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A Magyar Kultúra Napja Perkátán
A Magyar Kultúra Napja alkalmából perkátai felnőttek és gyermekek
készültek irodalmi előadással, valamint ének, zene és tánc összeállításokkal.

Köszönjük a szereplo˝knek a kiváló szereplést, és a pedagógusoknak a gyermekek felkészítését!

Filep-Szabó Zsuzsanna
Fülöp Irén
Hethési Noémi
Hethési Tímea
Kapócs Mihály
Kovács Roland
Kónicz Marcell
Dr. Nagy Andrásné
Orbán Zsolt
Pavlicsek Zsolt

Rácz Noémi
Szarka Istvánné
Szente Annamária
Szivárvány Óvoda Bóbita
tehetségműhelyének óvodásai
Varga Noémi
Viczkó Ferencné
Vox Caritatis Egyházi Kórus
Völcsei Adrienn
Wéber Viktória

Zám Jánosné
Zsákovics Mihályné
Az óvodások felkészítő pedagógusa:
Mosonyi Györgyné
Az általános iskolás gyerekek
felkészítő tanárai:
Fülöp Irén, Takács Dóra és
Vátkainé Boda Ildikó
Kónicz Marcellt és Wéber Viktóriát
Horváth Dóra készítette fel

2

PERKÁTAI HÍREK

KÖZÜGYEK

2018. janu ár-febr uár

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

2017. év végi önkormányzati hírek
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2017-ben is sikerrel pályázott a Belügyminisztériumhoz szociális tűzifa támogatásért. A támogatás összege 271 erdei
köbméter tűzifa vásárlását jelentette, amit
a részünkre kijelölt állami tulajdonú Vadex
Zrt-től szereztünk be.
A támogatást az elmúlt évekhez hasonló
jövedelemhez kötött feltételekkel nyújtottuk be. A szociális tűzifa hozzájárulást
lakásonként egy személy részére legfeljebb egy alkalommal lehet megállapítani,
függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
A tűzifa házhozszállításáról Perkáta Nagyközség Önkormányzata gondoskodott.
Minden pozitívan elbírált kérelmet 1-1 erdei
köbméter szociális tűzifa biztosításával
támogattunk.
A 2017. november 16-ai képviselő-testületi
ülésén kerültek elbírálásra a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok.
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ös�szesített adatai:
„A” típus: Beérkezett pályázatok száma: 9
db ; Támogatott pályázatok száma: 9 db
Összes megítélt támogatás: 45.000 Ft/hó ;
Támogatás átlagos mértéke: 5.000 Ft/hó
„B” típus: Beérkezett pályázatok száma:
2 db ; Támogatott pályázatok száma: 1 db
Összes megítélt támogatás: 5.000 Ft/hó ;
Támogatás átlagos mértéke: 5.000 Ft/hó
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a következő határozatot
hozta:
A Perkátai Általános Művelődési Központ
Alapító Okiratában a Szivárvány Óvodában meghatározott maximálisan felvehető
gyermeklétszámot a 2017/2018. nevelési
évtől kezdve „a nemzeti köznevelésről”
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján 20 %-kal megemeli, így
a felvehető maximális gyermeklétszám
146 fő.
A Perkátai Általános Művelődési Központ
Szivárvány Óvodája nyitvatartási idejét
2017. december 1-jétől 5:30 – 17:00 óra
között állapította meg.
A Képviselő-testület a perkátai idős emberek karácsonyi csomagjára nettó 1 411
140 Ft összegű keretet biztosított a 2017.
évi költségvetésből. A csomagok kiszállításáról a programban részt vevő vállalkozók

gondoskodtak 2017. december 11-e és 2017.
december 23-a között.
Elkezdődött az orvosi rendelő bővítése,
építése
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 azonosítószámú, az Egészségház bővítése és részleges felújítása Perkátán című pályázaton
90 000 000 Ft összegű támogatást nyert
el Perkáta Nagyközség Önkormányzata.
A 2017. december 1-i képviselő testületi
ülésen döntött a képviselő testület a kivitelező cégről, majd a szerződéskötést
követően megkezdődött a kivitelezés is.
A kivitelezést a GOOD-BAU Kft. végzi, a
cég képviselője, ügyvezetője Pintér Attila.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tartózkodás nélkül döntési javaslatot és határozatot hozott az
„Óvoda bővítése vállalkozási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárására vonatkozóan.
A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánította és nyertes ajánlattevőnek a GOOD-BAU Korlátolt Felelősségű
Társaság (8143 Sárszentmihály) ajánlattevőt hirdette ki.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással folyószámlahitel igénybevételét rendelte el.
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként
ajánlotta fel valamennyi költségvetési
bevételét, annak hitel fedezetéül történő
engedményezését.
A 2017. december 14-i képviselő-testületi
ülésén elfogadásra került a temető használatának rendjéről szóló rendelet, Perkáta
Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyve, a településkép védelméről szóló
rendelet az előterjesztett módosításokkal,
valamint a Faluház 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Sárosd Nagyközség Önkormányzata és Szabadegyháza
Község Önkormányzata, illetve a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zrt. között kötendő bérleti és üzemeltetési
szerződést a I/88. Szabadegyháza és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV
megnevezésű, 21-13259-1-003-00-06
azonosító számú víziközmű rendszerre
vonatkozóan.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának

megválasztásával kapcsolatos szavazásból személyes érintettsége miatt kizárja
Szilasy Lászlót.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának
Szilasy Lászlót választja meg 2017. december 18-tól 2018. december 31-ig terjedő
időtartamra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Bogó Anikó, Kovács Ferenc, Molnár József,
Szabó Tamás, Szilasy László és Vátkainé
Boda Ildikó képviselőket kizárja az önkormányzati képviselői beszámolója elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalból.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a képviselők tevékenységéről
szóló beszámolókat.
A képviselő-testület megállapította, hogy
Bogó Anikó, Kovács Ferenc, Molnár József, Szabó Tamás, Szilasy László és Vátkainé Boda Ildikó képviselők a választók
felé, az éves tevékenységükről szóló tájékoztatási kötelezettségüket teljesítették.
Az Önkormányzat újabb óvodai fejlesztési
pályázatot nyert el a tavalyi év végén, a
Belügyminisztériumhoz benyújtott kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása témában, az
új óvoda régi felének felújítása kapcsán
29.972.500 forint értékű vissza nem térítendő pályázat formájában. A pályázat két
okból is fontos: egyrészt, a közel harminc
éves új óvoda már felújításra szorul, csak
részleges felújításokat tudtunk tenni rajta
(az akadálymentesítési pályázat, a napelemek felhelyezése, illetve saját erőből
megvalósított fűtéskorszerűsítés által).
Másrészt, a most indult új szárny megvalósításakor az egész épületre vonatkozóan kell a mostani időszaknak megfelelő
energetikai mutatókat teljesítenünk, ezért
a felújítás a nyílászáró cserére és egyéb
energetikai fejlesztésekre terjed ki. A két
pályázattal együtt ebben az évben közel
210 millió forintos fejlesztés valósul meg
az új óvodánál.
A jegyzőkönyvek részletesen olvashatók a
hivatalos honlap perkata.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek/oldalán.
Somogyi Balázs
polgármester
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Bogó Anikó
önkormányzati
képviselői beszámolója
A 2014 őszi választás óta vagyok önkormányzati képviselő, de már előtte a
közművelődés és a köznevelés területén
dolgoztam a településen, a településért,
mint a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója.
Képviselői munkám során igyekszem szaktudásomnak, érdeklődési körömnek megfelelően a legjobbat adni a településnek,
az itt élő embereknek.
Részt vettem két nagy településfejlesztési projekt kidolgozásában, melyeknek
már a közbeszerzési eljárását folytatja
Önkormányzatunk.
A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú, „A Perkátai Általános Művelődési
Központ Szivárvány Óvodájának bővítése
– egy óvodai és egy bölcsődei csoport
létrehozása” című pályázatban, melyen
180 000 000 forintot nyert Önkormányzatunk és a TOP-1.2.1-15- FE1-2016-00015
azonosítószámú turisztikai pályázatban
melyre településünk 76 000 000 forint
összegű támogatást nyert.
A kastély felújítása érdekében minden
lehetőséget igyekszünk megragadni így
az idei éveben a kastély egyik oldalszárnyának felújítása érdekében megírtuk az
Esély Otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázatot. A sikeres pályázat a
kastély oldalszárnyában hat szolgálati
lakás teljeskörű felújítását, berendezését

Kovács Ferenc
önkormányzati
képviselői beszámolója
A legfontosabb feladatom a Pénzügyi
Bizottság elnöki tisztsége, amelyet 2014
októberétől, a választás óta töltök be. A
bizottság minden évben általában május-júniusban beszámol a tevékenységéről.
Az üléseink rendszerint a testületi ülés
előtt zajlanak és azon a testületi ülésnél
részletesebben tárgyaljuk azokat a napirendeket, amelyek pénzügyi jellegűek,
és nemcsak azokat, amelyeket a jogszabályok kötelezően bizottsági tárgyalásba
sorolnak. A Pénzügyi Bizottság kezeli a
vagyonnyilatkozatokat is, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ebben
az évben is minden képviselő eleget tett.
Szerencsére ebben az évben is eredmén�nyel pályázott az önkormányzat a középületek felújítására, sőt idén először olyan
pályázatokat is nyertünk, amelyekben
új épületszárnyak építése fog megtörténni. Egyrészt a beruházás már meg is
kezdődött az orvosi rendelő bővítésénél,

jelenti. Ami szintén nagyon fontos a település számára, hogy a közel 200 millió
forintos pályázati forrásból egy olyan ösztönző rendszer kialakítását is meg tudjuk
valósítani, mely a helyi fiatalok Perkátán
maradását, munkavállalását, tanulmányaikhoz nyújtott anyagi segítségét valósítja
meg. Ezen pályázat az, amely nem csak
a kastély felújítása, hanem a perkátai fiatalok tényleges segítését is eredményezi.
Az idei évben több, a Nemzeti Együttműködési Alap keretében kiírt pályázat előkészítésében részt vettem, segítve ezzel
a civil szervezetek munkáját.
A településen sétálva, rendezvényeken sok
perkátai polgárral találkozom, a település
jobbításával, fejlesztésével kapcsolatos
elképzeléseiket, esetlegesen felmerülő
panaszaikat megosztják velem, melyeken
igyekszem segíteni, illetve tolmácsolni az
illetékes személyek felé.
A település egyre inkább virágzó, szerteágazó sportfejlesztéséhez igyekszem
hozzájárulni, elsősorban az egészséges
életmód népszerűsítésével és a pályázati
lehetőségek előkészítésével kapcsolatban.
A település kommunikációs feladatainak
ellátásából is kiveszem a részem, objektív
beszámolók, tudósítások készítésével.
A Pénzügyi Bizottság ülésein lehetőség
szerint részt veszek, a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a bizottság elnöke
folyamatosan tájékoztatnak az aktualitásokról.
A jövőben is igyekszem azért dolgozni,
hogy a 2014-ben megfogalmazott célok
megvalósulhassanak és Perkáta egy még
jobb, élhetőbb településsé váljon.
Bogó Anikó
amellyel közel 200 négyzetméteres új
szárny épül, de szerencsére a projektben
levő tetőcserével befejeződik a jelenlegi
rendelő felújítása, sőt az egyik szolgálati
lakás is ténylegesen megújul. A másik
projekt az óvoda bővítése több mint 500
négyzetméterrel, amelyben új óvodai csoport, bölcsőde és tornaszoba jön létre.
Gyakorló nagyapaként fontosnak tartom
a gyermekeink minél jobb kiszolgálását, a
bölcsőde újranyitása segíti a fiatal családosokat. Egy harmadik projekttel, amelyet
most nyert meg az önkormányzat pedig
az önkormányzati lakásaink újulnak meg.
Ezen kívül számos más pályázatban is
eredménnyel jártunk.
Tavaly szót ejtettem a helyi kisvállalkozók
iparűzési adómentességéről, amelyet továbbra is fenntartunk. A mezőgazdasági
vállalkozásokon túl az ipari és szolgáltató
vállalkozások támogatását is fontosnak
tartom, ezért az önkormányzat delegáltjaként, de vállalkozóként elnökségi tagja
vagyok a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesületnek, amely éppen most írt ki
pályázatokat kismértékű gazdasági fejlesztésekre, illetve a civilek és az önkormányzatok támogatására.
Kovács Ferenc
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Molnár József önkormányzati képviselői
beszámolója
Molnár József 2017. évben végzett önkormányzati képviselői munkájáról, 2018.

Szabó Tamás önkormányzati képviselői
beszámolója
Ahogy tavaly is beszámoltam róla, fontosnak érzem, hogy a Faluüzemeltetésben
eltöltött időszakom miatt minél inkább
rálássak a folyamatban levő ügyekre és ha
kell, akkor ennek a területnek tanácsokat
adjak. Továbbra is sokan állítanak meg
köztisztasági vagy hasonló problémákkal, amelyet továbbítok az önkormányzati

Szilasy László képviselői beszámolója 2017.
év munkájáról
Három fő területről tartom fontosnak ös�szefoglalni a 2017-es év, általam végzett
képviselői munkámat:
• Perkátai oktatás, nevelés területén tett
tevékenységem
• Testvér települési kapcsolatok területén
végzett tevékenyég
• Közszolgáltatások fejlesztésében végzett
tevékenység
Perkátai oktatás, nevelés területén tett
tevékenységem
Általános tevékenységként, részt vettem
a település közszolgáltatását fejlesztő pályázati projektek célmeghatározásában,
illetve a szakmai anyagok előkészítésében:
óvoda bővítése.
Közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódóan,
a megváltozott szerkezeti viszonyokhoz
igazodva, már a Dunaújvárosi Tankerületi

Vátkainé Boda Ildikó
önkormányzati képviselői beszámolója
Vátkainé Boda Ildikó 2017. évben végzett
önkormányzati képviselői munkájáról
A testvértelepülési kapcsolatok segítését
tekintem a legfontosabbnak önkormányzati feladataim közül. Ebben az évben

2018. janu ár-febr uár
évi terveiről.
A 2017-es év volt az első teljes év a képviselői munkámban, mely sok szempontból
tanuló évnek számított. Az év során minden Pénzügyi Bizottsági és Testületi ülésen részt vettem. Szavazataimmal minden
olyan döntést támogattam, mely település
lakóinak érdekét szolgálta.

Az elmúlt év során két alkalommal tartottam képviselői fogadó órát, melyen,
sajnálatos módon csak egy fő jelent meg.
Terveim közt szerepelt és a továbbiakban
is szorgalmazni fogom az út és járda felújításokat, sajnos idén csak kátyúzásra került
sor az anyagi lehetőségek miatt.
Molnár József
önkormányzati képviselő

dolgozóknak és rendszeresen kapcsolatot
tartok a faluüzemeltetési munkatársakkal.
Fontosnak tartom, hogy a fiatalok minél
több lehetőséget kapjanak, ezt saját gyermekeimen is látom. A közösségteremtés
és a kulturális-szórakoztató programok
erősíthetik a fiatalok helybenmaradását.
Két bizottságnak is tagja vagyok, egyrészt
az önkormányzat egyetlen bizottságának, a Pénzügyi Bizottságnak, illetve az
egyetlen 100%-os tulajdonú cégünknek,
a Perkátai Kínai Központ Nkft. felügyelő
bizottságának.
A 2014-es kampányban egyik fő ígéretünk

volt, hogy az önkormányzat tulajdonában
levő 18 hektáros területet ne csak mezőgazdasági bérleményként hasznosítsuk,
hanem egyéb gazdasági fejlesztések is
történjenek. Most már látható, hogy közel
1,4 hektáron egy vállalkozás naperőműtelepet létesít, illetve két másik területet
is értékesített az önkormányzat hasonló
céllal. További célom, célunk, hogy további
elsősorban munkahelyteremtő beruházásokat hozzunk Perkátára.
A testvértelepülési kapcsolatokban továbbra is részt veszek, elsősorban az erdélyi és a francia kapcsolatban.
Szabó Tamás

Központ támogatásával, a perkátai iskola
fejlesztését tudjuk megvalósítani három
nyertes pályázati projekttel, melyek összes
értéke meghaladja a 100 millió forint 100%os támogatást. A pályázatok az iskolák
közötti kapcsolatrendszert is fejlesztik. Az
egyik pályázatban az iváncsai iskolával, a
másik pályázatban négy iskolával leszünk
kapcsolatban.
A pályázatok összértéke nagyjából 100
millió Ft felett van. Büszkék lehetünk azokra a döntésekre, amelyeket az elmúlt évben
hoztunk a település érdekében. Gondolok
itt a kastély pályázatra, az orvosi rendelő
és az óvoda pályázatra.
2006-ban amikor Polgármester Úrral
indultunk, ígéretet tettünk arra, hogy
bölcsődei férőhelyet fogunk biztosítani.
Úgy gondolom, hogy elértük a célunkat.

tük Perkátát, s folytattunk jövőbe mutató
tárgyalásokat. E tárgyalások eredményekét 2018 júliusában várható, hogy portugál
gyermekek érkeznek Perkátára.

Testvér települési kapcsolatok területén
végzett tevékenyég
Testvér települési kapcsolat egy szegmensének fejlesztését vállaltam el képviselőtársammal, Vátkainé Boda Ildikóval. A
portugáliai Figueiro dos Vihnos település
önkormányzatának meghívására képvisel-

bejegyezték a Perkáta - Saint-Maximin
Baráti Egyesületet, melynek vezetésében
is részt veszek az önkormányzat részéről.
Mivel friss egyesületről van szó, nagyon
sok munka vár még ránk. 2017. júniusában egy 35 fős francia csoport látogatott
Perkátára. A polgármester úrral közösen
részt vettem a programok koordinálásában
és lebonyolításában. Megismerkedhettek
vendégeink településünk gazdálkodóival,
vállalkozóival.
Ezen a nyáron másik testvértelepülésünk-

Közszolgáltatások fejlesztésében végzett
tevékenység
Az oktatáshoz nem közvetlenül kapcsolódó, de közszolgáltatást fejlesztő pályázati
projekt, támogatásával, projekt előkészítéssel segítethettem elő az orvosi ellátás
technikai színvonalának emelését.
Összegzés:
Képviselői tevékenységemet nem egyéni
cselekvésként fogom fel, hanem a perkátai önkormányzati testület tagjainak, a
polgármesteri hivatal munkatársainak, az
önkormányzat által fenntartott, üzemeltetett hivatalok együttes tevékenységeként,
melyek magas színvonalú együttműködéséből erednek azok a sikeres megvalósulások, melyek Perkáta nagyközség lakosainak, polgárainak szolgálatát, mindennapi
életének javítását eredményezik.
Szilasy László

ről Kisbácsról is érkezett hozzánk családi
csoport. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület ismét remek programokat szervezett
barátainknak, többek között ellátogattak
Visegrádra a Dunakanyarba. Remélem
felejthetetlen élményekben volt részük!
Szeptemberben a szüreti fesztiválra pedig
egy gyermek néptánc csoport érkezett
Kisbácsból. Az ő programjukról is az egyesület gondoskodott.
Augusztusban Szilasy László képviselő úrral egy meghívásnak eleget téve
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Portugáliába Figueiró dos Vinhosba, Saint-Maximin testvértelepülésére utaztunk.
A látogatás körülményeinek volt egy igen
tragikus előzménye is, mivel Figueiró dos
Vihnos település környékét sújtotta erdőtűz június közepén, melynek több halálos
áldozata is volt, többek között Figueiros
dos Vinhos lakói közül is. Perkáta részé-

ről pedig biztosítottuk az önkormányzat
elnökét, hogy Perkáta település mindent
megtesz annak érdekében, hogy a településünkre jövőre érkező portugál gyermekek érezzék az összetartozást, szeretetet,
együttérzést, mellyel csökkenteni tudjuk
a fájdalmukat.
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Önkormányzati munkám egyik legnagyobb eredményének tartom, hogy részt
vehettem azokban a döntéshozatalokban,
melynek eredményeként megújult a Győry-kastély. Remélem az orvosi rendelő és
az óvoda felújítása, bővítése is ilyen sikeres
és eredményes projekt lesz!
Vátkainé Boda Ildikó

Elhunyt Radeczki György, Perkáta nyugalmazott polgármestere
Életének 70. évében, méltósággal viselt
hosszú betegség következtében elhunyt
Radeczki György Ferenc, Perkáta volt
településvezetője, aki 1948. szeptember
5-én született Perkátán.
Az 1970-es évek közepétől már második
számú vezetője volt a községi, majd
nagyközségi tanácsnak, 1987 végétől
pedig a tanácselnöki tisztséget töltötte be.
A rendszerváltást követően, az 1990
őszén rendezett első önkormányzati
választás eredményeként polgármesterré választották, amely tisztséget
egészen 2006 októberéig töltötte be,
azaz 19 évig volt Perkáta első számú
településvezetője. 2011-ben francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin Városa
díszpolgári címmel tüntette ki.
Radeczki György Ferenc, Perkáta nyugalmazott polgármesterének búcsúztatója a perkátai temetőben 2018. január
6-án volt.
A temetésre francia (Saint-Maximin) és
erdélyi (Kisbács) testvértelepülésünkről
is érkeztek barátok, tisztelők, kortársak.
Részvétünket fejezzük ki Radeczki
György családjának!
Somogyi Balázs

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Web oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu | Elérhetőség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu , 25/522-350

Decemberi
hónap
eseményei
Decemberben az alábbi programok kerültek megrendezésre:
December 4-én pályaválasztási
szülői értekezlet volt a továbbtanuló nyolcadikos tanulók
szülei számára.
December 13-án Luca napi szokások felelevenítése.
Szilasy László
Igazgató

Falukarácsony
2017.
December 21-én tartotta a
falukarácsony elnevezésű ünnepségét Perkáta Nagyközség
Önkormányzata a faluházban.
A programot Somogyi Balázs
Perkáta polgármestere nyitotta
meg. Beszédében megköszönte az adventi ünnepségsorozatban szerepet vállalt intézmények, egyesületek munkáját,
majd kellemes ünnepeket kívánt mindenki számára.
Ezt követően kezdetüket vették a színpadi produkciók,
amelyeket a Perkátai népművészeti foglalkozás néptáncosainak műsora nyitott meg.

(  folytatás a 6. oldalon)
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(  folytatás az 5. oldalról)
A foglalkozásra járó gyermekek három
korcsoportban léptek fel népi gyermekjátékokat és mezőföldi táncokat adva elő.
A falukarácsony záró programjaként a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola második osztályos tanulói és az iskola énekkara egy zenés betlehemes pásztorjátékot
adtak elő A betlehemi csillag üzenete
címmel. A gyerekek a darabhoz méltó igényes jelmezekben, díszletek között léptek
a közönség elé. Az énekkar hangulatos,
ünnepi dallamokkal kísérte a műsort.

Autóverseny
iskolánkban
2017. december 1-én a DÖK keretén belül
került megrendezésre iskolánkban a távirányítós autóverseny. A gyerekek nagy
örömmel és lelkesedéssel várták a megmérettetést. A nézők, érdeklődők kitar-

tóan szurkoltak, biztatták a versenyben
résztvevőket.
Az alábbi eredmények születtek:
I. helyezett: Viczkó Bálint 3.b
II. helyezett: Németh Attila 3.b
III. helyezett: Urbán Levente 3.b
IV. helyezett: Németh Attila Márk 2.b
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!
Gyöngyösi Edit, Berényiné Takács Dóra

A műsort összeállító, felkészítő pedagógusok Gyöngyösi Edit, László Andrea,
Gergelyné Németh Tímea. A zenei összeállításban közreműködött: Orbán Zsolt és
Murányi József tanár urak.
A mozgalmas este végén a gyermekeket
süteménnyel, tortával vendégeltük meg, a
szülőknek, vendégeknek mézeskaláccsal
kedveskedtünk, így kívánva mindenkinek:
Áldott, békés, boldog karácsonyt!
Gergelyné Németh Tímea
Tanítónő

Bozsik
Intézményi
Program 2017
őszi értékelése
A Bozsik Intézményi Program
(BIP) a Bozsik Egyesületi Programnak teremt alapot abban a
formában, hogy akik itt éreznek magukban annyit, hogy
megpróbálják, a sportágat
versenyszerűen azok tovább
léphetnek az egyesületi versenyeztetésbe. Az intézményi
versenyekhez nem kell rendelkezni hivatalos igazolással
így itt mindenki kipróbálhatja
magát, hogy mennyire bírja a
versenyzéssel járó előkészüle-

teket és az izgalmakat.
2017 őszén kettő fesztiválnap
volt megtartva a központi
program szerint előirányzottként. A versenynapok kijelölését nagymértékben bonyolítja,
hogy figyelemmel kell lenni a
Bozsik Egyesületi Program
versenynapjaira, nem ütközhetnek a versenynapok. Szokásoknak megfelelően ezért
mindkét forduló péntekre lett
kijelölve, így az iskolát képviselő diákok még inkább élvezték
a versenyeket, mert addig sem
kellett iskolában lenniük. Ezzel
együtt is nagyszerű hangulatban zajlottak a mérkőzések a
megszokott helyszínen Dunaújvárosban. Szép eredményeket értünk el az egyes korcsoportban (1-2 oszt.) és a kettes
korcsoportban is (3-4 osztály).

Az utazással és a fesztivál hangulattal mindenki gazdagabb
lett, és büszkén vállalhatta,
hogy iskolánkat képviselhette
egy ilyen rangos eseményen.
Jó volt látni és tapasztalni,
hogy sokat fejlődtek a gyerekek az elmúlt időszakhoz
képest.
Az iskolát képviselők névsora:
I. korcsoport:
Cséza Dávid 1.b
Kis Dániel 1.b
Kis Péter 1.b
Oláh-Rác Rebeka 2.a
Petrovics Gergő 2.a
Szabó Rikárdó 2.a
II. korcsoport:
Balog Olivér 3.a
Farkas Rafael 3.b
Hidegkuti Máté 3.b

Ketseti Márton 3.b
Kis Mike 3.a
Koncz Ádám 4.a
Kovács Roland 3.a
Lepsényi Benjamin 3.b
Szabó Ákos 3.a
Vigházi Amina 3.b
Gratulálunk, és további sportsikereket kívánunk minden diáknak!
Köszönet az iskola vezetőségének és valamennyi kollégának,
akik segítették munkájukkal a
résztvevők felkészítését, utaztatását, a konyhai dolgozóknak
pedig a hidegcsomag biztosítását!
Köszönjük a segítséget az Önkormányzatnak, hogy a gyerekek utaztatásához rendelkezésünkre bocsátották községünk
kisbuszát!
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Januári hónap eseményei
Január 9-10-én hüllő kiállítás volt az iskola földszinti
aulájában.
Valamennyi gyermek megtekinthette a kiállított állatokat, melyek között a hüllőkön kívül különleges pókok
is voltak.
Szilasy László
Igazgató

Perkátai Általános Művelődési Központ
Perkátai Általános
Művelődési Központ
hírei

Köszönjük a közönségnek, a vendégeinknek, hogy jelenlétükkel, és figyelmükkel
megtisztelték az ünnepet!

A Perkátai Általános Művelődési Központ
az új esztendőben is szeretettel várja az
érdeklődőket a kulturális rendezvényeire! Minden korosztály számára kínálunk
tartalmas programot és kikapcsolódási
lehetőséget az intézményeink szervezésében. Kérjük, kísérjék figyelemmel a
program-ajánlóinkat, meghívásainkat, és
tartsanak velünk 2018-ban is!
Év eleji, januári programjaink:
2018. januárjában emlékeztük meg a 140
évvel ezelőtt – 1878. január 12-én – született Molnár Ferenc íróról, akinek A Pál utcai fiúk című regénye mellett a színdarabjai
is világsikert arattak. A könyvtár szervezésében rendhagyó irodalmi foglalkozással vártuk az érdeklődő felső tagozatos
gyerekeket és a kísérő pedagógusaikat.

A Vox Caritatis Egyházi Kórus tagjaitól
szép énekeket hallhattunk. (Balról jobbra:
Viczkó Vilmos, Kőszegi Györgyné, Vadász
Pálné, Rajcsányi Lászlóné, Siba Árpádné,
Somogyi Anna)

Magyarországon 1989 óta ünnepeljük meg
a Magyar Kultúra Napját, emlékezve arra,
hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be a Himnusz megírását.
Az ünnepi hagyományokhoz híven, Perkátán is megemlékezünk e jeles napról.
Január 22-én, 16:30 órakor, a Győry-kastély
dísztermében került sor a Magyar Kultúra
Napi ünnepi délutánra, amelyen a helyi,
tehetséges előadók; gyermekek és felnőttek készültek irodalmi előadással, valamint
ének, zene és tánc összeállítással. Igazi
kikapcsolódást jelentett számunkra az
előadók több műfajban való felkészülése.
Kiváló szerepléseket hallhattunk.
Köszönjük Fülöp Irén, Horváth Dóra,
Mosonyi Györgyné, Takács Dóra és
Vátkainé Boda Ildikó pedagógusoknak,
hogy felkészítették a gyermekeket az
ünnepi műsorra!

Mosonyi Györgyné, Ági néni vezetésével
léptek fel a Szivárvány Óvoda Bóbita Tehetségműhelyének óvodásai: (Balról jobbra) Bogó Bella, Simon Zétény, Jákli Janka,
Györök Bendegúz, Kis Nenszi, Kraczmajer
Bianka, Várnai Gréta, Karczub Miklós,
Gelencsér Alíz, Mráz Máté, Vajk Evelin.

A kultúra nap jegyében műveltségi vetélkedőre hívtuk az általános iskolásokat. Az
alsó tagozatos gyerekeket január 29-én, a
felsősöket pedig 30-án vártuk az izgalmas,
délutáni csapatversenyekre. A kellemes
hangulatú versenyen szép eredmények
születtek.
Befejeződött a könyvtárunk könyvállományának selejtezése. Az előkészítésben és a
selejtezés lebonyolításában aktív szerepet
vállaltak a székesfehérvári Vörösmarty
Könyvtár módszertanos munkatársa.
Köszönöm a Perkáta Faluüzemeltetés,
valamint a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat dolgozóinak a könyvek
többszöri szállításában, és pakolásában
nyújtott sok segítségét! Külön megköszönöm a Hungipack Kft.-nek, hogy a könyvtárunkat támogatva, a „menthetetlen”,
leselejtezett könyveket a Méh telepre elszállította!
A Perkátai ÁMK Könyvtára az állományból
kivont, vagy éppen ajándékba kapott, de
különböző okok miatt állományba nem
vett könyvekből könyvbörzét rendezett
két héten át.
Lászlóné Szabó Edit
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Az óvoda januári hírei
A téli szünet után mindenki frissen, kipihenten érkezett ismét
óvodába. A gyerekek örültek, hogy újra találkozhatnak barátaikkal, csoporttársaikkal. Boldogan játszottak a Mikulástól kapott
új játékokkal. Természetesen a programokban sem volt hiány,
így napjaink nagyon mozgalmasan teltek.
2018. január 04-én 45 kisgyerek 4 felnőtt kíséretében a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház Mikrokozmosz című előadását
nézhette meg.
Január hónapban indult a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása II. – EFOP 3.2.1. Tehetségek Magyarországa
Program”. A pályázat megvalósítására 2018. január 01-től április
30-ig kerül sor.
A pályázat keretében egy kézműves és egy számítástechnikai
foglalkozás-sorozat valósul meg 2*15 fő nagycsoportos gyermek
számára.
Egy kirándulás keretében a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda
nagycsoportos gyermekeivel együtt felfedezzük Perkáta látnivalóit, természeti szépségeit, megtekintjük a Perkátai Kínai
Központ kiállításait.
„A tehetséggondozás óvodai lehetőségei” címmel tájékoztatót
tartunk tehetséggondozó munkánkról a szülők és kollégák
számára.
2018.január 9-10-re meghívást kaptunk az iskolában megrendezésre került Hüllő kiállításra. Óvodásainknak nagy élmény
volt, sok ismerettel gazdagodhattak általa. Ezúton is köszönjük
a lehetőséget.

PERKÁTAI HÍREK
2018. janu ár-febr uár
Január 19-én Siba Árpádné, a Szövőkör vezetője, még bővebb
ismereteket nyújtott gyermekeinknek ebben a témakörben.
Megcsodálhatták szép szőtteseit, és kézműves tevékenységre
is lehetőség nyílott a nap folyamán. Köszönjük, hogy elfogadta
meghívásunkat és egy tartalmas délelőttöt biztosított gyermekeink számára.
Január 22-27-ig tartó témahetünknek az egészség, egészséges
életmód, egészségünk megőrzése volt a központi témája. A
gyerekeket változatos programok várták a hét folyamán. Ellátogattak hozzánk a védő nénik is, akik az egészséges táplálkozásról
beszélgettek a gyerekekkel, a felnőtteknek pedig vércukrot,
vérnyomást mértek.

Mosonyi Györgyné Ági óvónénivel játékos keretek között ismerkedhettek a fogápolással, a fogápolás fontosságával. A
hét folyamán arra is lehetőség nyílott, hogy a gyerekekkel ellátogassunk a rendelőbe a védő nénikhez és a fogorvos nénihez.
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy segítették munkánkat.
A témahetet egy kiállítással és egy finom gyümölcssaláta készítéssel, kóstolással zártuk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy január 22-re meghívást kaptunk
a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvényre, ahol
a Bóbita gyermekjáték- és néptánc tehetségműhely gyermekei
is felléptek Mosonyi Györgyné vezetésével.
2018. január 18-án a Furfangos Paraván: „Hóember az erdők
királya” című előadását láthatták a gyermekeink.
A tél folyamán folyamatosan etetjük a madarakat. A gyerekeket
megismertetjük a madárvédelem, madáretetés fontosságával,
a nálunk telelő madarakkal, madáreleségekkel. Készülnek a
madáretetők.
Január-február hónapban a csoportokban a „Népi kismesterségek” témakör keretében óvodásaink megismerkedhetnek a
szövéssel, fonással, pókhálózással, hurkakötéssel, nemezeléssel,
gyöngyfűzéssel, varrással.

Az óvodában megvalósuló programjainkról folyamatosan
olvashatják beszámolóinkat és sok-sok képet láthatnak a
www.perkata.info oldalon.
Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető
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Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. | e-mail: kinaikozpont@perkata.hu | Tel.: (06) 25-899-102 és (06) 20-381-5526

Perkátai Kínai
Központ Nonprofit
Kft. hírei
A 2017-es év végén a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ az adventi rendezvénysorozatba kapcsolódott be, és a máso-

dik hétvégén színvonalas programmal várta
az érdeklődőket a Győry-kastély kertjébe.
A színpadi produkciók és az adventi vásár
mellett lehetőséget adott az intézmény
mindenki számára, hogy ingyenesen tekintse meg a központ két állandó kiállítását.
A 2018-as évben is várjuk az érdeklődőket
a rendezvényeinkre.
Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ
nyitva tartása:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 18.00
Szombat: 10.00 – 16.00
Elérhetőség:
tel.: 0625/889-102; 0620/381-5526
email: kinaikozpont@perkata.hu;
kinaiközpont@gmail.com

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

Perkátai Szociális
Központ
A rászoruló családoknak összeállított, tartós élelmiszereket

Baba-Mama
Klub hírei
A téli szünet után mindenki frissen, kipihenten érkezett ismét.
A 2017 év végét is nagy nyüzsgéssel, játszással és kis ünnepléssel töltöttük a klubban.
Ellátogattunk Nagykarácsonyba a Télapóhoz, kicsit féltünk
tőle, de a kapott ajándéknak
nagyon örültünk, aztán nagyot
hancúroztunk a játszóházban.
Decemberben többször is eljöttek hozzánk az óvónénik, és

tartalmazó csomagok kiosztására december 20-án került
sor a Perkátai Szociális Központban. Karácsony alkalmából
immáron második éve került
megrendezésre az akció.
A tavalyi évhez hasonlóan a

kedves bábjátékot mutattak be
nekünk.
Aztán a télapó is ellátogatott
hozzánk, mert olyan jók vagyunk! Már nem féltünk tőle
annyira.
Közösen ünnepeltünk egy kis
„előkarácsonyt”, zenével, tánccal és finom süteményekkel.
Baba pezsgővel koccintottunk
az új évre!
Mindenkit szeretettel várunk
továbbra is pénteken délelőttönként a klubba!
Védőnők

Szociális Központ 2017-ben is
szebbé kívánta tenni a rászoruló családok ünnepét, e célból 20 db csomagot állítottak
össze az intézmény dolgozói.
Az ajándékra jogosultakat a
Központ munkatársai jelölték
ki. Az érintetteket szóban és

telefonon értesítették.
A csomagosztás a Denso Magyarország Kft. és az Útkeresés
Segítő Szolgálat támogatásával jöhetett létre.
Kovács Ferenc
intézményvezető-helyettes
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Egészségügy
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.
2017. novemberi Gólyahír Perkátán
Ádám Jázmin
2017.11.03. Szülők: Ádám Norbert és Nikolicza Krisztina
Faragó Dominik
2017.11.28. Szülők: Faragó Sándor és Kónicz Boglárka
Szabó Nina
2017.11.30. Szülők: Szabó Attila Mihály és Balázs Anikó
2017. decemberi Gólyahír Perkátán
Basticz Gergely
2017.12.03. Szülők: Basticz Bálint és Sztupa Csilla
Dankó Patrik
2017.12.12. Szülők: Dankó Zsolt és Scheffer Ágnes
Südi Attila
2017.12.26. Szülők: Südi Dávid és Bogó Anikó
Orgoványi Alexander
2017.12.30. Szülők: Orgoványi Viktor és Adamasky Blanka

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!

Civil szervezetek hírei
A PerkátaKisbács Baráti
Egyesület hírei
A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület sikeres évet tud maga
mögött! Tevékenykedésünket
az éves terv alapján szerveztük.
Fogadtuk és vendégül láttuk
a testvértelepülési kapcsolat
ápolásában jeleskedő baráta-

inkat! Közös kirándulást tettünk a Dunakanyarba. Ősszel,
a szüreti mulatság alkalmából
nálunk vendégeskedett a kisbácsi néptánccsoport. Sikeres
pályázatot írtunk. Megtartottuk a hagyományos Mártonnapi vacsorát.
A karácsonyi közös vacsorán
megtartottuk az immár hagyományos óév búcsúztatónkat is.
Reményekkel telve nézünk a
2018-as év kihívásai elé.
Siba Árpádné

VELED hírek
Az egyesület novembertől gyűjtő bödönöket helyezett el Perkáta központjában több helyre, mely által a néptáncos fiúknak
csizmára gyűjtöttek. Az akció során 45 323 Ft-ot gyűjtöttek
össze számukra.

ahol a három néptánccsoport, valamint szólisták mutatkoztak
be produkcióikkal. A Tücskök-bogarak, a Cinegemadár és a
Kankalin Néptánccsoportok, valamint Wéber Viktória, Kónicz
Marcell és Vasinka Dávid színvonalas és hangulatos előadásokkal
álltak színpadra.

2017 szeptemberétől az egyesület magánvállalkozókkal összefogva támogatja a Népművészeti foglalkozás egyik ifjú tanítványát,
Kónicz Marcellt, hogy a Székesfehérvári Alba Regia Táncegyesület
által indított néptánc csoportvezetői képzésen vehessen részt.
2017. december végén derült ki, hogy a Tempus Közalapítvány
által meghirdetett EYE Opener ifjúsági képzésre bejutott a perkátai ifi egyesület, melyet Hollandiában fognak megtartani 2018.
február 9-14-e között. A képzés az ifjúsági cserék és kapcsolatok terén ad bővebb információkat a résztvevők számára. Egy
ifjúságsegítő szakember és két fiatal képviselheti az országát a
projekten Perkátáról, a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke, Horváth Dóra, valamint a Népművészeti foglalkozás két tagja, Kovács Esztella és László Lilla.
Az egyesület 2017 decemberében részt vett társszervezőként
az első adventi hétvége, a gyermek és ifjúsági advent megtartásában. Az egyesület tagjai kézműveskedtek a gyerekekkel,
táncházat szerveztek, valamint különböző finomságokkal fogadták az érkezőket.
2017. december 20-án tartotta meg az egyesület alszervezete,
a Népművészeti foglalkozás a hagyományos Karácsonyi Gáláját,

Szintén ezen az estén hirdette ki a VELED a karácsonyi levélíró
pályázatának az eredményét és teljesítették egy gyermek kívánságát: 2017-ben Iványi Noémi lett a szerencsés kiválasztott, aki
egy Twister társasjátékot kért, s kapott ajándékba.
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Klép Norbert volt, aki mezőföldi táncokat tanított a részt
vevőknek. A jó hangulatú estére süteménnyel és üdítővel
készültek a vendégek.

2018. január 19-én az egyesületet Wéber Viktória képviselte
a Pesovár Ferenc Gyermek- és
Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny dunaújvárosi területi válogatóján, amely során
a megyei döntőjébe jutott a

versenynek. Sikeres felkészülést kívánunk neki a következő
megmérettetéshez!
Január 20-án 18 órától táncházat szervezett a VELED a Faluházban. A program vezetője
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A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület nevében szeretném megköszönni a 2017-es
évben nyújtott segítségét és
támogatását a következő személyeknek, intézményeknek,
egyesületeknek:
VELED tagok és családjuk,
Somogyi Balázs, Bogó Anikó,
Barna Tímea, dr. Tóth Ferenc és
dr. Tóth Ferencné, Hami Büfé,
Hungipack Kft., Horváth Árpád,
ifj. Horváth Árpád, Horváth Milán és családjuk, Oláh-Rác Linda és családja, Perkátai ÁMK
munkatársai, Perkátai Kínai
Központ Nonprofit Kft. munkatársai, Perkátai Polgárőrség,
Peru Bolt, Reál Bolt, REKA Abc,
Széchenyi Pékség, Szivárvány
Óvoda munkatársai
Horváth Dóri, elnök

Civil Fórum Perkátán
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Perkátai Általános Művelődési Központtal közösen
2018. február 15-én, 17 órai kezdettel tartja meg a hagyományos Civil Fórumát.
A programon a helyi civil szervezetek, az önkormányzattal és a központtal közösen átbeszélik
az éves rendezvénytervet, és értékelik az elmúlt év közös munkáját.

A Perkátai
Sportegyesület
gyűlése
2017. decemberben megtartotta a Perkátai Sportegyesület
nagy, a ’17-es évet összefoglaló gyűlését. Az eseményen az
egyesület összes szakosztálya
képviseltette magát.
A délutánt Erdős Károly, a Perkátai Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának elnöke
nyitotta meg. Beszédében
gratulált a focisták sikereihez,
valamint bejelentette, hogy a
felnőtt csapat az őszi szezon
bajnoka. Ezt követően felkérte
Somogyi Balázs polgármestert, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. A polgármester
pozitívan értékelte az egyesület idei évi tevékenységét,
kiemelte az egyes szakosztályok sikereit, valamint beszélt
a jövőbeli tervekről, melyeket
meg szeretnének valósítani a
sport területén Perkátán. Őt
Vátkai Zoltán, a Perkátai Sportegyesület elnöke követte, aki
szintén megköszönte minden
szakosztály munkáját.

A hátralévő időben a szakosztályok prezentálták a 2017-es
eredményeiket a gyűlésen
megjelenteknek.
A Fitnesz Szakosztálytól Bogó
Anikó, valamint Kovácsné Bogó
Erika tartott ismertetőt, melyben beszéltek az aktív, mozgásos tevékenységükről, valamint
a futók eredményeiről is beszámoltak, akik az idei évben
félmaratonokon, maratonokon
vettek részt.
Az Íjász Szakosztályról
Kundakkerné Paksi Csilla tartott előadást, melyben megemlítette, hogy a szakosztály
tagjai közül volt, aki az idén
országos második helyezést is
elért a versenyek során.
A Lovas Szakosztályt Orbán
Brigitta képviselte, aki bemutatta a szakosztály tagjait, azok
verseny eredményeit, valamint
kiemelte azt, hogy az utánpótlás nevelésre is nagy hangsúlyt
fektetnek.
A Labdarúgó Szakosztály
eredményeiről Kerekes Béla
edző beszélt, aki egy összefoglaló videóval is készült a
focisták sikereiről.
(  folytatás a 12. oldalon)
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(  folytatás a 11. oldalról)
A Motoros Szakosztály nevében Tompai
Mátyás szakosztályvezető köszöntötte
az egybegyűlteket, majd átadta a szót
Vátkai Zoltánnak, aki a fiatal versenyző,
Vátkai Zsombor stuntriding eredményeit
ismertette.

király Tóth Attila lett. A felnőttek közül a
legszorgalmasabb játékos címet Reith János kapta, a legjobb kapus Kovács Ádám
lett, a legjobb focistának járó díjat Sőregi
Gergő nyerte el, s a gólkirály az idei évben
Ráthgéber László lett.

A beszámolók után Erdős Károly szakosztályvezető jutalmakat adott át a Bozsik
Programban tevékenykedő gyermekeknek,
az utánpótlás, valamint a felnőtt csapatnak
is. A gyerekek aranyérmet kaptak és csokit,
az ifi és a felnőtt csapat tagjai oklevéllel
gazdagodtak. Az U19-es csapatnál a gól-

Vátkai Zoltán egyesületi elnök a szakosztályok vezetőinek, a munkájuk elismeréseként, ajándék üvegplakettet nyújtott
át. A támogatásukért Somogyi Balázs és
az egyesület elnökhelyettese, Molnárné
Horváth Zsuzsanna is üvegplakettben részesült. A szakosztályok tagjai számára

Labdarúgó
Szakosztály
hírei
A tavaly karácsonyi évzáró
rendezvényen a Perkátai SE
bemutatta a Bozsik program
új edzőit az U7, U9, U11 és U13
csapatai kapcsán.
Az U7-es csapat edzője Romanoczki Kármen, az U9-é Szabó
Bernadett, az U11-eseké Kovács
Ádám és az U13-asoké Gaszler
Ferenc lett.

Két fontos szempont valósul
meg, amelyet kiemelten fontosnak tart az egyesület, egyrészt helyi és/vagy az egyesület kötelékében levő személy
lett az edző, illetve hogy minden korosztály önálló edzőt
kapott.
2018. január 8-án Kerekes Béla
vezetőedző az új edzőkkel
együtt szülői értekezletet tartott, amelyen tájékoztatták a
szülőket a feltételekről és sportolás lehetőségeiről. Másnap
az új stáb meg is tartotta az
első edzését az U13-asokkal, a
frissen megvalósított műfüves
pályán.

egy-egy aranyérmet adtak át, így köszönve
meg a 2017-es tevékenységüket. Ezt követően Erdős Károly megköszönte még
a labdarúgó csapat tagok családjainak a
sok segítséget, valamint ajándékkosarat
nyújtott át Erdősné Badi Éva számára, aki
a focisták felszerelésének rendben tartásában segédkezik rendszeresen.
A gyűlés zárásaként egy álló fogadással
várták a Perkátai Sportegyesület tagjait
a vezetők.
Horváth Dóri

Az U7-esek tavaszig csak teremben edzenek, míg a nagyobb korosztályok főleg a
műfüves pályán. A futsalpálya
az év elejétől áll rendelkezésre
az iskolai tanórák és az utánpótlássport számára, de természetesen bejelentkezés után
bárki használhatja. Az U19-es
csapat edzői posztját Reith János tölti be a szezon elejétől,
Kiss Norbertet helyettesítve.
Újabb edző érkezik tavasztól
az egyesülethez, aki a hiányzó U14-es és U16-os csapatok
indítását szervezi.
A Bozsikosok télen is versenyeznek, hiszen a téli hónapok-

ban teremtornán vesznek részt.
Január 20-án az U11-es és U13as korosztály részt vett dunaújvárosi teremtornán, amelyet
a képeink is bemutatnak.
A felnőtt csapat is megkezdte
a felkészülést a március végén
kezdődő tavaszi szezonra, hetek óta teremtornán vesznek
részt.
A Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetség kebelében megszervezett felkészülési torna,
gárdonyi helyszínén fognak
felkészülési meccseket játszani.
Somogyi Balázs

Indul az íjászat
2018. január 10-től ismét lehetőség nyílik az íjászkodásra.
A Turul Íjász Szakosztály szeretettel várja az érdeklődőket
minden szerdán, 17 órától 19 óráig a Győry-kastélyban, ahol a
foglalkozást Pavlicsek Nándor, a szakosztály vezetője tartja.
További információkért bátran hívják Pavlicsek Nándort,
a +3620/939-4451-es telefonszámon!
Turul Íjász Szakosztály
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Kína kincsei 85. - Pavlicsek Zsolt rovata
Perkátai diák Kínában
– második év, harmadik tudósítás
Pavlicsek Patrik perkátai egyetemista—immár diplomás mester szakosként -- ismét
Kínában gyarapítja ismereteit. Beszámolóit
újabb élményeiről, tapasztalatairól folyamatosan adjuk közzé következő lapszámainkban is (rovatvezető)
Nanjingban, Kína „déli fővárosában” 3.
Érdekesség 1. : A McDonald’s igen népszerű az egész világon, de Kínában ráadásul egyfajta „étkezési megváltás”,
oázis a külföldieknek, akiknek a gyomra bizony nincsen acélból, hogy egyik
napról a másikra csak kínai főztön éljen.
A kínai „Meki” azonban nagyon sok mindenben különbözik a nyugati világban
megismert kínálatoktól és szolgáltatásoktól. Az étel és italválasztási lehetőségek legalább háromszor annyi tételből
állnak, mint otthon: rendelhetünk köretnek
a sült krumpli helyett főtt kukoricát, ihatunk sokféle gyümölcslét és szójababtejet,
rengeteg olyan hamburgert készítenek,
amiknek otthon se híre se hamva. Ami
még feltűnő, azok a méretek: Kínában
kisebb húspogácsa kerül a szendvicsekbe,
kevésbé intenzív a fűszerezés, több a zöldség, többféle tea is kapható. A rendelés
leadható érintőképernyős felületen, így
még az is tud rendelni, aki nyelvtudás
híján nem igazodik ki a karakterek tömkelegén. Ez persze nem annyira egyedi,
hiszen Európa frekventáltabb részein is
elterjedt már. Amire viszont Európában
sem láttam példát, az a gyorséttermi házhozszállítás. Egy telefonos programmal fél
perc alatt leadhatom a rendelésemet és
az étel garantáltan kiérkezik fél órán belül.
A mekis futárok eddigi rekordja nálam a
rendelés leadásától számított hét perc,
ami tartalmazza a rendelés regisztrálását, feldolgozását, a menü elkészítését
és szállítását.

Érdekesség 2. : A házhozszállításnak Kínában egészen nagy szektora alakult ki az
elmúlt években. Kínai agytrösztök ugyanis
kitalálták, hogy ha mindent árulnak az
interneten és rizikómentesen, gyorsan kiszállításra kerül, akár még a bolti áraknál
is olcsóbban, alacsony szállítási költséggel, akkor az emberek inkább azt fogják
használni, minthogy egyesével végigjárják
a város üzleteit, hogy a keresett árukhoz
hozzájussanak. Ehhez az internet nagyon
széles lefedettsége és kényelmes gyorsasága még nagyobb kedvet ébresztett a
kínai vásárlókban, mára már szinte nincs is
olyan kínai, aki ne rendelne az interneten.
Ami mégis az egésznek a kulcsszava, az a
gyorsaság: egy szomszédos tartományból,
300km-re fekvő városból már másnap
megérkezhet a csomag, belföldön a még
ennél is nagyobb távolságok esetén is
csak nagyon ritkán kell egy hétnél többet
várni. Az ár pedig nem változik. Nincs
hipergyors, expressz és lassú normál küldemény, minden a lehető leggyorsabban
ér célba.
Érdekesség 3. : Amikor legutóbb Kínában

tanultam / 3 éve – a Szerk. / , akkor a
kínaiak még „kártya-mániások” voltak:
mindenhol különféle kártyákkal kellett fizetni, mint bankkártya, vip-kártyák, stb.
Már viszont az új, még praktikusabb módszer, a telefonos fizetés. Telefonról kezelik
bankkártyáikat, amikkel pillanatok alatt
fizetnek ki egy kiadós üzleti vacsorát,
vagy vesznek repülőjegyet, ajándékot,
vagy hozzávalókat a másnapi ebédhez.
Hihetetlenül egyszerű, bámulatosan gyors,
és meglepően biztonságos. A kínai szolgáltatási szektor újabb bravúrja a pénz
gyors cseréje. Sokan nem is tartanak maguknál kézpénzt, mert telefonjukról ma
már majdnem mindenhol tudnak fizetni,
a reptértől kezdve a kis utcai kifőzdéig.
Talán még az is előfordulhat, hogy a közeljövő Kínájában a készpénz már maradi
dolognak, egy letűnt korszak emlékének
fog számítani. Kíváncsian tehetjük fel a
kérdést, hogy vajon Európába mikor érnek
el ezek a módszerek, ha el is érnek, mikor
válnak majd ilyen hatékonnyá?
Kínából tisztelettel :
Pavlicsek Patrik / folyt. köv. /
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Közösségi hírek
Az én Itáliám-Én&Italy
Patai Mercédesz rovata

Patai Mercédeszről már olvashattak a Perkátai Hírek hasábjain. Merci romanisztika-olasz alapszakon végzett, mely képzés
keretén belül 6 hónapig Rómában tanult,
ekkor nyílt először lehetősége arra, hogy
hosszabb időt töltsön imádott országában.
Diplomája megszerzése után Milánóba és
Liguria egyik eldugott tengerparti falvába költözött. Jelenleg az ELTE-n; Olasz
nyelv, irodalom és kultúra, illetve a Firenzei
Egyetemen; Interkulturális tanulmányok
mesterszakokon tanul. Szabadidejében
szinte mindig úton van az olasz csizma
szebbnél-szebb, kevésbé ismert városait
kutatván. Utazásai során szerzett élményeiről és tapasztalatairól utazási blogot
vezet, mely Én & Italy néven fut.
Színházi fesztivál Verezziben
Verezzi, a csodálatos hegyoldalban elhelyezkedő szaracén gyökerekkel rendelkező ligur kisfalu, Olaszország legszebb
falvainak egyike, mely egy fontos évente
megrendezendő színházi eseménynek
ad helyet. A színházi fesztivál hivatalos
székhelye a piazza Sant’Agostino, Verezzi csodálatos főtere, mely a falu központjában helyezkedik el. A tér tengerre
néző lélegzetelállító kilátása és omladozó
templomának homlokzata, az előadások
természetes színpadját, illetve díszletét
formálják.
Az 1969 óta megrendezett fesztivál idén
már az 52. évadát fogja ünnepelni. Én az
50. és az 51. előadássorozaton vettem
részt, melyet Franciaországnak és kultúrájának, illetve az emberi érzelmeknek és

Gilberto Govi emlékezetének szenteltek.
A rendezvény egy egyszerű színházi játékként született, mely az évek során évadról-évadra egyre nagyobb volumenűvé
vált, olyannyira, hogy mára már nemzeti
eseménnyé nőtte ki magát.
Számos az olasz színházi élet meghatározó alakja, rendezők és színészek, Verezziben mutatták be először
darabjaikat vagy léptek színpadra.
A 90-es évektől kezdve az országos premierek száma folyamatosan növekszik,
miközben a kisebb vendégelőadásoké
csökken. A fesztivál idejére elhelyezett
vörös szőnyeget és a történelmi táblákat
követve, hangulatos szűk sikátorokon keresztül haladva, betekintést nyerhetünk a
virágzó színházi élettel büszkélkedő Verezzi történetébe.
Napjainkban az előadássorozat egy
megnyitóval kezdődik, melyet különböző programok követnek, mint a
Ragazzi sul Palco del Festival, mely
keretén belül a ligur általános és középiskolák színházi csoportjai mutatkoznak be.
Ezt követi az Aperitivo teatrale, vagyis egy
borkóstolóval összekötött színházi est és
az Aperitivo con l’attore, mely lehetőséget
nyújt az idelátogatóknak, hogy a főszereplők társaságában egy aperitif mellett
társalogjanak.
A fesztivál egy gálával záródik, mely során
minden évben három díjat osztanak ki a
legkiválóbb rendezők és színészek között,
így kerül kiosztásra a neves Premio Veretium prózai díj, a Premio Virgin Active,
mely a legjobb női szereplőnek jár, és a
Premio Camera di Commercio di Savona,
melyet az előző év legsikeresebb darabjának ítélnek oda.

A fesztivál felejthetetlen élményt nyújt
minden résztvevőnek. Aki teheti, ha nem
is az előadások ideje alatt, mindenképpen
látogasson el a kevésbé ismert, de annál
csodálatosabb Verezzibe, ahová gyalogosan Borgio Verezziből, az öt ösvény
egyikét, illetve autóval a hegyet átölelő
szerpentint követve juthatunk fel.
Patai Mercédesz
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Perkátai jéghokis gyermekek
sikerei
Jelen hírekben szeretnék bemutatni négy perkátai gyermeket, akik a jégkorongozásban
értek el nagyszerű sikereket.
Két testvérpár: Nagy Péter és
Nagy Gábor, valamint Horváth
Dorina és Horváth Zsanna érdemel most kiemelt figyelt.
Gábor Perkátán, a Szivárvány
Óvodába jár, nagycsoportos.
A nagyobbak a dunaújvárosi
Vasvári Pál Általános Iskola
diákjai.
Péter a harmadik évfolyamtól,
Zsanna a második osztálytól,
Dorina pedig hatodikos kora
óta jár a sport tagozatos iskolába.
A testnevelés mellett többféle
sportolási lehetőségük van a
gyerekeknek, mint például az
úszás, korcsolyázás és a foci.
A sportolók szüleivel való
beszélgetésemet szeretném
megosztani az olvasóinkkal!
Hogyan szerették meg a gyerekek a jéghokit?
A Dunaújvárosi Acélbikák utánpótlása Korisulit hirdetett, ahol
a gyerekek megismerkedhettek a korcsolyázás alapjaival,
és lehetőséget kaptak, hogy
ellátogassanak hokiedzésre is.
Ebben érezték jól magukat, és
ezt választották.
Dorina 2016. nyarán, Péter és
Gábor 2016. októberben, Zsanna pedig 2017. őszén kezdett el
jégkorongozni.
A Dunaújvárosi Acélbikák csapatában a gyermekek a korosztályuknak megfelelően vannak
besorolva.
Az U8-asokat Nagy Gábor
képviseli.
Az U10-es csapatot Nagy Péter
és Horváth Zsanna, míg az U14es korosztályt Horváth Dorina
erősíti.
Heti négy alkalommal, másfél
órás edzésen vesznek részt a
gyermekek. A jégkoronghoz
szükség van még heti egy alkalommal a korcsolyázás technikájának finomítására, illetve
fejlesztésére. Ezen kívül erőnléti „száraz edzés” is van heti
1-1 órában.
A jégkorong egy gyors, kemény, intenzív csapatjáték.
Az edzések, a versenyekre
való felkészülés időt, energiát
igényel a gyerekektől. Hogyan
tudják ezt vállalni? Marad elég
idejük a tanulásra, a kikapcsolódásra?

A gyerekek lehetőséget kaptak, hogy megtalálják azt a
sportágat, amit szenvedéllyel
tudnak csinálni, nincs bennük
kényszerérzet a vállalt kötelezettségek miatt.
Örömöt jelent számukra a
mozgás, szívvel, lélekkel teszik.
Vállalják a szabadidejükben és
az iskolai szünetekben is, még
akkor is, ha nyáron, csak a július
szabad számukra.
Sok elfoglaltsággal jár a sportolás, de nem megy a tanulásuk rovására. A tolerancia nem
megengedett a tanulásban, sőt
még nagyobb követelmények
elé állítják őket. A kevés időt
ügyesen beosztva, jól tanulnak.
Természetesen jut idő az egyéb
kikapcsolódásra. A fiúk szívesen társasoznak, rajzolnak, a
szülőkkel kerékpároznak, és
moziznak, amikor csak tehetik.
Dorina és Zsanna örömmel
görkorizik.
„A jégkorongosok híresen
erős közösséget alkotnak.”
Mennyire igaz ez a mondás?
A gyerekek szeretnek edzésre járni. Fontos, hogy jó az
edzőjük, összetartó a csapatuk, és barátaik is vannak ott.
A nagyobbak mérkőzéseire is
ellátogatnak, akikre felnéznek.
Nagyon jó hatással van a gyerekekre a közösség, a játék és
a küzdelem. Szeretnek együtt
játszani egy olyan csapattal,
ahol mindenki gólt akar lőni,
és sok érmet kapni.
A sport olyan fontos dolgokra tanítja meg a gyerekeinket,
mint az alázat, kitartás, a következetesség és a csapatszellem. Aki birtokában van ezen
képességeknek, bármit elérhet
az életben.
Az edzés, a rendszeres mozgás
fizikailag és a gyerekek mozgáskoordinációban is egyaránt
megmutatkozik. A lányok hajlékonyak, küzdők, és harciasak.

A gyerekek rátermettségét, és
kitartó szorgalmát bizonyítják
mindazon szép eredmények,
amelyekről egy kis összefoglalót állítottunk össze:
2017. őszén a Dunaújvárosi
Acélbikák C1 az ellenfeleikkel,
az Óbudai Gepárd, valamint
az Ajkai Óriások csapatával is
megmérettette magát, amely
egy győzelemmel és egy döntetlennel zárult. A Dunaújvárosi Acélbikák C2 csapatával
szemben pedig két győzelmet
arattak.
Egy héttel később a Dunaújvárosi Acélbikák csapatában
játszó perkátai gyermekek az
Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong
Akadémia által szervezett U10
C-s tornán léptek a jégre Székesfehérváron. Az ellenfelek a
Szekszárdi Jégmadarak, Ajkai
Óriások, Nyugati Eszkimók C2,
és az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia C1 és C2 csapata volt. A mérkőzéseken az
ifjú Acélbikák - köztük Nagy
Péter és Horváth Zsanna erősítésével -négy meccsből hármat
megnyertek.
2017. decemberben az U9-es
korosztály számára „XI. Santa
Claus Cup 2017” nemzetközi
tornát rendeztek a helyi jégcsarnokban. Az első nap a dunaújvárosi sportolók - köztük
a perkátai Horváth Zsanna és
Nagy Péter - az első helyen
végeztek csoportjukban. Továbbjutottak a felsőházba, a
végeredmény pedig a 7. helyezés lett.
2018. január 6-án rendezték
meg az I. Újévi Angyalka Utánpótlás Jégkorongtornát 8-12
éves lányok részvételével.
Az eseményen a dunaújvárosi csapaton kívül négy vendégegyesület vett részt.
Az Angels csapatát erősítette Horváth Dorina és Horváth
Zsanna, azt a dunaújvárosi csapatot, amely négy mérkőzésből

kettőt megnyert.
Január 20-án már újabb megmérettetésre készültek a fiúk.
A Magyar Jégkorong Napja alkalmából U8-as és U10-es minitornákat rendeztek a Városligeti Műjégpályán. Nagy Péter
és Nagy Gábor olyan csapatot
erősített, amely győzelemmel
végzett két budapesti, és egy
miskolci csapat ellen is.
A Magyar Jégkorong Napjával
párhuzamosan megrendezték a Girsl Hookey Wekendet
is a Városligeti Műjégpályán,
amelyen Horváth Dorina és
Horváth Zsanna is részt vett
a csapatával.
Résztvevő csapatok a következők: Angels NJSE, Hatvan Girls,
KMH Girls, MAC Girls. A lányok
körmérközésen játszottak egymássak. A tornáról minden játékos éremmel távozott.
A gyerekek sporttevékenységét támogatni kell a felnőtteknek, ebben kiemelt szerepe van a családnak, a szülők
áldozatvállalásának.
A két testvérpár szülei segítőik és szponzoraik a gyerekeiknek. Az egyesület támogatása
mellett ők is hozzájárulnak a
jégkorongozáshoz szükséges
védőfelszerelés biztosításában.
Ott vannak minden versenyen, ők a legelhivatottabb
szurkolók. Nincsenek szülői
elvárások. Együtt örülnek a
sikereknek, és büszkék a gyermekeikre.
A két testvérpár: Dorina és
Zsanna, valamint Péter és
Gábor sporteredményeihez
gratulálunk, további sikereket
és kitartást kívánunk!
Köszönöm a szülőknek a beszélgetést, Nagy Péternek,
Nagy Péterné Valériának, és
Németh Zsanettnek!
Lászlóné Szabó Edit
Kép forrása: Németh Zsanett
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Kilencvenedik születésnapja alkalmából
köszöntöttük Gelencsér Gáspárt
2017. december 16-án ünnepelte 90. születésnapját a Bajcsy-Zsilinszky utcában élő,
Perkátán született Gelencsér Gáspár.
A jeles ünnep alkalmából önkormányzatunk nevében december 15-én köszöntöttük őt László Klaudia
aljegyzővel. Gáspár bácsi a 90. születésnapját a családja körében ünnepelte karácsonykor.
Somogyi Balázs

Megyei
mentornak
választották
2017 őszén pályázatot hirdetett a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft., melyben
a Digitális Jólét Program (az
eMagyarország Program ezt
követően ennek a projektnek
a keretein belül folytatódik tovább az országban) megyei
mentori munkakörre kerestek
munkatársakat. A Digitális
Jólét Program (továbbiakban
DJP) Hálózatának az a feladata, hogy biztosítsa minden
polgár, kisvállalkozás, közigazgatási tisztviselő számára a digitális ökoszisztémában való
részvételt. További célja az a
hálózatnak, hogy a települések, ahol DJP Program Pont
létesült, valamint helyi mentorral is rendelkeznek, felismerjék

Pavlicsek Csaba
negyedszer is
az Év magán
pálinkafőzője
A IX. Quintessence Pálinka- és
Párlatversenynek az idén már
két perkátai nevezője volt, a

azt, hogy milyen előnyös is a
digitális világhoz való csatlakozás számukra. A DJP Megyei Mentoroknak ezeknek a
feladatoknak a teljesítésében
kell segíteniük az adott megyékben, kompetenciafejlesztő programok, tevékenységek
koordinálásában, motivációs
kampányok megszervezésében, módszertani segítségnyúj-

tásban állnak a települési DJP
Pontok rendelkezésére.
Perkátáról Szakács Lászlóné
nyújtotta be pályázatát a fent
említett szervezethez.
Szakács Lászlóné az eMagyarország Pont perkátai tanácsadójaként számos képzésen,
meetingen vett részt, hogy
ezen a területen minél nagyobb
szakértelemre tegyen szert.

Ennek, valamint személyes
készségeinek és kompetenciáinak köszönhetően
Szakács Lászlónét választották, hogy a Fejér megyei DJP
Program megyei koordinátora
legyen.

háromszoros Év magánfőzője
(2014, 2016, 2017) Pavlicsek
Csaba mellett Balogh Zsolt is. A
nyilvános zsűrizést 2018. január
11-13. között rendezték meg, az
eredményhirdetés pedig január 19-én és 20-án ünnepélyes
keretek között, a lillafüredi Palotaszállóban volt. A közel kétezer megvizsgált minta közül
Csaba a 48 leadott mintájából
2 nagyarany, 8 arany, 20 ezüst

és 15 bronz minősítést kapott,
míg Zsolt 4 ezüst és 2 bronzminősítéssel térhetett haza. Az
Év magánfőzője negyedszer,
zsinórban harmadik alkalommal
Pavlicsek Csaba lett, amely díjat
a nevező 5 legjobb minősítésű
főzete alapján adják.

A Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ szervezésében, Perkáta Nagyközség
Önkormányzata rendezi meg
a II. Perkátai és Regionális Pálinkaversenyt, amelynek a zsűrizése 2018. március 17-én, míg
az eredményhirdetése március
24-én lesz a helyi kastélyban.
Somogyi Balázs

Gratulálunk a perkátai versenyzők ragyogó eredményeihez!

Ezúton is gratulálunk neki és
további sok sikert kívánunk!
Horváth Dóri

Egyházi írások
Dicsértessék az
Úr Jézus
Krisztus!

előadásban karácsonyi pásztorjátékunkat láthatták az érdeklődők, melyet a gyermekeknek juttatott karácsonyi
ajándékosztás követett.

December 24-én délután
templomunkban a hittanos,
szentmisére járó gyerekeink

Egyházközségünk vezetése,
karitász csoportja és Kisboldogasszony Alapítványunk hálásan köszöni meg Önkormány-

zatunk, minden civil szervezet
és magánszemély egész éves,
sokrétű segítségét: rendezvényeink, ünnepeink előkészítését, az adományok (pénzbeli
támogatások, bútorok, ruhák,
háztartási kellékek, játékok,
kézimunkák, könyvek, CD-k)
felajánlásait, a nagyböjti és ad-

venti tartós élelmiszerek adományozásait (a két alkalommal
40 család ünnepét tehettük
szebbé), a szereplők felkészítését! Köszönet a felajánlott
fenyőfákért is! Isten megjutalmazza az önzetlen segítőket!
Mozgalmas, de nem könnyű esztendőt hagytunk magunk mögött.

PERKÁTAI HÍREK

hitélet – közlemény

2018. január-febr uár
Gondjaink ellenére – vagy
éppen azok megtapasztalása
miatt – hívő emberként hálás
szívvel mondunk köszönetet
Istennek, hogy erőnk megfeszítésével, de felül tudtunk kerekedni a legtöbb nehézségen.
Anyagi ügyeinknél is sokkal súlyosabb probléma az erkölcsi
válság, amely a hit válságából
ered. Imádkozzunk és tegyünk
is azért, hogy a krisztusi tanítás
alapján erőt és reményteli jövőt
tudjunk felmutatni az eltévelyedett és elistentelenedett
világnak.
Kezdődik az adóbevallások
időszaka. Az adóbevallásoknál
a felajánlható 1 %-kal támogathatják a perkátai Kisboldogas�szony Alapítványunkat (adószáma: 19098409-1-07). Helyi
egyházunknak nagyon fontos
forrása az alapítványi bevétel,
mivel ezen összegeket templomunk felújítására, közösségi
célokra fordítunk.
A másik felajánlható 1 %-kal pedig kérjük a Magyar Katolikus
Egyházat támogassák! Felajánlásaikat előre is köszönjük!
Február 2-án Gyertyaszentelő

Boldogasszony ünnepe.
Febr. 14-én Hamvazószerdával megkezdődik a Nagyböjt
időszaka. A 6 hét alatt belső
elcsendesedéssel érdemes lelkileg ráhangolódnunk Húsvét
Szent Titkára. Hagyjuk magunk el ebben az időszakban
a harsány örömöket és próbáljuk meghallani lelkünkben
Istenünk megszólító hívását! A
testi böjtölés időszaka Hamvazószerdától Húsvét ünnepének
kezdetéig tart: péntekenként
hústilalom van 14 éves kortól
mindenkinek. Hamvazószerdán
és Nagypénteken szigorú böjtöt kell tartani 60 éves kor alatt,
ami a hústól való tartózkodás
mellett a napi háromszori étkezést engedi egyszeri jóllakással. Érdemes akaraterőnket,
állhatatosságunkat edzenünk
a mai elpuhult,nyafogó világban…
Adjon Isten kitartást és erőt
minden jószándékú, Istenfélő
keresőnek az igaz út megtalálásához ebben az esztendőben is!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori
munkatárs
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Közlemények, hirdetések
HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékben történt felvételükről, valamint a szavazás
helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat
jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több
jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján
lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezést 2018. április 6-án
16:00 óráig, a külképviseleti névjegyzékben való felvételt 2018. március 31-én 16:00 óráig lehet kérni a
www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi választási
irodától. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési
választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy
látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda
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Beszámoló a Faluüzemeltetés 2017.évi munkájáról
Az elmúlt évben Erdős Károly, Fehér Mihály és jó magam irányításával számos
feladatot végeztek a Perkáta Nagyközség közfoglalkoztatásban részt vevő
dolgozók. A Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közfoglalkoztatottjaitól
sok segítséget kaptunk. A téli időszakban a hó és ónos eső hatására alakultak
ki csúszós, latyakos útszakaszok, ezért
több esetben is érkezett bejelentés,
melyet a Faluüzemeltetés emberei sózással, lapátolással és jégmentesítéssel
a lehető leghamarabb megoldottak.
Az olvadást követően, több alkalomra
kellett árkot szivattyúznia kollegáimnak.
A tavaszi időszaktól kezdődően fűka-

szálással, fűnyírással, sövényvágással,
virágültetéssel és az ezzel kapcsolatos
feladatok elvégzésével tették szebbé
településünket. A köztisztaság érdekében további feladatokat is végeztek. Több alkalommal kellett a kidőlt
fákat, leszakadt ágakat elszállítani, a
korhadt fák kivágását pedig több esetben is elvégezték. Érkezett bejelentés
leszakadt partoldalról is, amelynek a
megépítésére hamarosan sor került.
A temető folyamatos gondozásával,
valamint településünk útjainak és járdáinak javításával is sokat foglalkoztak. A
Futsal pálya építését megelőző tereprendezési feladatok, valamint a szociális

tűzifa kihordása is embereink feladata
volt. Többszöri bejelentés történt csőtörés miatt, melyet hamar orvosoltak a
Fejérvíz szakemberei. A közvilágítással
kapcsolatosan is sok esetben érkezett
bejelentés, melyet az E-On szakemberei,
minden esetben a lehetőségük szerint
javítottak.
Várjuk továbbra is bejelentéseiket, észrevételeiket személyesen a Faluüzemeltetés irodájában Dózsa György út.15/C
(Kastély melletti) szárnyban, vagy a
06 25/507-512-es telefonszámon :
H-CS 8-16 P 8-14 óráig.
Fórizsné Csilla

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhívása
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. áprilisában a Roma Kultúra Világnapja
alkalmából Perkátai zenészek emlékei címmel, kiállítást tervez.
A lakosság segítségét szeretnénk kérni!
Perkátai zenészekről szóló fényképeket, írásos anyagokat, emléktárgyakat, köztük hangszereket
is gyűjtünk a kiállításunkhoz. Ha Önök rendelkeznek ilyen emlékekkel, akkor legyenek kedvesek
a kiállításunkat támogatni! A kiállítás anyagával kérjük, személyesen keressenek meg irodánkban
2018. március 31-ig! Cím: Perkáta, Dózsa György út 15/C
Segítségüket köszönöm!
Fórizs Antal

VÉRADÁS
2018. február 13-án 14-17 óráig
véradás lesz Perkátán a
Győry-kastély épületében

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, akik férjemet, ZSÁKOVICS LÁSZLÓT utolsó
útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot hoztak. Hiába volt a gyors, és szakszerű orvosi segítség.
Ezúton is megköszönöm Dr. Kormos Zoltán és asszisztense,
Fodor Anikó együttműködését!
Hirtelen halála váratlanul érintett mindenkit.
Köszönettel: Zsákovics Lászlóné és fia

Köszönetnyilvánítás
Köszönet mindazoknak, akik
TERCSI ÉVA temetésén részt vettek,
és sírjára koszorút, virágot helyeztek!

Az adott VÉR
ÉLETET ment
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Az Adonyi Agroszerviz Kft. mezőgazdasági
berendezések, épületek, traktorok,
munkagépek, és gépjárművek villamos
karbantartásához, javításához

villanyszerelőt keres.
Kiváló szakmai fejlődési lehetőség, hosszú távú
munkakapcsolat. Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni a 30/902-15-41, 30/405-41-29
telefonszámokon, vagy az
agroszervizkft@gmail.com címen lehet.
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szerkesztőségi
közlemény
Továbbra is várjuk írásaikat,
hirdetéseiket, közérdekű híradásaikat
a perkátai eseményekről!
A következő lapzártánk ideje:
2018. február 26.
Elérhetőségünk: ujperkataihirek@gmail.com,
a Faluüzemeltetési iroda, vagy
személyesen a szerkesztőség tagjai

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!

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
• Temetés
• (koporsós és urnás)
• Koszorúrendelés
• Sírkőbontás és
visszaállítás
• Új sírkőkészítés
• Kriptaépítés
Éjjel-nappali ügyelet:
25-271-080, 25-450-157, 25-507-720, 06-30-6071-310,
06-30-9621-764
Cím: Perkáta, Dózsa Gy. u. 14.,
Varga László

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.

Karácsonyi Ünnepkör Perkátán
2017-ben

