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Nemzeti Ünnep
Emlékezzünk együtt az 1848/49-es
forradalomra és szabadságharcra!
Perkáta Nagyközség Önkormányzata szeretettel várja Önt és családját
a 2018. március 15-én 18 órakor kezdődő ünnepségére!
Helyszín: Faluház

A nemzeti ünnep alkalmából műsorral készülnek
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai,
valamint Perkátára látogat és fellép
a Kisbácsi Néptánccsoport.
Beszédet mond: Dr. Galambos Dénes,
országgyűlési képviselő
A program folytatásaként az intézmények
és a civil szervezetek képviselői
koszorút helyeznek el
Kossuth Lajos szobránál.
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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

Testületi hírek
Az elmúlt hetekben három képviselő-testületi ülést tartott Perkáta Nagyközség
Önkormányzata. Február 1-jén 6 képviselő
részvételével a testület elfogadta a Pénzügyi Bizottság beszámolóját, miszerint
minden képviselő teljesítette a vagyon�nyilatkozat-tételi kötelezettségét. A két
ülés közötti eseményekről szóló beszámoló elfogadását követően felülvizsgálta
a testület a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodást,
majd elfogadta polgármester szabadsá-

Sajtótájékoztató
Perkátán, a Szivárvány
Óvoda bővítéséről
- A Szivárvány Óvoda bővítése Perkátán,
TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 pályázatról2018. február 23-án sajtótájékoztatót tartott Dr. Galambos Dénes, térségünk országgyűlési képviselője, valamint Somogyi
Balázs, Perkáta Nagyközség polgármestere, a Szivárvány Óvoda fejlesztéséről,
és a további beruházásokról.
A dunaújvárosi és a helyi sajtó képviselői
széles körű tájékoztatást kaptak az új épületszárny kialakításával kapcsolatban. Az
építési munkálatok jó ütemben haladnak.
Az óvoda új épületrészét várhatóan már
a következő tanévben birtokba vehetik a
gyerekek
Perkáta több intézményét is érintő, további
nyertes pályázatokkal is büszkélkedhet.
Lehetőség nyílik az új óvoda jelenlegi
épületének részleges energetikai korszerűsítésére. További jelentős fejlesztések
várhatók az egészségügy, a művelődés,
oktatás-nevelés, egyház területén, továbbá
az egyik nyertes pályázat a fiatalok megsegítését szolgálja.
Interjú dr. Galambos Dénes országgyűlési
képviselővel
Abból az alkalomból készítettünk hos�szabb interjút dr. Galambos Dénessel, a
Fejér megyei 4-es számú, dunaújvárosi
központú választókerület országgyűlési
képviselőjével, hogy 2018. február 23-án
sajtótájékoztatót tartott két, a perkátai
óvoda fejlesztésével kapcsolatos pályázatról, amelynek keretében új szárnnyal bővül
az Új óvodánk, illetve maga az jelenlegi
épület is megújul.
Perkáta Hírek: Képviselő Úr, milyen alkalomból tartott sajtótájékoztatót itt
Perkátán?

golási ütemtervét. Három perkátai párt,
egyenként százezer forintos támogatásban részesített, első lakáshoz jutók támogatásával. A testület tárgyalta a tavalyi évi
pályázati tevékenységet és a Faluházhoz
kapcsolódó tavalyi évi beszámolót.
Február 15-én 5 képviselő jelenlétében a
testület elfogadta az önkormányzat idei
költségvetését, a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek idei illetménykiegészítését, a polgármesteri cafetéria szabályzatot, illetve rendelkezett a települési
környezetvédelmi alap felhasználásáról. A
Perkátai Általános Művelődési Központtal
kapcsolatban elfogadta az óvodai beíra-

tást hirdetményét, illetve a könyvtár tavalyi beszámolóját és idei munkatervét. A
testületi ülésen Horváth István felszólalt
a Táncsics utca állapotával kapcsolatban.
Február 20-án a testület rendkívüli ülésen
6 fő részvételével meghatározta a Polgármesteri Hivatal idei évi kiemelt céljait,
illetve határozatot fogadott el a Megyei
Jogú Városok Szövetségének felhívására,
hogy a település nem kíván illegális bevándorlókat befogadni, és kéri a kormányt a
további lépések megtételére a települések
nyugalma érdekében.

Dr. Galambos Dénes: Perkáta önkormányzata az elmúlt évben sikeresen pályázott,
azon belül a Terület és településfejlesztési
operatív programban is kiváló eredményeket ért el. A TOP pályázat keretében
180 millió forintos, 100%-os támogatást
nyert el az óvoda bővítésére, amelynek
keretében egy óvodai csoporttal, a hozzá
kapcsolódó tornaszobával, és a településen eddig nem működő, de most már
kötelező bölcsődei részleggel bővül a jelenlegi egyik óvodaépület. A közel ötszáz
négyzetméteres új fejlesztés szerencsére
a növekedő gyermeklétszámhoz kapcsolódik, így egy élő és szerencsés problémának tud korszerű megoldást nyújtani.
Örömmel jelenthettük be, hogy a TOP
pályázaton kívül még egy fejlesztés tud
megvalósulni ezen az épületen, amelynek a keretében kormányzati forrásból
közel 30 millió forintos támogatást tud
megvalósítani minimális önrésszel az önkormányzat. Ebben a második projektben
energetikai fejlesztések valósulnak meg
a nyílászárók cseréjével, szigeteléssel és
világítás korszerűsítéssel. Mindkét projekt az önkormányzat tervei szerint az
idei év szeptemberéig megvalósul, ami
által csak az óvodai fejlesztésekre közel
210 millió forintot tud fordítani Perkáta.
Ez nagyon nagy eredménynek tartom,
hiszen az oktatás fejlesztése mindig is a
legfontosabb céljaink között volt, és ha
ez találkozik azzal, hogy a gyermeklétszám növekedése miatt van gondban egy
önkormányzat, akkor az azt jelenti, hogy
egy élő problémát tudunk megoldani és
nagyon jó helyre kerülnek a támogatások.
PH: A sajtótájékoztatón más támogatásokról is szó esett a TOP pályázatok
kapcsán.
GD: Nagyon sok szó esett az elmúlt években a Fejér megyei Önkormányzathoz
benyújtható Településfejlesztési Operatív
Program pályázatairól, amelyről összességében elmondható, hogy nagyon jól
szerepeltek a térség települései. Perkáta

az óvodán kívül még 3 pályázatban nyert
el támogatást ebben a kiírásban.
Az óvodával egy időben kezdett el épülni
a helyi orvosi rendelő új szárnya. Ezen
pályázattal az önkormányzat célja, hogy
a helyben biztosított szolgáltatásokat egy
helyre telepítse, így fogorvosi rendelő és
új orvosi rendelő kerül kialakításra az új
szárnyban. A pályázat megvalósítja a
szolgálati lakás felújítását és a jelenlegi
rendelő tetőcseréjét is. Ahogy említettük
több alkalommal az oktatás mellett az
egészségügy fejlesztése mindig is kiemelt
volt a tevékenységünkben. A dunaújvárosi
kórház elmúlt évekbeli fejlesztése a perkátai polgárokat is szolgálja. A harmadik
perkátai pályázat a turizmust szolgálja.
Örömmel adtam át másfél éve a felújított
Győry- kastélyt, illetve annak főépületét,
amely a választókerület egyik legszebb
épülete, és az akkori közel 400 millió forintos fejlesztéssel láthatóan egy folyamat
indult el. Azzal, hogy épület teljes felújításon ment keresztül és a megtalálta a
megfelelő hasznosítását, újabb fejlesztéseket tud vonzani. Ezáltal az egyik szárny
tetőcseréje is megvalósult, idén pedig egy
turisztikai látványossággal fog bővülni a
76 millió forintos TOP pályázat által. A
térségi együttműködések keretében pedig
egyik kisebb TOP forrást is elnyert Perkáta, Nagyvenyimmel és Pusztaszabolccsal
közösen közösségfejlesztési célokra, így
Perkáta közel 350 millió forint forrást nyert
a Fejér megyei Önkormányzat pályázatain.
PH: Képviselő Úr viszont közel 700 millió
forint összegű fejlesztésről számolt be.
GD: Igen, szerencsére a helyi polgárok
nagyon jól dolgoznak a képviselő-testülettel és Somogyi Balázs polgármesterrel
együtt, így számos más pályázaton is jól
szerepel a település. Két jelentős EFOP-os,
azaz Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kezelt pályázaton szerepeltek eredménnyel. Az egyik kategóriában, amely az
Esély otthon címet viseli, szintén egy élő
problémára reagálnak, az pedig a fiatalok

Somogyi Balázs
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helyben tartása. Egy fiatalnak számos kihívással kell szembesülni amikor pályát
választ, tanul, vagy munkába áll, és akkor
is, amikor családot alapít. Ez a közel 200
millió forintos perkátai pályázat, - amelyet
közel 60 vidéki település nyert el - a 1835 év közötti fiataloknak tud támogatást
adni, hogy ezen kihívások miatt ne kelljen
elhagyniuk a lakóhelyüket. A pályázatban
lakások felújítása is szerepel, de a források
döntő része a fiatalokhoz kerül. A másik
EFOP-os pályázatot a helyi művelődési intézmény nyerte az élethosszig tartó
tanulás céljaira, közel 60 millió forintos
összeggel.
PH: És vannak egyéb települési pályázatok is.
GD: Ahogy említette, csak az elmúlt fél
évet figyelembe véve nagyon jelentős,
több mint 700 millió forintos pályázati
támogatást nyert el a település és tudom,
hogy még több pályázat van elbírálás alatt,
mind a minisztériumi irányítás alatt, mind
a Mezőföldi Híd egyesület által kiírt vidékfejlesztési kiírásaiban. Az önkormányzat

pályázatain kívül mások is jól dolgoznak a
településen. Tudom, hogy a perkátai iskola,
amelyet most már az állami intézményfenntartó működteti teljesen, három pályázaton keresztül közel 100 millió forintos
támogatást tud a helyi oktatás támogatására helybe hozni, több esetben más iskolákkal közös pályázatban. Az elmúlt héten
kaptunk hírt arról, hogy két pályázatot is
elnyert a helyi katolikus közösség közel 20
millió forint értékben. Ebből nagyobbrészt
a templombelső felújítására fordítanak,
de szerencsére a plébánia épületére is
jut forrás. Ahogy említettem ez a több,
mint 700 milliós eredmény a helyi erőket
dicséri, az ő munkájuknak az eredménye,
a település életerejét és tenni akarását,
jövőnek való gondolkodását méltatja.
PH: Képviselő Úr, nagyon szépen köszönjük az értékelő interjút!
GD: Nagyon köszönöm és gratulálok Perkátának!
A Perkátai Hírek képviseletében:
Lászlóné Szabó Edit
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Itthon vagy Perkátán!
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00062 kódjelű,
„ESÉLY OTTHON”, A vidék népességmegtartó képességének javítására, a vidékről
történő „minőségi elvándorlás” megakadályozására, Itthon vagy Perkátán! című
pályázat, az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási
Alapok társfinanszírozásával valósul meg

199 729 468 forint 100 %-os támogatással. A kastély oldalszárnyában levő 6 db
önkormányzati lakás teljeskörű felújítása,
berendezése történik meg, amibe a 18-35
éves célcsoport költözhet be. A projektben
egy ösztönzőrendszer kerül kialakításra,
annak érdekében, hogy a fiatalok térjenek
vissza szülőfalujukba, Perkátára, illetve ne
vándoroljanak el.
Bogó Anikó
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közügyek – oktatás-nevelés

Tájékoztatás Perkáta
Nagyközség
környezeti állapotáról
„A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény 46.
§ (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51.
§ (3) bekezdése alapján a nagyközségi
környezeti állapotról Perkáta Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a rendelkezésre álló adatok alapján a
következő tájékoztatást adom:
-A településen a környezetet fokozottan terhelő ipari, gazdasági tevékenység
továbbra sem folyik. Veszélyes hulladék
elenyésző mértékben keletkezik, ennek
elhelyezése megoldott.
- Az elkerülő út átadása óta a településen
átmenő forgalom a töredékére csökkent,
jelentősen javult tehát a zaj és légszen�nyezési terhelésünk.
- A környező településeken működő nagyobb ipari és mezőgazdasági üzemek
közül a Hungrana Kft. és az Agrospeciál
Kft. által üzemeltetett biogáz telep által
kibocsátott légszennyezés érinti Perkáta
területét. A belterületen azonban ennek
szaghatása ritkán és csekély mértékben

Hirdetmény óvodai
beíratásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket,
akiknek gyermeke a harmadik életévét
2018. augusztus 31-ig betölti, valamint a
2018/2019. nevelési év során betölti a 3.
életévét, hogy a fenntartásában működő
Szivárvány Óvodában
a 2018/2019. nevelési évre az óvodai és
bölcsődei beíratás időpontja

PERKÁTAI HÍREK
2018. március

érzékelhető, a lakosság életminőségét jelentős mértékben nem rontja.
- A települési szilárd hulladék begyűjtését
és elszállítását továbbra is a Vertikál Zrt.
végzi.
- Az uniós irányelvek alapján 2014. augusztus 1-jétől bevezetésre került a kéthetente
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
- A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
miatt a Peking utcában a Vertikál Zrt. által
üzemeltetett hulladékudvar használata eljelentéktelenedett, ezért 2017. július 3-ával
a hulladékudvar működése határozatlan
időre felfüggesztésre került.
- A begyűjtött szilárdhulladékot a közszolgáltató az adonyi hulladéklerakó telepre
szállítja ártalmatlanításra.
- Nagy gondot fordítunk tereink, és intézményeink környékének ápolására, a
köztemető gondozására. A frekventált
helyeken, a buszmegállók környékén rendszeresen takarítási munkálatokat végeznek
a közfoglalkoztatottak.
- A Pénzügyőr Vadásztársaság 2017. március 25-én ismét megszervezte éves szemétszedését. Az idén 12. alkalommal megszervezett takarító akció keretein belül a
jelenlévők a Perkáta-Adony úton a perkátai
körforgalomtól a szeméttelep bejárójáig
végeztek szemétszedést. A Pénzügyőr

Vadásztársaság hagyományos, tavaszi
szemétszedési kezdeményezéséhez csatlakozott két szervezet, a Faluüzemeltetés
és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkatársai.
- Az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakozott Perkáta a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz. A
szemétszedési akcióra 2017. szeptember
15-én és 16-án került sor. 2017. szeptember
15-én a negyedik tanítási órát követően a
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai
és diákjai a település központot tisztították
meg. 2017. szeptember 16-án magánszemélyek vettek részt a szemétszedésben.
- A közfoglalkoztatottak a fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek
rendszeres összegyűjtésével biztosítják
a frekventált területeken lévő környezet
elvárt színvonalú megjelenését.
Kérjük Perkáta teljes lakosságát, hogy környezettudatos hozzáállásukkal segítsék az
önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását, jelentsék be a polgármesteri
hivatalba a tudomásukra jutott környezetszennyező tevékenységet, illegális hulladéklerakást, hogy minél gyorsabban meg
tudjuk tenni a szükséges intézkedéseket.
Somogyi Balázs
polgármester

2018. április 24-e, 2018. április 25-e
A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431
Perkáta, Bocskai István utca 1.
Az óvoda felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1) a gyermek nevére kiállított születési
anyakönyvi kivonat,
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
3) a szülő (törvényes képviselő) nevére
kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
4) a gyermek társadalombiztosítási azo-

nosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ kártya).
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 30ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a
törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított
15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az
óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a
másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt
új döntés meghozatalára utasíthatja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

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

Februári hónap
eseményei
Szülői értekezleteket tartottunk 2018. február 5-9-ig az alsó és a felső tagozatra járó
tanulók szüleinek. Sajnálatos módon továbbra is igen gyenge a szülői megjelenés.
Február 2-án mesterpedagógusi minősítő
eljárás záró részén védtem meg intézményvezetői portfóliómat – az eredmény
ismeretében – sikeresen.

Február 9-én az alsó tagozatos tanulóknak
került megrendezésre a farsangi mulatság.
Köszönet minden résztvevőnek a sikeres
lebonyolításért!
Február 16-án a felsősök is fergeteges
hangulatú farsangi bált szerveztek. Itt is
köszönöm valamennyi szervezőnek, résztvevőnek az áldozatos munkát!
Február 23-án ünnepélyes keretek között
elkezdődött a Hunyadi-hét, s az elsősök
avatására is sor került.
Szilasy László
Igazgató
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Szövegértés verseny
2018. február 14-én a DÖK keretén belül szövegértés versenyt rendeztünk az
alsó évfolyamosok számára. Háromfős
csapatok mérték össze tudásukat korosztályuknak megfelelő szöveggel. Nagyon
ügyesen dolgoztak, a feladatok megoldására szánt időt nagyon jól kihasználták.
Nagy izgalommal és lelkesedéssel várták
az eredményhirdetést.
Az alábbi eredmények születtek:
2. évfolyam:
I. helyezés: Királyok csapat: Kovács Dzses�szika, László Réka Hella, Karbacz Ervin

oktatás-nevelés
II. helyezés: Agyasok csapat: Kusler Nóra,
Bernáth Anna, Dankó Korina
III. helyezés: Honfoglalók csapat: László
Lőrinc, Karbacz Áron, Bernáth Gergő
Minden tanulónak gratulálunk!
Jövőre is várunk benneteket!
Gyöngyösi Edit
Tanítónő
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III. helyezett Villámok (Szabó Rikárdó 2.a,
Bokor Noel 2.a, Petrovics Gergő 2.a)
3-4. évfolyam:
I. helyezett: Perkátai hószobrászok (Kusler
Nóra 4.b, Dankó Korina 4.b, Molnár Zsófia
4.b)

Hó-szobrász vetélkedő
Holle anyó végre kegyes volt, és megrázta párnáját! Iskolánk azonnal élt is
az egyre ritkábban kínálkozó alkalommal, és hó-szobrász versenyt hirdetett
a DÖK szervezésében. A rendezvényen
2018.02.21-én a metsző hideg és hóesés
ellenére is szép számú csapat mérette meg
magát. Művészpalántáink szebbnél-szebb
szobrokat alkotottak, fantáziadús alkotásaikkal a zsűri tagjait nehéz feladat elé
állították.
A felső tagozat esetében az alábbiak szerint alakult a verseny:
I. helyezett: Villámcsajok (Gálfi Petra 5.b,
Kerkuska Fanni 6.b, Kiss Alexa 6.b)

II. helyezett: Hómesterek (Sipos Kornél
4.b, László Lőrinc 4.b, Aszlajov Attila 4.b)
III. helyezett: Unikornisok (Áldott Hanna
3.b, Simon Kata 3.b, Kádár Evelin 3.b)
Különdíj: Hósünik (Fehér Titanilla 4.b, Bernáth Anna 4.b, Balázs Zita 4.b)

II. helyezés: Szövegtudók csapat: Somogyi
Zorka Mira, Sipos Karina, Németh Attila
Márk
III. helyezés: Epik csapat: Bokor Noel, Denke Máté, Petrovics Gergő
3. évfolyam:
I. helyezés: Csajok csapat: Kis Annamária
Fruzsina, Vigházi Amina, Kerkuska Dorina

II. helyezés: Vackorok csapat: Áldott Hanna, Gergely Dóra, Klózer Kíra
III. helyezett Szivárvány csapat: Majsai
Kinga, Mészáros Melissza
4. évfolyam:
I. helyezés: Okoskák csapat: Wéber Viktória, Aszlajov Attila, Sipos Kornél

II. helyezett: No name (Gálfi Roland 5.a,
Poszkoli János 5.b, Vigházi Zétény 5.b)
III. helyezett: Hókirályok (Bihari Zsombor
5.b, Iványi Noémi 5.b, Oláh Bertold 5.b)
Az alsó tagozat helyezettjei:
1-2. évfolyam:
I. helyezett: Fekete cobra (Bálint Barnabás
1.b, Cséza Dávid1.b, Soha Noel 1.b)

Jövőre találkozunk!
Szombat Katalin, Gyöngyösi Edit

A 2017/2018-as tanév
első félévének „Hónap
Diákja”-i
Októberben:
Kovács Roland, Aszlajov Dorottya
Novemberben:
Vigházi Amina, Szente Annamária
Januárban:
Wéber Viktória, Vagyóczki Fanni

II. helyezett: Hófaragók (Bogó Bence 2.b,
László Réka 2.b, Szőgyényi Szilvia 2.b)

A hónap diákjairól az amk-perkata.sulinet.
hu oldalon olvashatnak részletesebben.
Gratulálok a kiemelt tanulóknak a teljesítményeikért!
Szilasy László
Intézményvezető
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Perkátai Általános Művelődési Központ
Februári események az óvodában
Február hónapban is sok érdekes, élményekkel teli tevékenységeket szerveztünk óvodásainknak. Szerencsére az időjárás
kedvezett annak, hogy gyermekeink megtapasztalhassák a tél
szépségeit is, a havas játékok örömét, a hóemberépítést.

a fejlesztési lehetőségekről.
Mivel az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a
gyermek fejlődését nagyon fontos, hogy a szülők megjelenjenek a szülői értekezleteken. Sajnos nem mindenki élt ezzel a
lehetőséggel, pedig ezek az események alkalmat adnak arra,
hogy a szülők még jobban megismerjék az óvoda mindennapi
munkáját. Segítséget, ötleteket, információkat kapjanak a nevelés különböző területeivel kapcsolatban, hiszen a gyermekek
eredményes nevelése érdekében elengedhetetlen az óvoda és
a család közös nevelési elveinek kialakítása.
Február 10-én az óvoda Szülői Szervezete Valentin-napi bált
szervezett. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni az óvoda
dolgozói és az óvodás gyermekek nevében a Szülői Szervezet
vezetőjének, tagjainak és mindazoknak, akik közreműködtek a
bál szervezésében és lebonyolításban. Egy nagyon színvonalas
és jó hangulatú rendezvénynek lehettünk részesei.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Február hónap a Farsangi készülődés jegyében zajlott. Farsangi díszbe öltözött óvodánk, a gyerekek lelkesen segítettek a
dekorációk elkészítésében, a dekorálásban. Sok verset, éneket
tanultak, készültek a szebbnél szebb álarcok. Érdeklődve nézték a PowerPointos vetítéseket, a kisebbek megismerkedtek, a
nagyobbak felidézték a farsangi hagyományokat. Folyamatosan tervezték, hogy milyen jelmezt öltenek magukra a farsangi
bálon. Február 14-én végre elérkezett a várva várt mulatság.
A gyerekek örömmel vették magukra jelmezeiket. Egy vidám,
táncos mulatsággal próbáltuk elűzni a telet.

A csoportokban változatos játéktevékenységekkel biztosítottuk
számukra a szabad játék örömét, a játékban való fejlődés lehetőségét. Megvalósított programjaink, tevékenységeink a gyerekek
ismereteinek bővítését, képességeik, készségeik fejlesztését
szolgálták játékos keretek között.
Február 2-a a Vizes Élőhelyek Világnapja, melyet egy témahét
keretében dolgoztunk fel az intézményben. Képek, könyvek nézegetése közben, PowerPoint vetítések alkalmával bővülhettek
ismereteik. A hét folyamán a nagyobbak patak parti kirándulásokat is tettek. Ábrázoló tevékenységek keretében különböző
technikák alkalmazásával készültek a halacskák, békák. Horgászós
játékot játszottak, békaugrató versenyt tartottak a csoportokban.

Február 5-8-ig került sor a féléves szülői értekezletek megtartására. Az első félév értékelése és a második félév eseményeinek
megbeszélésén kívül a csoportos óvodapedagógusok többféle
témában készültek még a szülők tájékoztatására. Információkat
kaphattak a szabad játék kitűntetett szerepének jelentőségéről,
a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatról, a differenciálás
elvének érvényesítéséről, a gyermekek motiválásának, aktivizálásának lehetőségeiről. A nagycsoportos gyermekek szülei
tájékoztatást kaptak az iskolaérettségi vizsgálatok eredményeiről,

Február 15-én az Ákom-Bákom Bábcsoport Világgá ment Csacsi és Bari bábjátékát láthatták a gyerekek. A szép, színvonalas
előadáson nagyon jól érezték magukat.
A 2018/2019-es nevelési évre az óvodai és bölcsődei beíratás
2018. április 24-25-én lesz az Új Óvoda épületében 8.00-16.00
óráig. A beíratással kapcsolatos további információkat az Önkormányzati hirdetményben olvashatják. Szeretettel várjuk a
leendő kis óvodásainkat, bölcsődéseinket.
Az új kisgyerekek szülei a www.perkata.info weboldalon is tájékozódhatnak intézményünkről, Pedagógiai Programunkról,
megvalósult programjainkról.
Cseréné Marczal Zsuzsanna
Óvodavezető
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A magyar költészet napjára emlékezünk
Az idei költészet napi program a Perkátai Irodalmi Kör szervezésében,
április 11-én, 16:30 órakor kerül megrendezésre a Győry-kastélyban.
Fellépnek a perkátai ifjak és idősebbek, köztük a Perkátai Irodalmi Kör
csapata is. Ezen a versünnepen kerül bemutatásra Pavlicsek Zsolt 2. önálló
verses kötete, amely a Lélekperceim címmel kerül a nagyközönség elé.
Az ünnepségen résztvevők ingyenes ajándékpéldányt kaphatnak a
szerzőtől, aki kérésre szívesen dedikálja is majd verses kötetét.
Mindenkit szeretettel vár a
Perkátai Általános Művelődési Központ és az Irodalmi Kör!

EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása –
művelődési pályázat megvalósítása Perkátán
A Perkátai Általános Művelődési Központ
elnyerte az EFOP-3.7.3-16-2017-00176
kódjelű, Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása, „Tanulni
így is lehet” című pályázatát, amely az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósul meg, 59 605 180
forint 100 %-os hozzájárulással.
A településen a Perkátai Szociális Központtal, a Védőnői Szolgálattal, valamint
a sárbogárdi és a Dél-Békési kistérség
szakembereivel való együttműködésben,
különböző programok megvalósításával
jön létre az élethosszig tartó tanulás támogatása. A nyertes pályázatunknak a helyi
nyelvtanárok, és a közművelődési szakemberek is megvalósítói lesznek. Kiemelt
cél, hogy a formális és informális tanulási
alkalmak megteremtésével, a továbbta-

nuláshoz, a munkaerő-piaci részvételhez
szükséges készségek elsajátítását elő
tudjuk segíteni a projektben megvalósuló programokkal. Továbbá megmutatnia
a fiataloknak és a felnőtteknek, hogy az
iskolarendszeren kívül is rengeteg lehetőség van a különböző kompetenciáik fejlesztésére, azaz, hogy „Tanulni így is lehet”.
Olyan lehetőségeket, programokat kínálunk
a fiatalok és a felnőttek részére, amellyel
saját maguk fejlődése, ismereteik, nyelvtudásuk, vagy akár csak alapkompetenciáik
bővülni tudnak. Segítjük az alacsony végzettségű, a képesítés nélküli, a pályakezdő
munkanélküli, illetve az oktatási rendszerből lemorzsolódott
jelentkezőket!
A szociális és a kulturális szféra közösen
kínál képzéseket még a GYED-en, GYESen lévők és a munkanélküli háztartásban
élők részére is.

Az előzetes igényfelmérés alapján, a 2018.
márciustól- 2020. januárig tartó projektben klubfoglalkozások, foglalkozás-sorozatok, heti szakkörök, kompetenciafejlesztő és alkotótábor, e-learning foglalkozás,
szabadegyetemek, és havi szakkörök kerülnek megszervezésre. Kérjük, kísérjék
figyelemmel a foglalkozások hirdetéseit,
és kapcsolódjanak be a szakemberek által
vezetett nagyszerű képzésekbe!
Lászlóné Szabó Edit

A pályázat időtartama: 2018. március- 2020. január
PROGRAMOK MEGHIRDETÉSE
Heti szakkörök
A heti egy alkalommal meghirdetett szakkörökre 6-6 fő jelentkezését várjuk!
Kiscsoportos nyelvi szakkörök
Célunk, hogy kedvet ébresszünk az idegen
nyelv megismeréséhez, valamint annak
bizonyítása, hogy a nyelvtanulás is lehet
szórakoztató, kikapcsolódást biztosító
tevékenység. Az eredményes nyelvtanulás sikerélményt nyújt. Ilyenkor az ember
önbecsülése is automatikusan megemelkedik, ami a boldogság fontos tényezője.
Ezeken az élményeken keresztül juttatjuk
el a bevontakat arra a felismerésre, hogy
tanulni jó, s akár egy életen át is érdemes.
A nyelvtudás megszerzésével magabiztosabb, motiváltabb lesz a hozzáállás
a munkaerőpiacra való bekerülés vagy
visszakerülés tekintetében, illetve ez egy
későbbi sikeres elhelyezkedés alapjainak
a megteremtése is. Könnyebb lesz a kapcsolatteremtés és – tartás, hatékonyabbá
válik a kommunikáció. Jelentkezők köre: A
köznevelésben részt nem vevők, valamint
a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a munkanélküli
háztartásban élők, valamint az alacsony

iskolai végzettségűek, iskolai oktatásból
lemorzsolódottak, továbbá a képesítés
nélküliek. Várjuk azokat a jelentkezőket
is, akiknek van munkahelyük, ám a foglalkozásukhoz hasznos lenne az idegen
nyelv alapismerete. A nyelvi szakköreinkre
bátran jelentkezzenek azok a közép-és
felsőfokú oktatásban tanulók is, akik segítséget igényelnek a nyelvtanulásukhoz.
A kezdő szakkörön a nyelv alapjainak
megismerése, illetve elmélyítése történik.
A további nyelvtanuláshoz kedvet érzők
számára javasoljuk a tanulmányaik folytatását, így a kezdő csoport résztvevői
a következő turnus haladó csoportjába
csatlakozhatnak, vagy egyéni érdeklődésük és lehetőségeik szerint nyelvvizsgára
való felkészítésen is részt vehetnek.
A haladó képzésünkre a nyelvi előismeretekkel rendelkezők jelentkezését várjuk!
A képzés kiscsoportos formában, az újszerű szemlélet módszerét követi. A foglalkozások játszva, szituációs gyakorlatok

által, a hétköznapi élethelyzetekre építve,
változatos munkaformákat és technikákat
alkalmazva (TEAM munka, PROJECT feladatok, KOOPERATÍV technikák), interaktív eszközök bevonásával támogatja az
ismeretszerzést.
Kezdő Angol nyelvi szakkör
A foglalkozást vezeti: Jákliné Rajcsányi Rozália, tanító angol nyelvi műveltségterület
végzettségű, 14 éves munkatapasztalattal
Haladó Angol nyelvi szakkör
Foglalkozásvezető: Szombat Katalin angol
nyelvtanár, 12 éves tanítási tapasztalattal
Kezdő Német nyelvi szakkör
A foglalkozást vezeti Horváthné Horgos
Judit, német nyelvtanár, 30 éves tanítási
tapasztalattal
Haladó Német nyelvi szakkör
Foglalkozásvezető: Szöllősiné Móker Ágnes, német nyelvtanár, 17 éves tanítási
tapasztalattal
(  folytatás a 8. oldalon)
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(  folytatás a 7. oldalról)
További heti szakkörök:
Informatikai, digitális tudásbővítés-Ablak
az okos világra
Foglalkozásvezetők: Szakács Lászlóné
információs társadalmi tanácsadó és digitális mentor, valamint Molnár József informatikus tanár
Várjuk a Perkátán élő lakosokat, mindazokat akik a köznevelésből már kimaradtak
vagy lemorzsolódtak, illetve a képesítést
nem szerezték meg! A pályakezdő munkanélkülieket és munkanélküli háztartásban
élőket szólítanánk meg, hogy motiváljuk
őket a digitalizált tanulásra!
A képzés célja, hogy bebizonyítsuk azt,
hogy az internet nélkül természetesen
lehet élni, de a használatával, sokkal kön�nyebb és olcsóbb a mindennapok tevékenysége. A jelentkezők digitális képességeinek fejlesztésével, - a digitális írástudás
és a jártasság a digitális eszközök használatában- a munkaerő piacon óriási előny
élvezhet. A képzés résztvevői garantáltan
aktív, mindennapi használói lesznek az
internetnek!
Tanulás tanulása kompetenciafejlesztő
szakkör
Meghívjuk a településen élő, képesítéssel, és szakmával nem rendelkezőket, az
iskolai oktatásból lemorzsolódottakat, a
pályakezdő munkanélkülieket, továbbá
azokat, akik még nem töltötték be a 25.
életévet, és még nem álltak rendszeres,
fizetett alkalmazásban!
Lászlóné Szabó Edit és Horváth Dóra
közművelődési szakemberek várják az
érdeklődőket!
A település közösségi életének hagyományaira építve, a környezetünk szellemi és
művészeti értékeire való figyelemfelhívással, és gazdagításának lehetőségével,
másrészt a gazdasági élet kihívásaihoz,
és munkaerő-igényeihez alkalmazkodva
támogatnánk a képzésünkkel az élethos�szig tartó tanulást, illetve annak szinten
tartását.
Közösségi, interaktív foglakozások, kiállítások, előadások segítségével kapnak
útmutatót a résztvevők. Szakkörünkkel
az érdeklődési körüknek megfelelően, a
képességük, tehetségük felismerésével,
annak kibontakoztatásával új utak nyílhatnak meg a munka, és a választott tevékenység irányába.
E-learning
Német nyelvi kompetenciafejlesztés
Az e-learning - online tanulás, távtanulásszámítógépes hálózaton elérhető képzési
forma.
A képzés tanulási színtere a résztvevő
saját (otthoni) környezete a saját haladási
tempójának figyelembe vételével. Kötetlen
információszerzési lehetőséget biztosítunk
stressz mentesen. Almáskamarás és Perkáta településről, a pályázat idején, összesen
20 fő jelentkezését várjuk!
Elsődleges cél a nyelv tanulása által a
résztvevők visszasegítése az oktatásba,
lehetőséget teremtve az élethosszig tartó
tanulás igényének kialakításában. További
cél a német nemzetiségi kultúra megis-

mertetése, amely a halmozottan hátrányos helyzetű településen remélhetőleg
további tanulási lehetőségeket biztosít a
képzésben résztvevők számára.
A foglalkozást vezeti: Pintér Edit német
nemzetiségi pedagógus. Székhely: Almáskamarás.
Az e-learning képzésre várjuk a perkátai
18-60 éves korú, idegen nyelven nem beszélő, vagy a nyelvet tanult, de nem használó, újrakezdők, köznevelésben részt nem
vevők, valamint a hátrányos/halmozottan
hátrányos helyzetűek körét. Figyelembe
vesszük a korosztály életkori sajátosságait
és szükségleteit, valamint a tanult nyelv
hasznosíthatóságának lehetőségeit.
Klubfoglalkozások
A klubfoglalkozások hetente kínálnak
programokat, amelyekre 10-10 fő jelentkezését várjuk!
Baba-Mama Klub
Kisgyermekes anyukák ismereteinek bővítése
Várjuk a Perkátán GYES-en, és GYED-en
lévő kisgyermekes anyukákat és szülőket,
akiknek nem jár még óvodába a gyermekük!
A klubfoglalkozással célunk a családok
támogatása, a szülő-gyermek kapcsolat
és a gyermeknevelési kompetenciák erősítése. Az egészségkultúra fejlesztése, az
egészségi állapot javítása. A gyermekek
testi, érzelmi, közösségi, értelmi fejlődésének elősegítése, a tanulási képességeinek
javítása, valamint az alkalmazkodási és
nyelvi képességeinek fejlesztése.
Interaktív programokkal, előadásokkal,
mozgásfejlesztő foglalkozásokkal és játék
ismertetőkkel várják a jelentkezőket!
A programot két védőnő, Bogóné Plasek
Krisztina és Illés Eszter valósítja meg.
Kompetenciafejlesztés a hagyományok
újratanulásával
Várjuk a Perkátán élő, a hagyományainkat
jól ismerő időskorú, valamint a fiatal generáció tagjai közül a GYES-en és GYED-en
lévő anyukákat és általános iskoláskorú
gyermekeket!
A klubfoglalkozással az a célunk, hogy a
fiatalok és az idősek egymástól kölcsönösen tanuljanak, hogy szorosabb kapcsolat
alakuljon ki a generációk között. A program célzottan szolgálja a nemzedékek
közötti kommunikációt, mely elősegítheti
a fiatalok bevonását a közösségi munkába, továbbá hozzájárulhat ahhoz is, hogy
a fiatal fontosnak érezze a településért,
informális közösségért végzett „munkát”.
Legyenek Önök is résztvevői a „Beszélgessünk a múltról”, „Segíteni jó”, és a „Főzzünk együtt” témájú foglalkozásoknak,
a szociális szférában dolgozó tapasztalt
szakemberek: Barna Tímea és Szilasy Katalin vezetésével!
Foglalkozás-sorozatok
A foglalkozás-sorozatok hetente kínálnak
programokat, amelyekre 10-10 fő jelentkezését várjuk!
Szociális, ügyintézési kompetenciák elsajátítása
Várjuk mindazokat a segítő kezeket elfo-
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gadó, szociálisan rászorult, nehéz élethelyzetben lévő, gyermekeket nevelő családokat, valamint a tartós munkanélkülieket,
és a megváltozott munkaképességű embertársainkat!
Életvezetési tanácsadással, szituációs
játékokkal, helyzetgyakorlatokkal adunk
útmutatót a helyes problémamegoldásra.
Álláskeresési technikák elsajátítása, begyakorlása útján kívánunk hozzájárulni a munkavállalás segítéséhez.
Nézetformáló és képességfejlesztő gyakorlatok révén a harmonikus egymás mellett élés, a közösséghez tartozás előmozdítására törekszünk.
Értékes és hasznos képzésnek lehetnek
részesei azok, akik jelentkeznek a két szociális szférában dolgozó szakember – Szilasy Katalin és Barna Tímea által vezetett
programra!
Minden, amit az ifjúságnak tudnia kell,
kompetenciafejlesztés
A szakkörre várjuk a 13-35 éves korosztályt! Pátfogásba vesszük a 18 éven felüli,
a közoktatásból kimaradt, álláskereső,
valamint hátrányos helyzetű fiatalokat és
felnőtteket! Ha aktív dolgozóként, esetleg
felsőoktatásban tanulóként érdeklődsz
a képzésünk iránt, akkor neked is itt a
helyed!
A résztvevők birtokába juthatnak mindannak, amit tudni kell az ifjúságról! Önismereti foglalkozásokkal, pályaorientációs
képzésekkel, konfliktus és stressz-kezelési
gyakorlatokkal készülnek a kulturális as�szisztenseink, akik fiatal koruknál fogva
hatékony kommunikációt tudnak kialakítani a csoporttal.
Horváth Dóra ifjúságsegítő és Preizler Nikolett várja a jelentkezőket!
Havi szakkörök
A havi szakkörök 6-6 főt vonnak be a
képzésbe.
A Novák Kovács Zsolt által vezetett Író-olvasó kompetenciafejlesztő havi szakkör
résztvevőit a sárbogárdi körzetben élők
köréből várjuk.
A Pénzügyi havi szakkör vezetője pedig
Vizi Dániel, akinek a képzését elsősorban a
fiatalabb korosztály számára ajánljuk, hogy
hasznos információkat szerezhessenek a
hétköznapi pénzügyeink világában.
Szabadegyetemek és táborok
A pályázatunk részét képezik – a később
megrendezésre kerülő - a 20-30 főt foglalkoztató társadalom-és természettudományi szabadegyetemek, valamint a kompetenciafejlesztő és az alkotó táborok. Ezen
képzések szervezésében részt vevő munkatársak: Vátkainé Boda Ildikó, Bogó Anikó,
Vátkai Luca és Lászlóné Szabó Edit.
A programokról aktuálisan, és részletesen
tájékoztatjuk az érdeklődőket!
A 2018. március elején induló programokra jelentkezni, és érdeklődni lehet
személyesen a foglalkozásvezetőknél,
illetve a könyvtárban, Lászlóné Szabó
Editnél Egyéb elérhetőségek:
Telefon: 0625- 522-321 ;
e-mail: konyvtar@perkata.hu
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Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. | e-mail: kinaikozpont@perkata.hu és kinaikozpont@gmail.com
Tel.: (06) 25-889-102 és (06) 20-381-5526

Holdújév ünnep a
kínai központban
2018. február 15-től rendhagyó rajzórára
várta a Perkátai Kínai Központ Nonprofit
Kft. a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
diákjait a kínai újév, vagy más néven a
holdújév, tavaszünnep alkalmából. A tanulóknak a központ munkatársai előadást
tartottak a holdújévről a foglalkozás ideje
alatt. Megtudhatták többek között, hogy
ez a kínai nép legnagyobb hagyományos
ünnepe, amelyre hetekig készülődnek a
kínai emberek, valamint ilyenkor meglátogatják a közel vagy távol élő rokonaikat
is. Az előadást követően Fórizs Csilla és
Pavlicsek Nikolett, a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. munkatársai szerencse
feliratokat készítettek a gyerekekkel, amely
szintén a tavaszünnephez kapcsolódó hagyomány.
A rendhagyó rajzórák a héten még folytatódnak 2018. február 21-ig, az általános
iskola diákjai számára.
2018. február 17-én a felnőtt érdeklődő-

ket is várták a Győry-kastélyba 15 órára.
Szintén a holdújév ünnepről hangzottak
el érdekességek, valamint a központ munkatársai kínai teaházzal és az esemény
jellegzetes ételével, a csiaoce-val készültek
a vendégek számára. A kínai horoszkóp is

szóba került a délután során, mivel 2018.
február 16-án beköszöntött a Kutya éve,
így a kikészített horoszkópok alapján mindenki megtudhatta, hogy mire is számíthat
az elkövetkezendő időszakban.
Horváth Dóri

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

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

Baba – Mama
Klub hírei
Új év, új kezdet. De a Baba klub
a betegségek ellenére is töret-

len folytatódik. Szép számmal
jelentek meg szülők gyermekeikkel. Sokat kézműveskedtünk: gyurmáztunk, készítettünk karton dobozból házikót,
stb. Farsangot is szerveztünk,

ahol ötletesebbnél ötletesebb
jelmezekben jelentek meg a
gyermekek. Nagyon élvezték
a lufik dobálását. A könyvtár
leselejtezett könyvei között
is válogattunk, és találtunk is

igazi kincseket.
Szeretettel várjuk továbbra
is a kicsinyeket péntekenként
délelőtt a szociális központba!
Védőnők
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kultúra – egészségügy

Farsang a
babáknak
2018. február 2-án, a Baba-Mama Klub farsangi mulatságot
szervezett a klubba járó babák

számára. A programnak a Perkátai Szociális Központ adott
otthont, Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter szervezésével.
A védő nénik és az anyukák
egyaránt nagyon készültek a
közösen eltöltött időre. A termet farsangnak megfelelően

2018. március
vidám színekkel díszítették ki,
és különböző finomságokat is
készítettek a csöppségek számára. Lufikat fújtak fel, és sok
játék várt minden babára, hogy
minél jobban érezzék magukat
a programon.
A gyerekek kreatívabbnál kre-

atívabb jelmezbe öltöztek az
alkalomra, volt köztük polip,
traktoros, Kinder-tojás és tündérke is. A farsangon kellemes
zene szólt, amire az izgága csoport táncolhatott is.
Horváth Dóri

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.
2018-ban születtek Perkátára
Januári Gólyahír
Timár Vanda
2018.01.04. Szülők: Timár Péter és Kőszegi Zsuzsanna
Gál Hunor
2018.01.08. Szülők: Gál Zoltán és Peresztegi Aranka
Csikós Jázmin Virág
2018.01.29. Szülők: Csikós György és Németh Mária
Februári Gólyahír
Wéber Dóra
2018.02.05. Szülők: Wéber Péter és Viczkó Mónika
Kenyér Izabella
2018.02.17. Szülők: Dr.Kenyér Tibor és Mészáros Nóra

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!

Köszönet adományokért
Rendszeresen kapunk felajánlásokat, adományokat a védőnői tanácsadóba. Az elmúlt két hónapban több zsáknyi
ruha érkezett perkátai családoktól, amellyel segíthettünk helyi, gyermekeket nevelő családoknak.
Vajk- Császár Georgina vállalkozókat keresett meg, hogy támogatásukat adják vitamin-készítmények vásárlásához.
Így öt rászoruló család kapott vitaminokat, gyermekeik számára.
A Tanoda D and K Kft kettő karton doboznyi cipőt ajánlott fel.
Köszönjük szépen mindenkinek a támogatását, a nagylelkűségét!
Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter védőnők

PERKÁTAI HÍREK
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Köszönet véradásért
A 2018. február 13-án, a Győry-kastélyban megtartott
véradáson Perkáta ismét nagyon szépen teljesített!
57 fő jelentkezett véradásra, 49 fő tudta leadni a vért,
és első alkalommal jelentkezett 4 fő.
Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget!
Bogóné Plasek Krisztina
és Illés Eszter védőnők

Dr. Baráth Károly a
Szent-Györgyi Albert
Orvosi Díj jelöltjei
között

két szakmai díj kerül átadásra azoknak az
doktoroknak, akik mindennapi feladataikat elhivatottsággal látják el, betegeikkel
szemben segítőkészek és jó szándékúak,
szakmailag kiemelkedőek.

A „Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány” hozta létre a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, mellyel minden évben
olyan orvosokat tüntetnek ki, akiket mind
a szakmai zsűri, mind a pácienseik, munkásságuk alapján méltónak találnak erre
a megtiszteltetésre.

2018-ben a Szent-Györgyi Albert Orvosi
Díjra jelölték a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban szülész-nőgyógyászként
praktizáló, valamint Perkáta Nagyközség
Önkormányzatával szerződésben álló
szülész-nőgyógyász perkátai Dr. Baráth
Károlyt.

Kérünk minden perkátai lakost, hogy
szavazzon az alábbi oldalon Dr. Baráth
Károlyra, 2018. március 30-ig:

Az alapítvány által hét közönség díj és

Dr. Baráth Károly mindig készséggel és

Horváth Dóri

A díj által az áldozatos munkájukat szeretnék megköszönni az alapítók az orvosoknak.

odafigyeléssel viseltetik a településünkön élő nők, kismamák iránt, évtizedek
óta segíti világra a perkátai újszülötteket.
Kiemelt segítségben, ellátásban részesíti
„földijeit”. Emellett a kulturális életben vállalt szerepe is hangsúlyozandó; nem egy
kiállítás, rendezvény megvalósításában
vállal aktív szerepet Perkátán. A Dr. Baráth
Károly utca névadójának a fia.

http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/
szavazas/
Köszönjük!

Civil szervezetek hírei
Idén is megrendezték
a Civil Fórumot
2018. február 15-én, 18 órakor szervezte
meg Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési
Központ a hagyományos Civil Fórumát,
a Győry-kastély konferencia termében.
Az eseményen a helyi civil szerveztek,
alapítványok, valamint magánszemélyek
vettek részt. A fórumot Somogyi Balázs
polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a civilek számos sikeres rendezvényt valósítanak meg
önállóan, valamint az önkormányzattal
és az intézményekkel közösen Perkátán.
Fontosnak tartotta még azt is kiemelni,
hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata támogatja a helyi egyesületek, alapítványok és nagyközségi rendezvényt
szervező magánszemélyek tevékenységét.
Ezt követően Lászlóné Szabó Edit, a Per-

kátai Általános Művelődési Központ megbízott vezetője foglalta össze röviden az
intézmény 2017-es évi közös rendezvényeit
a civilekkel, s ismertette a 2018-as rendezvénytervezetet. Beszédét azzal zárta,
hogy az idei évben is fontos szerepe lesz a
civil szervezeteknek a település kulturális
életében.
A polgármester és az intézményvezető
után a megjelent szervezetek képviselői
emelkedtek szóra, s foglalták össze a tavalyi évi tevékenységüket, s számoltak be
a 2018-as terveikről.
Horváth Dóri

is évről-évre mindig egy kicsit más köntösben valósulnak meg, és ha egy programot
nem tartanának meg akkor gondoskodnak
róla, hogy valami másikat szervezzenek
helyette, így áll össze a civilekkel és az
intézményekkel való egyeztetés után az
éves rendezvényterv.
A nemzeti ünnepek, a Perkátához kapcsolódó jeles napok mellett, kiemelt jelentőségű programok a település életében:
- Nyárköszöntő fesztivál
- Perkátai Lovas Találkozó
- IFI Fesztivál

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és
a Perkátai Általános Művelődési Központ
évről-évre arra törekszik, hogy a már
hagyományos programokat megtartsa,
ugyanakkor mindig valami újat, érdekességet tudjon megvalósítani a programok
keretében.

- Perkátai Búcsú, mely alkalmával a térséget érintő szüreti felvonulás és bál is
megvalósul, egyéb kulturális és egyházi
programokkal közösen

A helyi civil szervezetek kiemelt programjai

(  folytatás a 12. oldalon)

- Adventi programok, a térségből érkező
és helyi kulturális előadók részvételével
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(  folytatás a 11. oldalról)
IDŐPONT

PROGRAM

KIEMELT SZERVEZŐ

Január 22.

Magyar Kultúra napja

Perkátai ÁMK

Március 15.

Nemzeti ünnep

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Április 11.

Költészet napja

Perkátai ÁMK - társszervezőkkel

Április 16.

Roma kultúra napja

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Április utolsó hétvégéje

Testvértelepülési és sport nap

Perkáta Nagyközség Önkormányzata társszervezőkkel

Május 25.

Kihívás napja

Perkáta SE

Május utolsó péntekje

Gyermek nap

Szülői szervezetek

Június 2. hétvégéje

Nyárköszöntő Fesztivál

Perkáta Nagyközség Önkormányzata +
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.

Június 19.

Kántortalálkozó

Egyházközség

Július 1 hete

Motoros találkozó

Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület

Július második szombatja

Lovas találkozó + Vándorkupa

Perkáta Nagyközség Önkormányzata +
magánszemélyek

Július harmadik szombatja

Győry Terézia emlékműsor

Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület

Augusztus 20.

Nemzeti ünnep

Perkátai ÁMK – VELED Ifjúsági Egyesület

Szeptember 10.

Búcsú, kulturális kiállítás
Szüreti felvonulás és bál

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Perkátai ÁMK

Október 23.

Nemzeti ünnep

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület

November 12.

Márton nap

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület

December 6.

Mikulás

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Függetlenek Perkátáért Egyesület

December

Advent

Perkátai ÁMK

December 2. hétvégéje

Luca napi rendezvény

Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre

December utolsó tanítási napja

Népművészeti Gála

Perkátai ÁMK

December 4. hétvégéje

Falukarácsony

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

VELED az ifjúságért
Megyei arany minősítés
a népdal-éneklési
versenyen
A Fejér Megyei Művelődési Központ –
Művészetek Háza a Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesülettel közösen 2018.
március 2-án, pénteken rendezte meg a
Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny Fejér
megyei döntőjét, Lovasberényben. A nagy

Mezőföld Virágai
szólótáncverseny
A mai napon, 2018. március 4-én rendezte meg az Alba Regia Táncegyesület a

megmérettetésre, az előzetes 5 kerületi
döntőről (Bicske, Dunaújváros, Sárbogárd,
Székesfehérvár és Tordas) összesen 100
versenyző jutott tovább énekes, zenekari
és vegyes nagy kategóriában. A versenyen
kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítést szerezhettek a fiatalok, akik közül a
zsűri delegált versenyzőket az országos
népdaléneklési versenyre is.
Ezen a megmérettetésen indult a korábban, a dunaújvárosi kerületi döntőn tovább
jutott Wéber Viktória, aki a „VELED az
ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző
VI. Mezőföld Virágai Fejér Megyei Szólótáncversenyt, ahova idén nem csak a megyéből, hanem Sopronból és Kakasdról is
érkeztek versenyzők. A megmérettetésen
korcsoporttól függően 1,5 vagy 2 perc improvizációs táncot kellett bemutatni egyéni
vagy páros kategóriában. A részt vevők
négy korcsoportban versenyeztek, élő ze-

Egyesület színeiben állt ki a színpadra, és
szereplésével megyei arany minősítést
hozhatott haza. Az országos versenyre
idén nem delegálták.
Viktóriáról tudni kell, hogy 3 hónapja
foglalkozik csak komolyabban a népdalénekléssel, a Pesovár Ferenc Gyermekés Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei
Verseny volt az első komolyabb versenye,
ahol a megyei döntőre ráadásul náthásan
érkezett, és teljesített ilyen szépen.
Büszkék vagyunk az elért eredményre és
további sok sikert kívánunk neki!
nére. A versenyszámokat kéttagú zsűri
értékelte: Tóth Judit néptáncpedagógus,
Örökös Aranygyöngyös Táncos, a Gödöllő
Táncegyüttes művészeti vezetője és Busai
Norbert néptáncpedagógus, Népművészet
Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús- és
Táncházdíjas táncos.
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A perkátai „VELED az ifjúságért” Kulturális
és Hagyományőrző Egyesületet a versenyen Vigházi Zétény és Wéber Viktória
képviselte, akik az egyesület alszervezetének, a Népművészeti foglalkozás Kankalin Néptánccsoportjának a tagjai. Zétény
és Viktória alapi ugróst és friss csárdást
táncoltak – ez volt az első táncverseny,
amelyen részt vettek. Bár az idei évben
nem kapták meg a „Mezőföld Virága”
címet, mégis nagyon büszkék vagyunk
a két gyermek szereplésére, akik sokat
készültek a megmérettetésre és méltón
képviseltek minket Székesfehérváron. Bízunk benne, hogy jövőre is ott lehetünk
ezen a versenyen!
Gratulálunk a két ügyes, táncoslábú gyerkőcnek!
Horváth Dóri, elnök

Véget ért a
hollandiai képzés
2018. február 14-én ért véget
az EYE Opener elnevezésű,
hollandiai nemzetközi képzés,
amelyen a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület is képviseltette magát. A 11 ország
fiataljainak és ifjúsági munkásainak részvételével zajló
képzésen Horváth Dóra elnök,
Kovács Esztella és László Lilla ifjúsági tagok voltak jelen a
VELED-ből, s kaptak bővebb
információkat a nemzetközi
ifjúsági cserék szervezéséről.
Egy informális csoport színeiben még két magyar részt vevő
érkezett De Glindbe: Lazányi
Andrea és Szurop Boglárka.
A program napjai eseményekben gazdagon zajlottak.

Fánksütő verseny
a nyugdíjas
klubok között
2016-ban szervezett a klub tagjai számára fánksütő versenyt
először a Nagyközségi Nyugdíjas Klub, a farsangi időszak
alkalmából. Ez hagyományként
a rákövetkező évben is folytatódott. 2018. február 12-én
került sor az idei versenyre,
melyre a klub meginvitálta a
Perkátai Nyugdíjasok Baráti
Körének tagjait is, hogy barátságosan összemérjék, ki is
készíti a legfinomabb fánkot
körükben. Két kategóriában
nevezhettek az érdeklődők a
megmérettetésre: hagyományos farsangi fánk, valamint

A képzés során számos közösségépítő feladatban, játékban
vehettek részt mind a fiatalok,
mind az ifjúsági munkások,
valamint csoportokra bontva
közösen találták ki egy-egy
csereprogram témáját, annak
megvalósítását, sőt megtanultak jelentkezési lapot is kitölteni. A képzők, a portugáliai Ana
da Silva és Jo Claeys, valamint
az angliai Gerald Dowden jól
felkészülten fogadták az érkezőket, s remek tréninget állítottak össze a számukra. A
képzés nyelve az angol volt,
mely által az informális tanulás
elvei valósultak meg, hiszen a
részt vevők nyelvi készségei
fejlődtek az együtt eltöltött
idő alatt. Szó esett az országok különböző hozzáállásáról
az alkohol-, drogfogyasztás
és a szórakozás területén is,
továbbá város-látogatáson
is voltak a részt vevők, mely
során Amersfoort-ot és annak
egyéb, zsírban sült tészták
(pl.: cigány fánk, csörögefánk,
túró fánk stb…) kategóriában.
Mindkét csoportban öt nevező
indult, s a megjelent közönség
közösen döntötte el, hogy ki
is sütötte a legínycsiklandóbb
csemegét a versenyre. A 2018as év legfinomabb fánkját Zám
Jánosné, valamint Zsákovics
Mihályné készítette a „zsűri”
döntése alapján, s számukra
az elismerő oklevelet Somogyi
Balázs polgármester adta át.
A programon kellemes beszélgetéssel és nótázással múlatták az időt a részt vevők, akik
remélik, hogy tovább folytatódik ez a közös hagyomány.
Horváth Dóri

Balról jobbra: A győri Lazányi Andrea és Szurop Boglárka, valamint László Lilla, Horváth Dóra és Kovács Esztella
történelmi városrészét csodál- Nem csak együtt, hanem külön
hatták meg. A tréning maga, is tartottak számukra előadáa fiatalok bevonására a cse- sokat. Élményekben gazdag,
reprogramokba, készítette fel tartalmas hetet tudhatnak maaz ifjúsági munkásokat, és az guk mögött a részt vevők.
Horváth Dóri, elnök
aktív részvételre a fiatalokat.
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Perkátai Polgárőrség hírei
2018. február 24-én tartotta a
Fejér Megyei Polgárőr Szövetség a 2017-es évet lezáró közgyűlését Székesfehérváron. A
gyűlés során Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke tartott beszámolót a
szövetség tavalyi évi tevékeny-

2018. március
ségéről, valamint ismertette a
polgárőrség 2018-as kiemelt
programját: Család-, gyermekés ifjúságvédelem. Elmondta
továbbá, hogy Fejér megyében
101 egyesület működik, akiknek
tagja összesen 3679 polgárőr.
Ezen az évzáró közgyűlésen
képviseltette magát a Perkátai
Polgárőrség is, Horváth István
elnök, valamint Dózsa György
Perkátai Polgárőrség felügyelő
bizottsági tagjának személyé-

ben. A perkátai egyesületet ismét nagy megtiszteltetés érte
a megyei szövetségtől. Dózsa
Györgyöt az elmúlt évi aktív
tevékenysége okán a Fejér
Megyei Polgárőr Szövetség a
megyében „Év Polgárőr”-ének
választotta. Még egy további
jutalmat vehetett át a Perkátai
Polgárőrség a közgyűlésen: a
rendőrséggel való kooperatív
munkájukért kaptak tárgyi jutalomat, amit dr. Varga Péter

dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője adott át.
Megköszönték az egyesületnek
a XVIII. Fejér Megyei Polgárőr
Nap megszervezését, lebonyolítását, és az Országos Polgárőr
Szövetség Lovas tagozatának
polgárőr lovas járőrvezető I.
gyakorlati képzésében való
közreműködését.
Horváth István, elnök

Óvodai Szülői Munkaközösség hírei
Valentin-napi
bál az óvodás
gyerekekért
A Szivárvány Óvoda Szülői
Munkaközösségének szervezésében, az óvoda támogatásának céljából, 2018. február 10-én Valentin-napi bált
tartottak a Faluházban. A jó
hangulatot, és felejthetetlen
élményt a képek is igazolják.

László, Thermo-Per-Coop KFT,
Ihos Adrien,Pintérné Locz Ilona,Bio-Nat KFT, László Norbertné, Mészáros Imre, Fenyő
söröző,Somogyi Csilla, Jakab
Lajos, Horváth Gábor, Fülöpné
Mosolygó Szilvia, Ifj. Moldicz
György, László Norbert, Jakab
Anikó, Oláh István, Radeczkiné Szabó Melinda, Omodi
Ildikó, Baranyi Erika, Hóka
József, Takács László, Sarok
Mihály, Horváth Dóri, Horváth
István,Szakács Dóra, Horváth

Attiláné , Újfalusi Pál, Iskolai
Szülői Szervezet, Szabóné
Fodor Orsolya,Cseréné Cséza
Tünde, eFKA zenekar,
Külön szeretnék köszönetet
mondani az Óvodai Szülői
Szervezetnek, egy nagyszerű,
szuper csapatnak, hogy mindezt megszervezték, végigvitték
és erejükön felül is teljesítettek!
Köszönet a fellépőknek az
előadásért, mely lassan már
hagyomány lesz a báljainkon: Bálintné Horváth Ivett,

László Norbertné, Gelencsér
Zoltán, Ábenhauer László. Köszönjük az óvónők és óvodai
dolgozók támogatását, megjelenését! Papp Péternek és
Szebellédi Tündinek a csodás
fotókat!! Mindenkinek aki ott
volt és megtisztelt bennünket
a jelenlétével! Találkozunk a
következő rendezvényünkön,
április 14-én!
Farkas-Tóth Ágnes
Óvodai Szülői Szervezet

Köszönet
Köszönettel tartozunk mindazon vállalkozóknak és magánszemélyeknek akik hozzájárultak, hogy ez a nagyszerű este
létrejöjjön!
Somogyi Balázs polgármester
és Somogyiné Potsubay Zsófia,
Real élelmiszer, Széchenyi pékség, Stüszi vendéglő, Hami
büfé, TIR vendéglő, Gyógyszertár, Roma önkormányzat,
Forrás Agro KFT, Önkormányzat dolgozói , Dankó Lajos,
Pavlicsek Bence,Horváth Árpi,
Vaskó István, Kovács Ferenc,
Ruszojevics Balázs, Kínai üzlet,
Piros Orsi,Bogóné Anikó,Szarka Péter,Aszlajov Árpi,Urbánné
Koleszár Beáta, Tígerné Viczkó
Valika, Kohut János, Karanyic
Rita, Rosta Ferenc, Gubicza
Tamás,Rácz János, Kusler Dávid, Bogó Ferenc, Ábenhauer

Tisztújító közgyűlést
tartott a Dunamenti
Szent Orbán Borrend
A perkátai tagokon keresztül Perkátára is
kiterjedő hatókörrel működő Dunamenti
Szent Orbán Borrend ma délelőtt tisztújító
közgyűlést tartott 2018. február 24-én, az
adonyi Művelődési Házban. A leköszönő
elnökség nevében Králl István nagymester

köszöntötte a jelenlevőket, majd a tavalyi
évről szóló beszámoló, pénzügyi beszámoló, felügyelő bizottsági beszámoló és
tagdíj összeg elfogadása után bejelentette,
hogy nem kíván újraindulni a tisztségért.
A jelölő bizottság a nyolc tisztségre nyolc
személyt jelölt, így a nagytanácsi tisztségekre nyílt szavazással választotta meg a
közgyűlés a jelölteket.
A rövid nagytanácsi ülés határozta meg a
vezető tisztségeket, amely értelmében a
borrend nagymestere az eddig krónikási

tisztséget betöltő Schmidt Attila lett, míg
Perkáta képviseletében Nedves Tibor a
főpohárnoki tisztséget tölti be a vezetőségben. Az új nagymester javaslatára Králl
Istvánt örökös tiszteletbeli nagymesterré
választotta a borrend közgyűlése.
A közgyűlés bezárása után gazdanappal
folytatódott a rendezvény, amely során
szakmai előadásokon vehetett részt a
közönség. A borrend idei borversenye
Adonyban kerül megrendezésre.
Somogyi Balázs
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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

Kína kincsei 86. - Pavlicsek Zsolt rovata

Perkátai diák Kínában

zott az idei újévi ünnepek során. ( Mintha
fél Európa egyszerre útra kelne…

– második év, negyedik tudósítás 2018
február
Pavlicsek Patrik perkátai egyetemista—immár diplomás mester szakosként -- ismét
Kínában gyarapítja ismereteit. Beszámolóit
újabb élményeiről, tapasztalatairól folyamatosan adjuk közzé
Nanjingban, Kína „déli fővárosában” 4.

A sok ünnepi hagyomány közül a legközismertebb a napokig, egyes helyeken hetekig is eltartó tűzijátékozás és petárda
durrogtatás. Világviszonylatban Kína az
első számú gyártója (90%-os piaci részesdéssel ) és a legnagyobb felhasználója is e termékeknek. Kulturális alapja és
háttere egy ősi hiedelem, mely szerint a
nagy hangzavar összezavarja és elijeszti
a démonokat, a gonosz szellemeket. Így
érthető, hogy a kissé babonás kínaiak el
szeretnének elkerülni mindenféle baljós
hatást az újév megkezdése előtt, és minél
több szerencsét akarnak felhalmozni a
következő évre.

Holdújév Kínában
Idén a kínai újév első napja február 16-ra
esett. 2018 kínai zodiákus szerint a kutya
jegyében telik majd. A kínaiak hagyománytiszteletből időszámításukat legelső
uralkodójuktól, a Sárga Császártól számítják,ami azt jelenti, hogy idén a kínai kultúra
fennállásának 4715. évébe léptek. Becslések szerint legalább az emberiség egy
negyede ünnepli a holdújévet függetlenül
nemzetiségtől vagy vallási hovatartozástól. Kelet-Ázsiában általánosan elterjedt
ünnep, megtartják még Indonéziában, a
Fülöp-szigeteken, Vietnámban és Koreában is, mintegy 2 milliárd ember ünnepli
évről-évre. Az idei utazási adatok szerint
legalább 300 millió kínai állampolgár uta-

A hosszú múltra visszatekintő újévi ünneplések sora idén sem maradt el, országszerte zajlottak az újévi ünnepségek, felvonulások és esküvők. Az események állandó
központja a család , mely kapcsán érdemes
megemlíteni az ún. szinglik kérdését. A
család ugyanis a tradíciók szerint csak
akkor szerencsés, ha a fiatalok is letelepedtek és családot alapítottak. A magányos
fiatalokat így a szülők aggodalmaikkal
gyakran hozhatják nehéz helyzetekbe.

Ennek kiküszöbölésére alakult ki egy új
szolgáltatás, ami „barát-barátnő bérlésként” ismert. E szerint az év bármely időszakában bérbe vehetünk saját igényeink
szerinti ál-élettársat, aki elkísér a családi
látogatásokra. Ami még meglepőbb , hogy
a holdújév idején egészen nagy összegeket
képesek kifizetni ezért az átverésért.
Az elmúlt években az ország egyre nyitottabb a külföldiek felé is, így a téli szünidejüket Kínában töltő cserediákoknak
jó alkalmat kínál az ország népszerű vagy
éppen kevésbé ismert részeinek meglátogatására , így testközelből élhetik át egy
család újévi ünnepléseinek élményét.
Elterjedt újévi szokás a „hongbao”-zás
(ejtsd: hongpaó). Ez az ajándékozás egyik
legbevettebb módja, amikor kis piros borítékban, vagy díszes csomagolásban piros
bankjegyekkel ajándékozzák meg egymást
(ez a jelenleg használatos 100 jüanos papírpénz, melynek értéke 4000 forint körül
van). Családon belül a gyerekek örülnek
ennek a leginkább, de a felnőttek között
is előfordul,hogy a vicces üzenetek vagy
jó kívánságok mellé pénzt is adnak egymásnak.
(  folytatás a 16. oldalon)
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(  folytatás a 15. oldalról)
A legtradicionálisabb újévi étel Kína északi
felén a töltött főtt gombóc.Tájegységenként eltérő neve van, de a köznyelvben
leggyakrabban „jiaozi” (ejtsd: tyiaodzö)
vagy „shuijiao” (ejtsd: suityiao) névvel
illetik. Alakja hajóra vagy félholdra emlékeztet, ami már önmagában a szerencse
szimbóluma. A szerencse fokozása érdekében a megszokott hús vagy zöldségtöltelék helyett ilyenkor cukrot vagy édes
tölteléket raknak bele, hogy a következő
év is ugyanolyan édes legyen. Más hagyomány alapján egy pénzérmét is elrejtenek
az egyik gombócban, aki azt a gombócot
kapja és eszi meg, annak nagy gazdagságot jósolnak az újévben.
Kína déli részein más szokások élnek, itt
a niangao (ejtsd: niengaó) vagy tangyuan
(ejtsd: tángjüen) ételeket fogyasztják.
Előbbi egyfajta sütemény, utóbbi pedig
a család újraegyesülését szimbolizáló leves. Nagyon szeretik még a nyílt lángon
nagy lábasban főtt levest, amit körbeül
az egész család (nálunk ez talán a bográcsozáshoz hasonlítható). Ilyenkor / is /
alapételnek számít a hal, yu (ejtsd: jü),
ami hasonló hangzású a szerencse egyik
régi elnevezésével.

reptetnek vagy folyón úsztatnak le. Idén
ez a nap március másodikára esik.
Egészen eddig az eseményig Kínán belül
utazni meglehetősen nehéz, hiszen az újévi
időszakra már ősz közepén elkezdik előre
elővételben megvásárolni a menetjegyeket,
vonatra, repülőre, buszra, így a szezonra
gyakorlatilag nem maradnak már helyek.
Kevés kivétel és nap van, amikor gond
nélkül lehet utazni a menetrendszerinti
járatokon, jellemzően mindenhol hosszú sorokra és várakozási időre, zsúfoltságra kell
számítani, ami a Kínában már megszokott
hétköznapi embertömeget is nagyságrendekkel túlszárnyalja. Csak erős idegzetű
nyugati embernek érdemes tervezni és
szervezni ilyenkor Kínában tartózkodást.

Az újév ünneplés követő „záró” esemény a
Lampion Fesztivál, újév estétől kezdve 16
napon át tart és minden napján különféle
ünnepi események zajlanak. Ezt ma már
nem feltétlenül követik, mivel a több, mint
1 hetes munkaszünet után ismét a dolgos
hétköznapok, munkanapok következnek.
Jelen korunkban ezt az ünnepet az újév 15.
napján ünneplik. Teliholdkor összegyűlik a
család közös vacsorára, majd kimennek az
utcákra és tűzijátékoznak, előre feldíszített
lampionokat gyújtanak, amit később fel-

Közösségi hírek
90. születésnapja
alkalmából
köszöntöttük
Kapótsné Ilonka nénit
1928. február 27-én Adonyban született
Kapóts Sándor Györgyné- született Ecsődi
Ilona-, akit 90. születésnapja alkalmából
az önkormányzat nevében köszöntöttünk
László Klaudiával, a Polgármesteri Hivatal aljegyzőjével. A Szent István utcában
lakó Ilonka nénit korábban a családja is
köszöntötte a jeles esemény alkalmából.
A találkozáson az évi háztáji munkák mellett szóba kerültek a családtagjai, Perkáta
emlékei, polgárai és eseményei.
Jó egészséget kívánunk Ilonka néninek!
Somogyi Balázs

Kínából tisztelettel : Pavlicsek Patrik /
folyt. köv. /
Szerkesztői hozzáfűzések:
1. Nem véletlen, hogy Patrik idei, második
kínai évében inkább hazautazott ebben
az időszakban pár hetes téli vakációra
Perkátára… ( s éppen az újév napján repült
vissza Nanjingba).
2. Jómagam néhány éve az október 1-i
nemzeti ünnep, az ún. „Aranyhét” időszakában rekedtem szó szerint Shanghajban, mivel napokig sem repülőre, sem
vonatra nem kaptunk jegyet Pekingbe
távozásunkhoz…
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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.
Az olasz riviéra gyöngyszemei: Portofino
Liguria Észak-Olaszország egyik festői
tartománya, melyet olasz riviéraként emlegetnek. Nyugatról Franciaország, keletről pedig Toszkána határolja. A ligur
tengerparti szakasz, Olaszország egyik
legfelkapottabb és természeti kincsekben
leggazdagabb tartománya. A hegyvonulatok számtalan túraösvényeket és mesébe
illő kis öblöket rejtenek, melyekben szebb-

nél-szebb színes történelmi halászfalvak
húzódnak meg, mint a Tigullio-öbölben
található Portofino.
Elbűvölőek az öböl kora reggeli órái, mikor a táj még ködben úszik, a cédrusok,
leanderek, narancs- és citromfák lombjait
felhők takarják. Az idő múlásával a köd
felszáll és lassan-lassan a szürkeségben
megbúvó teraszok színes zsalugáterei és
tarka virágai láthatóvá válnak.
Sohasem fogom elfelejteni azt a pillanatot, mikor egy motorcsónak fedélzetéről,
életem során először, megpillantottam a
mesés öbölben kecsesen megbúvó csodafalut. Szebbet álmodni sem tudtam volna.
Olyan mély érzelmeket váltott ki belőlem a
város, hogy azóta egy egyfajta „szertartásként”, minden évben visszatérek. Imádom
a Rapallóból induló Portofinóig, a part
kanyargó vonalát követő gyalogutat, mely
a tenger mentén köti össze a két várost,
csodálatos vidékeket, kristálytiszta vizű
öblöket keretezvén.
Nagyon ajánlom a gyalogos út megtételét,
hiszen a zsúfolt buszon töltött 10 perces
menetidő helyett, órákon át gyönyörködhetünk a part szépségeiben. A vidék számos mesébe illő színesebbnél-színesebb
virágban pompázó kertes villát, öblöt,
eldugott vadregényes strandot rejt. Bármikor megállhatunk fényképezni és megmártózni a kristálytiszta vízben.
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A riviéra keleti része, nyugati szellős társához képest, jóval forróbb és szárazabb.
Ha gyaloglásra adjuk fejünket, mindenképpen legyen nálunk megfelelő mennyiségű
folyadék, mert a 7 km-es úton nincs lehetőség palackjaink újratöltésére
A part mentén haladva luxus villák, borsos
áru szállodák-éttermek, a kikötőben óriás
yachtok sorakoznak. Portofino, az utóbbi
években a hollywoodi csillagok körében
hatalmas népszerűségnek örvend, maga
mögött hagyván az Azúr-parton található
testvéreit, Monte-Carlót és Saint-Tropez-t.
Itt nem kell meglepődni, ha Madonna vagy
éppen George Clooney sétál el mellettünk,
Portofinóban ez teljesen hétköznapi, mint
az is, ha valamelyik ablakon a botrányairól
híres ex-miniszter, Silvio Berlusconi vagy
Domenico Dolce és Stefano Gabbana pillantanak ki.
Érdemes végig sétálni minden egyes utcácskán (nagyon kevés van belőlük, gyakorlatilag 2-3), mert mindegyik káprázatos
helyre vezet: pazar panorámás teraszokra,
csodálatos templomokhoz, várhoz.
Portofino nagyon pici, gyakorlatilag egy
színes házsor, mely egyszerű eleganciájával képes arra, amire rengeteg európai
nagyváros nem: szerelembe ejtetni az első
találkozáskor, majd vissza-vissza csábítani
magához.
Patai Mercédesz
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Egyházi írások
Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus
Krisztus!
Nagyböjt időszakát éljük, amikor 6 hét alatt lelkileg is készülünk Húsvét ünnepére.
A testi böjtölés legjellemzőbb
formája a húsételektől való tartózkodás ezen időszak péntekjein. Mai világunkban az emberek kevéssé tartják, de nem
is a húsevés elhagyása lenne
a lényeg, hanem a lemondás,
önmegtartóztatás erényének
a gyakorlása. Sajnos a mai modern ember ebben is vesztésre
áll!
Megkezdődött az adóbevallások időszaka is. Az adóbevallásoknál a felajánlható 1 %-kal támogathatják a

Képzés a
KARITÁSZ
segítői számára
2018. február 17-én és 24-én
képzést tartott a Magyar Tréning Oktatási Központ Perkátán, a Kínai-Magyar Kultu-

perkátai Kisboldogasszony
Alapítványunkat (adószáma:
19098409-1-07). Helyi egyházunknak nagyon fontos forrása
az alapítványi bevétel, mivel
ezen összegeket templomunk
felújítására, közösségi célokra
fordítunk.

Adonyban húsvéti vigília,
feltámadási körmenettel

A másik felajánlható 1 %-kal pedig kérjük a Magyar Katolikus
Egyházat támogassák! Felajánlásaikat nagyon köszönjük!

Április 08. Isteni Irgalmasság
vasárnapja, a hittanosok műsora és délelőtti játszóház.

Ünneprendünk a következő
hetekben

Április 01. Húsvét vasárnap
8.00 ünnepi szentmise templomunkban
Április 02. Húsvét hétfő 8.00
igeliturgia templomunkban

Május 06. vasárnap 8.00 ünnepélyes elsőáldozás és anyák
napja

Húsvét titka a szenvedés, a
halál és főként a feltámadás
értelmének megértése. Jézus
legnagyobb áldozatának felismerése visz bennünket közelebb a felebaráti szeretet gyakorlásához! Akik ma remény
nélkül élnek, s elcsüggednek
a nehézségek, a munkanélküliség, a szegénység, a nyomorúság és a szétesett családok problémáin, merítsenek
reményt a feltámadt Krisztus
példájából!

Május 13. Urunk Mennybemenetelének ünnepe

Húsvéti örömünk úgy lesz teljes, ha nem hagyjuk, hogy örök
lelkünket fölfalja a múlandó,
romlandó test. Tegyünk érte,
hogy egész emberként, testestül-lelkestül örvendhessünk
Krisztus feltámadásának! Alleluja!

Márc. 31. Nagyszombat 20.00

Május 20. Pünkösd vasárnap
8.00 szentmise

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori
munkatárs

rális Turisztikai Központban.
A képzést a Katolikus Karitász
segítőinek szervezték meg, az
előadójuk pedig Bacza Barbara
volt. Maga a tréning a társadalmi integrációról, szegregációról, a kirekesztésről szólt,
arról, hogy milyen eszközökkel
tudnak segíteni embertársaiknak a részt vevők. Esettanulmányokat dolgoztak fel közö-

sen, amely folyamat hozzájárul
majd ahhoz, hogy a Katolikus
Karitász segítői megfelelően tudjanak segíteni minden
korosztálynak, akik élethelyzetükből adódóan arra rászorulnak. A képzésre Adonyból
és Dunaújvárosból is érkeztek
érdeklődők – a perkátai részt
vevőkön mellett.

Bacza Barbara elárulta a programról, hogy nagyon aktív,
együttműködő csapattal dolgozhatott együtt. A képzés
célja volt, hogy jobban megismerjék egymást a részt vevők, kiemelt célként szerepelt
a közösség építés, ami nagyon
fontos a segítők tevékenysége
miatt.

Márc. 25. Virágvasárnap
Márc. 29. Nagycsütörtök 16.00
szentmise templomunkban.
Márc. 30. Nagypéntek 17.00
Adonyban szertartások, előtte
16.30 keresztút

Május 10. áldozócsütörtök 17
órától szentségimádás templomunkban

Horváth Dóri
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Közlemények, hirdetések
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.

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

Hirdetési tarifák:
1 oldal:
1/2 oldal:
1/4 oldal:
1/6 oldal:
1/8 oldal:

20 000 Ft + áfa
10 000 Ft + áfa
5 000 Ft + áfa
3 500 Ft + áfa
2 500 Ft + áfa

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások térítésmentesek.
A társadalmi célú hirdetések negyed oldalig díjmentesek!
Kedvezmények:
2-5 megjelenés: 15%
5-9 megjelenés: 25%
10 és felette: 40%
Helyi hirdetőknek állandó
20% kedvezmény!
A hirdetés költségeit a Perkátai Polgármesteri Hivatal
Pénztárában kell kifizetni a hirdetőknek
(2431. Perkáta, Szabadság tér 1.)
személyesen, vagy átutalással.
Fizetési határidő:
a Perkátai Hírek megjelenésétől számított 5 munkanap.

szerkesztőségi közlemény
Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket,
közérdekű híradásaikat a perkátai eseményekről!
A következő lapzártánk ideje: 2018. április 15.
Elérhetőségünk: ujperkataihirek@gmail.com,
a Faluüzemeltetési iroda, vagy
személyesen a szerkesztőség tagjai

" Mindennap alkotni, szépet és maradandót
- ez a kézimunka"
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt és kedves családját
a kreatív alkotásokat bemutató

"Tavaszköszöntő kézimunka" kiállításra
Megnyitó: 2018.03.13. 16:30
A kiállítás helye: Győry-kastély
A kiállítás időtartama: 2018.03.13-04.30.

Szervező:
Perkátai ÁMK
József Attila Könyvtár
Nagyközség Nyugdíjas Klub

NEVEZZEN A II. PERKÁTAI REGIONÁLIS PÁLINKAVERSENYRE

AZ ÖN ÁLTAL KÉSZÍTETT PÁLINKÁVAL!

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
POSTAI ÚTON:
2018. MÁRCIUS 14.
SZEMÉLYESEN:
2018. MÁRCIUS 16., 20:00

NEVEZÉSI CÍM:
PAVLICSEK CSABA,
2431 PERKÁTA,
KOSSUTH LAJOS U. 56.
KÉRJÜK, A POSTAI ÚTON FELADOTT
KÜLDEMÉNYT JÓL KIBÉLELVE ADJÁK FEL!

BEÉRKEZETT MINTÁK
ZSŰRIZÉSE:
2018. MÁRCIUS 17.

EREDMÉNYHIRDETÉS:
2018. MÁRCIUS 24.
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