók között szerepelt még
Galambos Zsuzsanna, a Székesfehérvári
Pedagógiai Oktatási Központ igazgatója,
valamint Bella Tibor a KÖSZOE elnöke és
Jurecz Emil az egyesület titkára is. Ők
az egyesület és az oktatási intézmények
együttműködéséről, az egyesület működéséről és a tagok önképzési lehetőségéről
beszéltek.

Április 21-e és 29-e között Martin Jánosné
természet fotóiból, és a képek által meg-

ihletett Mukli Ágnes költeményeiből álló
„A szépség bűvkörében” című kiállítást tekinthették meg az érdeklődők. A perkátai
származású alkotók szeretettel beszéltek
a településről és az itt eltöltött időről, s
örömüket fejezték ki, hogy bemutathatják
Perkátának munkájukat.

tón az énekes-dalszerző számos barátja
megjelent, sokan tettek hozzá személyes
ereklyéket a kiállítás anyagához. A kiállítás
május 14-ig volt megtekinthető.

A megnyitón a Szivárvány Óvoda gyermekei néptánc előadással készültek, melyet Mosonyi Györgyné tanított be. Az
ünnepséget egy vetítés zárta, amely során
a kiállítás képeit és verseit zenei aláfestéssel tekinthették meg a részt vevők. Mukli
Ágnes verseit Horváth Fanni szavalta el
a vetítés alatt.
Április 30-án eredményhirdetésre került
az „A mi kastélyunk” című rajzpályázat
is, melyre sok szép, értékes alkotás érkezett. A gyerekek rajzaiból készített kiállítás
május 14-ig volt megtekinthető a kastély
épületében.
Szintén április 30-án Térségi Borverseny
zajlott a kastélyban, az adonyi Dunamenti
Szent Orbán Borrend szervezésében. A
verseny során fehér, vörös illetve siller,
rozé és idegen termőhelyű borokat osztályoztak a bírák. Több mint száz borral
neveztek a részt vevők.

Május 3-án Bódi László „Cipő” Emlékkiállítása nyílt meg a díszteremben. A megnyi-

Május 14-től június 2-ig Vaskóné Gálfi Erzsébet, „A pillanat, ami örök” című festmény kiállítása kerül bemutatásra a Győry-kastélyban.
A kastély épületében májusban berendezésre kerül a kínai testvértelepülésünk,
Huaxiang által biztosított kiállítás is. Ennek
az előkészületeire május 8-án egy delegáció érkezett Kínából, akik felmérték a
kiállítás területét, elkezdték annak megtervezését.
Elérhetőségeink:
Tel.: +3625/899-102; +3620/381-5526
E-mail: kinaikozpont@perkata.hu
Jelenleg hatályos nyitva tartás:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 16:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.
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Perkátai Szociális Központ
2431 Perkáta, Bocskai u.2. | Elérhetőség: pszk@perkata.hu, (06) 25-450-609

Baba-Mama Klub hírei Anyák napja a
Az április 8-án tartott találkozás alkalmával Nyugdíjasok
a kicsinyeknek megfelelő cipőviselet és a
Baráti Körében
lúdtalp megelőzése volt a téma. Vendégünk volt a perkátai székhelyű Tanoda D&K
Kft, Maus cipők bemutatójával. Komáromi
László és Komáromi Mercédesz nagyon
kedves, családias és gyermekbarát ismertetőt tartott.

Bensőséges ünnepség színhelye volt a Perkátai Szociális Központ nappali klubjának
terme. Már hagyománnyá vált, hogy Fülöp
Irén magyar szakos tanárnő a diákjaival
megtiszteli az édesanyákat, nagymamákat ezen a jeles napon. A felsős diákok
verssel, furulya-szóval méltatták az ünnep
fontosságát.

FELHÍVÁS
A PERKÁTAI SZOCIÁLIS KÖZPONT
HAGYOMÁNYTEREMTŐ CÉLLAL
SZENIOR KI MIT TUDOT HIRDET
A BARÁTSÁG VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL!
Versenykategóriák:
Előadó művészet (a produkciók
3-5 perc hosszúak lehetnek)
• Ének (egyéni, csoportos)
• Hangszeres zene (egyéni, csoportos)
• Vers
• Próza, színelőadás (ebben a kategóriában
maximum 8 perces lehet a produkció)
• Tánc (maximum 6 pár táncossal)
• Egyéb
A jelentkezés feltételeiről és a versenykiírásról bővebben, érdeklődjenek személyesen a Perkátai Szociális
Központban (Perkáta, Bocskai u. 2.)!
Jelentkezési határidő: 2016. július 18.
A Ki Mit Tud 2016. július 29-én kerül
megrendezésre.
Egész napos programokkal és
felejthetetlen emlékekkel várja az
érdeklődőket!

Április 29-én az egészséges életmód,
egészséges táplálkozás volt a központi
téma. Vendégünk volt Bogó Anikó, nagyon
szemléletes érdekes előadást tartott a legújabb táplálkozási alapelvekről. Mindenki
nagyon élvezte ezt a délelőttöt.
Védőnők

Dr. Nagy Andrásné a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének elnöke meghatódva
köszönte meg a kedves műsort.
Lelkes Petra
Perkátai Szociális Központ munkatársa

Tájékoztató
A Perkátai Szociális Központban lehetőség van az alábbi eszközök térítésmentes
kölcsönzésére:
• 1 db járókeret
• 1 db gurulós szobai wc
• 2 db könyöktámaszos mankó
• 2 db férfi ágytál (kacsa)
• 1 db fürdetőszék (kádra rakható)
A szolgáltatás/kölcsönzés határozott időre (maximum 1 hónap), átmeneti megoldásként nyújt segítséget az arra rászorulóknak.
További részletekért keressék az intézmény vezetőjét a 25/450-609 telefonszámon vagy személyesen a Perkátai Szociális
Központban
Az újabb felajánlott eszközökért köszönetünket szeretnénk kifejezni Martin Péternének!

PERKÁTAI HÍREK

EGÉSZSÉG – CIVIL

2016. május

9

Egészségügy
Közérdekű, emlékeztető,
egészségügyi információk
Háziorvosi rendelés Perkátán
(Változás: 2016.02.01-től)

Az I. és II. számú körzet háziorvosa:
Dr. Kormos Zoltán
Rendelő címe:
2431 Perkáta, Dózsa György u. 10-12.
I. számú háziorvosi rendelés;
Telefon: 06 (25) 450 211
Hétfő:

8:00-12:00

Kedd:

8:00-12:00

Szerda:

12:00-16:00

II. számú háziorvosi rendelés;
Telefon: 06 (25) 450 212
(Dr. Szűcs Mihály helyettesítő rendelése)
8:00-12:00

Kedd:

14:00-16:00

Szerda:

12:00-16:00
8:00-12:00

Telefonszáma: 06 (25) 506 201

Fogszakorvos: Dr. Török Katalin Eszter
Rendelő címe:
2431 Perkáta, Dózsa György u. 41.
Telefonszám: 06 (20) 281 2850

Védőnői Szolgálat Perkátán

Rendelés ideje:

Cím: 2431.Perkáta, Dózsa György u. 10-12.
Telefon: (06) 25-451-427
I. Körzet védőnője: Illés Eszter
Fogadó óra:
hétfőtől péntekig 8.00-9.00 óra között

Iskola-egészségügyi tevékenység:
szerdán		
8.00-12.00 óra között
II. Körzet védőnője: Bogóné Plasek Krisztina
Fogadó óra:
hétfőtől péntekig 8.00-9.00 óra között

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
kedden
9.00-11.00 óra között
és szerdán		
12.00-14.00 óra között

Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:

Fogászati rendelés Perkátán

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

Várandós tanácsadás:
kedden		
14.00-16.00 óra között

Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek:

illetve hétvégén és ünnepnap non stop

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
szerdán		
12.00-14.00 óra között,
és csütörtökön
9.00-11.00 óra között

8:00-12:00

Hétfő:

16.00-08.00 óra között,

Várandós tanácsadás:
kedden		
14.00-16.00 óra között

Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek:

Elérhető:
hétköznap		

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12.00-18.00 óra
8.00-14.00 óra
12.00-18.00 óra
Iskolafogászat
8.00-14.00 óra

A fogorvosi ügyelet rendjének kiírása megtalálható a fogászati rendelő címén, illetve
a (http://www.dunaujvaros.hu/fogorvosi_ugyelet) ajánlásával

Mérleg Patika Gyógyszertár
Gyógyszerészek:
Dr. Tóth Ferenc és 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

Iskola-egészségügyi tevékenység:
szerdán		
8.00-12.00 óra között

Címe: Nagyvenyim, Fő u. 45.

Védőnői szolgálat hírei
2016. áprilisi gólyahír Perkátán
Az élet egyik legszebb ajándéka egy új élet, a gyermek megszületése!
Ennek az örömteli, boldog eseménynek részesei azok a családok, akiknek nevét a
Perkátai Hírekben közzétesszük.
Poszkoli Levente

2016.04.23.

Szülők: Poszkoli János és Nyerges Éva

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!

Civil szervezetek hírei
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezése
2016. május 7-én társadalmi munkára hívta
a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Perkáta lakóit. A csapat az április 16-án
megrendezett bálján befolyt összegből
támogatta a kezdeményezést, mely során a részt vevők a Szivárvány Óvodának
„új ovijában” lefestették a mászókákat, a
hintákat, megmetszették a fákat, felásták
a homokozót és lenyírták a füvet, hogy a

kis óvodások még szebb környezetben
játszhassanak. A jó hangulatú délelőttöt
egy közösen elfogyasztott, zsíros kenyeres
ebéd zárta.
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezúton szeretné megköszönni minden
megjelentnek a munkáját!
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület tudósítása
Egyesületünk meghívást kapott a 2016. 04.
23-án megrendezett II.
Dégi Motor Találkozóra.
Szívesen tettünk eleget a meghívásnak,
a rendezvényen 22 fővel képviseltük a
Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesületet.
További siker élménye a napnak, hogy a
programon megrendezett autóhúzó versenyt, a színeinkben induló Lőrincz Ádám
nyerte meg.
Egésznap főztünk reggelit, ebédet, vacsorát. Rögtönzött kiállítást raktunk ös�-

sze, rengetegen keresték fel pavilonunkat.
Egytál étellel megvendégeltük a látogatóinkat. Új barátságok, gyűjtőszenvedélyek,
ismeretségek köttetek. Az időjárás kegyes
volt hozzánk egészen a késő esti indulásig.
A motorosaink sajnos eláztak a hazavezető úton.
Köszönjük vendéglátóinknak a meghívást
és a szíves vendéglátást! Visszavárjuk kedves dégi barátainkat a 2016. 07. 02-án
megrendezésre kerülő IV. Perkátai Motoros
Találkozónkra.
Egyesületünk elnöke: Ujfalusi Pál

Tel.: +3620/569-0060
e-mail: ujfaval1990@freemail.hu
Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület

Perkátai Polgárőrség
A Perkátai
Polgárőrség
évadzáró
rendezvénye
2016. április 29-én zárta 2015-ös
évadát a Perkátai Polgárőrség.
A rendezvényre számos meghívott vendég érkezett.
Elsőként Horváth István az

egyesület elnöke köszöntötte a
jelenlévőket, majd átadta a szót
László Norbert alelnöknek, aki
egyben a közgyűlés levezető
elnöke is volt.

a Perkátai Polgárőrség egész
éves munkáját, valamint aktív
tevékenységét, mellyel hozzájárul a nagyközség közbiztonságának fenntartásához.

Az este során elfogadásra került
az elnöki, felügyelő bizottsági,
személyügyi valamint gazdasági beszámoló.

A jutalmazások során a 2015ös munkája alapján jutalomban
részesült Dózsa György, Vaskó
Norbert és Kovács Krisztián. Az
„Év Polgárőre” címet 2015-ben
a Perkátai Polgárőrségben Csere István és Vátkai Zoltán nyerte el. További ajándékot kapott
az egyesület számára nyújtott
segítségéért Ható Mária, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség
adminisztrátora, valamint a
hatékony együttműködésért a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és az Adonyi Rendőrőrs is.

Ezt követően a közgyűlésen
felszólalt Somogyi Balázs polgármester, aki megköszönte

A meghívott vendégek közül
köszöntőt és beszédet mondott Cseh István, a Fejér Megyei

Polgárőr Szövetség vezetője,
Szloboda György, a Dunújvárosi Táborállási Polgárőrség
elnöke, majd Dr. Mák Attila,
az Adonyi Rendőrőrs vezetője. Mindannyian elégedettek a
Perkátai Polgárőrség munkájával, elismeréssel adóztak tevékenységük előtt. Őket Bogó
Anikó alpolgármester követte,
aki megköszönte az egyesület
segítségét a községi rendezvények biztosítása során, s Dr.
Tóth Ferenc is pár szót szólt az
egyesület munkájáról.
Végül, de nem utolsó sorban
a rácalmási Szent György Polgárőrség is köszöntötte a megjelenteket.
Az est egy jó ízű beszélgetéssel
és vacsorával zárult.
Horváth Dóri

Közösségi hírek
Beszélgetés Tillinger
Patrikkal egy
különleges hobbiról
A Perkátai Hírekben többször megjelentek interjúk olyan Perkátán élő fiatalokról, akik valamiben tehetségesek,
s ami közös bennük, hogy itt Perkátán,
a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
tanulnak, illetve tanultak.
Jelen hírekben szeretnék bemutatni egy
fiatalembert, akinek van egy különleges
hobbija, a zsonglőrködés.

Magyarországon ezzel a hobbival kevesen
foglalkoznak. Köztudott, hogy edzésben
tartja az egyensúlyrendszert, fejleszti az
általános mozgáskoordinációt, a kézügyességet és a koncentráló képességet.

kipróbáltam. Először csak naranccsal, almával, majd labdával. A szabadidőmben egyre
gyakoribbá váltak az otthoni mutatványok,
amit a családomnak is bemutattam. Labdával,
karikával és buzogánnyal egyaránt dolgoztam.

Tillinger Patrik Perkátán végezte el az
általános iskolai tanulmányait. Jelenleg
Dunaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna
Szakközépiskola egészségügyi szakán
tanul, 11. évfolyamon.

Hol mutattad meg először nyilvánosan a
tehetségedet?

Hogyan lesz ma valakiből zsonglőr?

Felső tagozat 5. osztályban, a Gyermeknap „Csillag születik” programján, ahol a
társaim, és a pedagógusok nagy tapssal
fejezték ki az elismerésüket.

Alsó tagozatos koromban kezdődött. Egy cirkuszi előadás során látott, zsonglőr mutatvány
keltette fel az érdeklődésemet. Otthon én is

Az első fellépési siker mindig inspiráló a
továbbiakra nézve. Bizonyára volt több
élményed is.
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Felléptem többször is a helyi iskolában és
óvodában, valamint lehetőségem volt, hogy
más városokban, és vidéki rendezvényeken is
bemutatkozzak. Gyulán, a Minimax TV csatorna által rendezett tehetségkutatóversenyen a
„Legjobb produkció” minősítést nyertem el.
Ne felejtsük el kiemelni azt, hogy 2015ben az RTL Klub Hungary’ S Got Talent tehetségkutató műsorában is megméretted
magad. Szép eredményt értél el, hiszen
bejutottál a válogatottak közé.
Milyen érzés volt a televízióban, valamint
a közönség által jól ismert zsűri előtt szerepelni?
Kihívás volt, nagyon izgultam, de jó volt
megélni, általa sokat erősödtem, és még
nagyobb igyekezettel foglalkozom a mutatványok fejlesztésével.
Patrikról tudnunk kell, hogy már harmadik
éve vesz részt a Fejér Megyei Diáknapok
rendezvény sorozatán. A sótájm kategóriában két éven át ezüst, majd 2016-ban
arany minősítést kapott. Ebben a kategóriában 40-50 fő fellépő közül ő bizonyult
a legjobbnak. Hol kápráztattad el még
ügyességi mutatványokkal a közönséget?
Természetesen részt veszek a középiskolám
karácsonyi és a gála ünnepségein is, valamint évek óta rendszeresen hívnak Dunaújváros több városi rendezvényeire. Szórakoztattam már az uszodásokat is az uszodában.
Rövid idő alatt sok lehetőség adódott, hogy
zsonglőrtudományomat előadhassam akár
helyi, és akár távoli rendezvények alkalmával. A mai napig sok felkérést kapok.

Felhívás a „Régiónk
mezőgazdasága
és termesztett
növényei” című
fotópályázatra
Saint-Maximin városa fotópályázatot
hirdet meg a „Régiónk mezőgazdasága
és termesztett növényei”című témában.

2016. áprilisban, a Dózsa Mozi Centrumban
volt egy nagyobb produkcióm. A Lorántffy
Szakközépiskola jubileumi gálával ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A tanulók színvonalas műsorral készültek. Köztük
szerepeltem én is. Jól éreztem magam, s
a közönség visszajelzése alapján elmondhatom, hogy remekül sikerült a műsorom.
Láttam a videón, hogy meglepődtél, amikor odaléptek hozzád a Dunaújvárosi Televíziótól…
Igen, váratlanul ért…, de jól esett, hogy
érdeklődtek a fellépésemről.
Remekül zsonglőrködsz, akár 5 labdát,
vagy karikát, buzogányt is tudsz egyszerre
forgatni a levegőben! Mik a további célok?
Mivel a mennyiségi mutató szavatolja a
minőséget, így a darabszám immár 6-ra,
majd egyre többre növelése. Kelléktáramat
tovább bővítettem poi labdákkal is amik
sötétben világítanak és nagyon látványos,
illetve szeretném kipróbálni a már cirkuszból is ismert tégladobozokat ami szintén
kellő ügyességet igényel.
A középiskola elvégzése után mik a terveid?
A fő hivatásomat mindenképp az egészségügyi pályán képzelem el. Mentőtiszt
szeretnék lenni. Tervezem, hogy elvégzem
a bármixer tanfolyamot is. Hobbiként a
szórakoztató ipar területén is szeretném
a zsonglőrködést kamatoztatni.
Lehet, hogy láthatunk, hallhatunk még
Tillinger Patrik bármixer showjáról, ami-

vagy az ujperkataihirek@gmail.com
e-mail címre kell eljuttatni jpg fájl (jpeg)
formátumban. E-mail esetén fel kell tüntetni a nevet, címet, telefonszámot.
Semmiféle megkülönböztető jel nem jelenhet meg a képeken! (aláírás, név, logó…)
Méretek: minimum 2000 pixel a legkisebb oldal. Minden fotó mérete maximum 3 MB lehet.
Figyelni kell arra, hogy a fotók a megtekintésük irányában legyenek elforgatva.

A képeket Perkátán, személyesen a Perkátai Általános Művelődési Központba

ben zsonglőrszerű elemekben bővelkedő
produkcióval rukkol elő, amint üvegeket,
poharakat és shakereket pörget, dobál
és variál?
Igen, szeretném hogy egyszer elérjek egy
olyan szintre hogy valaki úgy kapja meg a
kikért italát, hogy előtte egy showműsorral
tudjak kedveskedni a vendégnek. Akár egy
hajón is el tudnám képzelni magamat, ahol
az óceánt szelve hűsítő italokat mixeljek
természetesen zsonglőr módra.
Bízok benne, hogy sikerül tovább fejlesztenem a jelenlegi szintemet és ezek után
további lehetőségek nyílnak meg előttem,
akár más országokban is.
Patriknak köszönöm az interjút! Kívánom,
hogy álmai megvalósuljanak!
Lászlóné Szabó Edit

TeSzedd-akció Perkátán
2016. április 29-én, 9 órakor Perkátán is
kezdetét vette a hulladékgyűjtési akció.
Az iskola parkjából indultak az általános iskolás
diákok, és a település központjában gyűjtötték
a szemetet, míg a Faluüzemeltetés és a Perkátai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkatársai
elsősorban a külterületeket tisztították meg. A
hulladék nagy része ezeken a területeken volt.
Harminc zsák szemetet gyűjtöttek össze a nap
folyamán az akcióban résztvevők.
Bogó Anikó

A fotópályázaton részt vevő(k)nek Perkáta vagy Figuerió Dos Vinhos vagy
Saint-Maximin lakosának kell lennie.
Az alkotók maximum 6 darab fekete-fehér és/vagy színes fényképeket
küldhetnek be a határidőig, 2016. június
8-ig. A fényképek a részt vevő városokban gyűjtik össze, majd városonként
30 fényképet választanak ki, majd ezt
követően elküldésre kerülnek a rendező
városba, Saint-Maximin-be.
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Grund Vándorkupa
2016
Várunk minden érdeklődőt 2016. július 9-én, a Grund
Vándorkupára! 5+1-es csapatokkal lehet nevezni a mérkőzésekre.
Jelentkezni Perkátán, a Táncsics Mihály utca 33. címen lehet.
A nevezéseket kérjük bedobni a postaládába.
Jelentkezési határidő: 2016. július 7. 20 óra
Horváth István
szervező

Kína kincsei 74. - Pavlicsek Zsolt rovata
A hagyományos
kínai orvoslás
/ HKO / 3.
Tui Na – a kínai gyógymasszázs
Az akupunktúrás pontok és
csatornák speciális nyomásterápiája, melynek fő célja a
Qi és a vér megfelelő áramlásának biztosítása. Ősi, több
ezer éves hagyományokon alapuló gyógyítás. Nem csupán
az izmokat lazítja el, hanem
az akupresszúrás pontokat is

ingerli nyomással, dörzsöléssel.
A Tui Na felerősíti a szervezet
öngyógyító mechanizmusait,
nyugtatja az idegrendszert,
frissít, energetizál, azaz csökkenti a fáradtságot, javítja a
vérkeringést. Fájdalomcsillapító hatása van, az izomlázat is
csökkenti. Személyre szabott,
azaz az egyén állapotától, bajaitól függően speciálisan ös�szeállított a kezelési program
(komoly szakember esetében).
Bizonyos betegségek esetén fő
terápiás módszer, sok probléma esetén kiegészítő terápiaként alkalmazzák.

Személyes tapasztalatok:
A kínai gyógyászat fontos eleme, mivel egyszerű, kényelmes
és hatásos módszer. Jó esetben nem is drága, ha korrekt
szakembertől kapjuk. (Sajnos
e téren is sok kókler működik.)
Az akupunktúrához hasonlóak
a hatásai, de a tűk nélkülözése
miatt sokak számára kényelmesebb. Egyet azonban ne feledjünk, ha a kínai masszázst
kipróbáljuk: ne kényelmi, ún.
wellness programra készüljünk,
ugyanis gyakran jár – főként
az első néhány alkalomkor kisebb-nagyobb fájdalmakkal

a „ masszázs”, melynek oka,
hogy a sérült vagy beteg felületeket, pontokat is ingerli
a masszőr, azaz a problémák
oldása a célja,ami nem mindig
komfortos. Saját „élményből”
tanácsolom, hogy ezen kezdeti
kellemetlenségeket érdemes
legyőzni, mert folyamatosan alkalmazva hatásosan működik.
Amikor megszokjuk, már nem
zavaró, sőt kifejezetten frissítő
a gyógyító hatásai mellett. Perkátán egyetlen hátránya van
még: sajnos helyben nem elérhető, Budapestre kell utaznunk
autentikus szakemberhez.

Egyházi írások
Egyház-hitélet
Dicsértessék az
Úr Jézus Krisztus!
Május a Szűzanya hónapja, idén különösen
is sok fontos egyházi ünnep és esemény
esett erre az időszakra. Május 1-én 8 fő
buzgó hittanosunk járulhatott először a
szentáldozáshoz ünnepélyes formában,
melyet Kertész Péter esperes plébános
atya által kapták meg a gyerekek. Köszönő
szavaik e vasárnapon az édesanyákhoz,
a nagymamákhoz, a nevelőanyákhoz is
szóltak, hiszen anyák napját is ekkor ünnepeltük egyházközségünkben.
Május 15-16 Pünkösd napjain a Szentlélek
eljövetelét ünnepeltük.

Ottó atya balesete és lábadozása miatt
hétköznapokon nincsen szentmise templomunkban, a vasárnapi szentmisék kezdési ideje a következő hetekben mindig
délután 15 óra. A szentmiséket a környékbeli plébános atyák helyettesítik, akiknek
a vasárnap délután alkalmas időpont. A
plébánián nyárig biztosan nincsen hivatali
félfogadás, mivel plébánosunk a gyógyulási idejét tölti. Kérjük, hogy lehetőleg a
kiírt telefonszámokon kérjék az intézkedési
segítséget!
Május 22-én Szentháromság vasárnapja,
május 29-én Úrnapja lesz.
Június 19-én vasárnap kivételesen 16 órakor kezdődik a szentmise, mivel ekkor
tanévzáró Te Deum lesz templomunkban.
A szentmisén a Székesfehérvári Egyház-
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megyei Kántorképző már végzett kántorai, jelenlegi hallgatói és a megye meghívott kántorai énekelnek Wasztl János
karnagy –igazgató úr vezényletével és
orgonakíséretével. E szentmisén avatjuk
fel új ministránsainkat, megerősítjük buzgó
nagyministránsainkat, hálát adunk a véget
ért tanév kegyelmeiért, megjutalmazzuk
a példaként állítható legszorgalmasabb
és a leghűségesebb templomba járó és
közösségi feladatokat végző tanulóinkat.
A szentmise után a templomkertben közös
agapéval zárjuk a napot.
Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %-kal
kérjük, erősítsék a perkátai Kisboldogas�szony Alapítványunkat,mely legfrontosabb
célként templomunk felújítására fordítja a
felajánlásokat : adószáma: 19098409-1-07.
A másik felajánlható 1%-kal pedig kérjük a
Magyar Katolikus Egyházat támogassák!
Az egyházi hozzájárulások összegei idén:
dolgozó felnőttnek 4700 Ft/év, nem aktív felnőttnek (nyugdíjas,munkanélküli)
3700 Ft/ év. Önkéntesen akár magasabb
összegekkel is lehet támogatni helyi egyházunkat, mely adományokat hálásan
fogadunk. A tavasz folyamán eljuttattuk
minden háztartásba a befizetést segítő
sárga csekkeket, de lehet személyesen is
befizetni vagy közvetlenül számlára utalni.
Segítségüket előre is köszönjük!
Pavlicsek Zsolt egyházközségi elnök

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.” /Mt 5,7/ 3.
Decemberben Ferenc pápánk meghirdette
az Irgalmasság Szent Évét. Ehhez kapcsolódva idén, igyekszem egy kis segítséget
adni a jobb megértéshez és megéléshez
minden cikkemben:
Az irgalmasság gyakorlása lelki megtéréssel kezdődik
Isten végtelenül tökéletes, ezáltal irgalmassága is végtelen. Soha ki nem merülő az Atya
készsége tékozló gyermekei visszafogadására. Végtelen a megbocsátás öröme is, mely
Krisztusunk áldozatából ered. Ezt a hatalmat
semmilyen emberi bűn nem képes korlátozni,
csakis az emberi gyengeségek: a jóakarat
hiánya, a megtérés és bűnbánat elutasítása,
ellenállás a kegyelemnek, a kereszt tanúságának. Ezért alapvető a valódi megtérés!
Az irgalmasság gyakorlásának testi cselekedetei a karitász szemlélet életre váltását
jelenti közvetlen környezetünkben és lehetőségeink szerint globális méretekben. Fel
kell kutatni, fel kell ismerni a rászorulókat,
segítenünk kell az ismeretlen elesetteket
is! Az irgalmasság lelki cselekedeteinél
alapvető a tévelygők tanítása, ráterelése
a krisztusi útra, a szomorúak vigasztalása és
a talán legnagyobb alázatot követelő szelíd ellenségszeretet megvalósítása. Jézus
nem engedte megkövezni a házasságtörő
asszonyt, együtt étkezett vámszedőkkel és
a bűnösökkel. Nem értették őt sokan, mert
nem értették az irgalmasság életre váltását.
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Az ítélkezés helyett segítsünk, a bírálat
helyett adjunk. Ne tűrjük a bűnt, üldözzük
kérlelhetetlen szigorral, de bocsássunk meg
a vétkező embertársnak mindenkor, mérlegelés nélkül! Ne tűrjük az embert felfaló
eszmék, nézetek térnyerését, de ne ítéljük
el a gonosz által félrevezetett testvéreinket! Adjunk esélyt és lehetőséget a bűnösnek, hogy megbánja bűnét, megtérjen és
higgyen. Küzdjünk a lelki bezártság és a
megvetés minden formája ellen, az erőszak
és a diszkrimináció ellen! Szükség van az
Isteni gyengédség követésére, mert ezáltal
tudunk türelmesebbek, elfogadóbbak lenni
embertársainkkal. Társítsuk a szelídséget
a határozottsággal, hogy mindig markáns
legyen krisztusi hitünk megvédése!
Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a fogságban lévőket kiváltani
6. a betegeket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.
Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Egyházi jeles napok Perkátán
Úrnapja
Az Úrnapja Krisztus szent
Testének és Vérének ünnepe.
Szentháromság ünnepe utáni
főünnep.
Az egyik első Szent Vér- csoda az ún. bolsenai misében
történt. Az átváltozásban kételkedő pap kezében vérezni
kezdett az ostya. (Ezt Raffaello
később megfestette a Vatikán
Stanziában).
Az Oltáriszentség tiszteletét
erősítette a Nagy Szent Gergely pápa miséjéről szóló ismert hagyomány, amely szerint a pápa az átváltozáskor az
ostyában a szenvedő Krisztust
látta.
Általános szokás volt a középkorban, hogy az Oltáriszentséget körülhordozták a tavaszi
vetések között, hogy misztikus
ereje egyrészt távol tartsa tőlük a természeti csapásokat,

másrészt pedig, hogy bőséges termés járjon a nyomában.
Ezekből az áldáskísérő felvonulásokból alakult ki az úrnapi
körmenet.
A XIII. század vége óta megtartott körmenet az Oltáriszentség körülhordozásával történik.
Perkátán is régi hagyomány
az úrnapi körmenet. Ezen ünnepen a Mária-lányok zászlót
vittek, s a baldachin, az „ég”
mellett haladtak a menetben.
A körmenetek alkalmával ők
vitték a rozsáliumot, amely egy
üvegfalú, hordozható doboz,
melybe „Mária mirtuszkoszorúját” tették.
A XX. század elején a körmenet négy oltárnál állt meg: A
kastélynál, a Siba- (Vadász)
féle háznál (Gróf Győry utca),
a számtartó lakásánál és végül
a zárda melletti magtárnál.
A XX. század második felében
a körmenetet már a templom-

kertben tartották. Egy 1966.
évi feljegyzésből ismerjük az
oltárok helyét. Sátrak álltak a
Szentháromság és a Szűz Mária
szobornál, a missziós keresztnél, valamint a templomkertben
felállított Lourdes-i- barlangnál.

Különösen tisztelték a magyarországi katolikus délszlávok.
Ünnepén élő állatokat adományoztak a délvidéki ferences
kolostoroknak. Páduai Szent
Antalt sokfelé a háziállatok

Az Oltáriszentség elé szórt virágszirom Perkátán is szentelménynek számított. A körmenet után a hívek vittek haza a
zöld lombsátrak ágaiból. Hittek
abban, hogy távol tartja a háztól a villámot. Volt olyan gazda, aki az istállóba akasztotta
fel, hogy megvédje a jószágot
a betegségektől. Gazdasszonyok ás lányok a párnájuk alá is
tettek titokban, reménykedve,
hogy az álmatlanságukat elűzi.

Páduai Szent
Antal (1195-1231)
Június 13.
Páduai Szent Antal kultuszát
a ferencesek terjesztették el.

folytatás a 14. oldalon 
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 folytatás az 13. oldalról
patrónusaként tisztelték. A barokk Szent
Antal- kápolnák jó része jószágvész idején
tett fogadalmakra emlékeztetnek.
A Remete Szent Antalhoz (január 17.) fűződő néphagyományokat sok helyen átruházták Páduai Szent Antalra. Ezért igen
sok állattartással kapcsolatos hiedelem
és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz.
Perkátán az 1925. évben Remete Szent Antal ünnepén a község fogadalmi szentmisét mondatott, amelyen az „Elöljáróság” is
megjelent. Ezen ünnep eredetéről perkátai
vonatkozásban nem volt feljegyzés, ezért
a plébános a szószékről kihirdette, hogy
szívesen vesz minden ezzel kapcsolatos
érdekességet, ismeretet. Az idős asszonyok erre elmondták, hogy 1855-57 körül
nagy marhavész volt a községben. Alig
maradt egy- két szarvasmarha, s volt olyan

gazda, akinek mind a tíz állata elpusztult.
Abban az időben a plébános végigment
a falu utcáin, s a kiterelt állatokat szentelt
vízzel meghintette.
Páduai szent Antal az egyház legfőbb”
alamizsnás mestere”.
Magyarország újkori templomaiban szinte
elmaradhatatlan a Szent Antal szobor,
előtte a pénzgyűjtő persellyel. A perselyek
tartalma a szegényeket hivatott segíteni. A
ferences ihletésű jámborság a hét második
napját, a keddet teljesen Szent Antalnak
szentelte.
Perkátán sem volt ez másképp, feljegyzések bizonyítják, hogy még az 1900-as évek
elején is keddi napon volt a Páduai Szent
Antal szobornál a ájtatosság. A szegények
számára ezen a napon történt a liszt utalványozása a szövetkezetben.

PERKÁTAI HÍREK
2016. május
Perkátához hasonlóan több helyen is Szent
Antal napján volt a rászorulók támogatása.
A perkátai katolikus templom bejáratától
balra a Páduai Szent Antal fehér műkőből (terrakotta) készült szobra fogadja
a híveket. A szobor az 1940-es években
készülhetett Székesfehérváron. A gyermek
Jézust tartja a karjaiban.
(A XVIII. században a templomhajó jobb
mellékoltárán szintén volt Szent Antal szobor.)
A szobor közelében van a pénzgyűjtő
persely.
Az eladó lányok sokat könyörögtek Szent
Antal szobra előtt, hogy küldjön számukra
jó vőlegényt. Szent Antal volt a reménytelen ügyek legtiszteltebb égi pártfogója,
és az elveszett tárgyak nyomravezetője.
Lászlóné Szabó Edit

Közlemények, hirdetések
Szerkesztőségi
Közlemény

a szabadságolások, továbbá bőségesen
várhatóan a kulturális események a következő hetekben is.

Tisztelt Olvasóink!

Bátran és nyitott szívvel vegyünk részt a
helyi programokon, hiszen mindenkinek
szervezik a meghirdetett rendezvényeket!

Mögöttünk egy szeszélyes tavasz, sok-sok
program a megújult Kastélyban, előttünk
a közeledő tanévzárók, a nyári vakáció és

Várjuk tudósításaikat, beszámolóikat, hirdetéseiket a helyi, közérdekű rendezvé-

EBOLTÁS
Tisztelt Kutyatulajdonosok!
A 164/2008. FVM rendelet értelmében az állattartó köteles
minden 3 hónapos kort betöltött ebet veszettség ellen
évente beoltatni a saját költségére.
Az ide évben a szokásos veszettség elleni oltás helyszíne
Perkáta, Szabadság tér 9/B., állatorvosi rendelő
Időpontok:
Május 25. (szerda) 13.00-17.00-ig
Május 28. (szombat) 8.00-12.00-ig
Pótoltás: Június 11. szombat 8-12.00-ig
Csak mikrochippel megjelölt kutya oltható!
(Ez a helyszínen is megoldható az oltással egyidőben.)
Térítési díjak:
Oltás: 3.500,- Ft / eb
Féregtelenítő: 200,- Ft / 10 kg
Számozott oltási könyv díja: 300,- Ft
Oltás + chipezés: 7.500,- Ft
Regisztráció: 1.000,- Ft

(Chipezett, de a petvetdatában nem regisztrált ebeknek)

Érdeklődni:
dr. Beregszászy Anikó
Tel: 06-20-3777-842

nyekről, összejövetelekről.
Elérhetőségeink: ujperkataihirek@gmail.
com, telefonon és személyesen a Faluüzemeltetési Iroda és a Szerkesztőség tagjai.
Következő lapzártánk időpontja:
2016.június 13.
a Szerkesztőség

Családtámogatás: új helyszínen az ügyfélfogadás
A Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztályának vezetője ezúton is
tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Főosztály családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó
szervezeti egysége ügyfélfogadásának helyszíne 2016. május
17. napjától az alábbiak szerint változik:
Az ügyfélfogadás új helyszíne: Székesfehérvár, József
Attila u. 42.
Az ügyfélfogadás rendje változatlan marad: hétfő, kedd,
csütörtöki napokon 8:00-tól 12:00 óráig, szerdán 8:00-tól
16:00 óráig, pénteken az ügyfélfogadás szünetel.
Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a telefonos elérhetőségünk nem változik.
Telefonszámunk: 06/22/513-650
Call center: 20/881-9535, 30/344-0045, 70/460-9005
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos kérelmeket a József Attila
utcai ügyfélszolgálat mellett benyújthatják a kormányablakokban is.
Fejér Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya

PERKÁTAI HÍREK
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2016. május

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
mindazoknak, akik
MARTIN PÉTER
Temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gyászunkat
enyhíteni igyekeztek!

Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
mindazoknak, akik férjem,
TÓTH FERENC
Temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

Gyászoló család
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Gyászoló özvegye

FIGYELEM!

AUTÓVEZETŐ TANFOLYAM
UNO-DUNAÚJVÁROS
Személygépkocsi vezető és motoros tanfolyam indul
Perkátán, a Művelődési házban.
Kezdés: 2016. május 25-én 16:30 perckor.
Érdeklődni és jelentkezni lehet
az alábbi telefonszámokon:
Gépjármű oktatónál: 06 20-914-0749
Könyvtárban: 06 25-522-321

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
25 éve a lakosság szolgálatában
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Kérésre házhoz megyünk a temetés felvételére
Anyakönyveztetés
Temetkezési kellékek (koporsós, urnás)
Halottszállítás (külföldre és külföldről is)
Hamvasztás
Urnaszállítás
Sírásás, hantolás
Ravatalozás
Éjjel-nappali ügyelet:
25-271-080,
Temetés
25-450-157,
(koporsós és urnás)
25-507-720,
Koszorúrendelés
06-30-6071-310,
Sírkőbontás és visszaállítás
06-30-9621-764
Új sírkőkészítés
Cím: Perkáta, Dózsa Gy. u. 14., Varga László
Kriptaépítés

A Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.
„A mi kastélyunk” című rajzpályázatának eredményhirdetése

1-2. évfolyam helyezettei
I. Balázs Zita | II. Dankó Korina
III. Csóti Bertold | Különdíjas: Iványi Mátyás

3-4. évfolyam helyezettei
I. László Orsolya | II. Bernhardt Boglárka
III. László Emma | Különdíjas: Iványi Noémi

Felső tagozatos helyezések
I. László Lilla

Felső tagozatos helyezések
II. Kónicz Marcell | III. Héber Dóra
Különdíjas: Horváth Mónika | Különdíjas: Kiss Viktor

Hirdetési tarifák:
1 oldal: 20000 Ft + áfa 1/2 oldal: 10000 Ft + áfa
1/4 oldal: 5000 Ft + áfa 1/6 oldal: 3500 Ft + áfa
1/8 oldal: 2500 Ft + áfa
Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások,
köszöntők: 1000 Ft+ áfa/alkalom

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!

