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Pedagógusnapi Köszöntő
Te ma ne sírj,
figyelj rám!
Figyeld a kezem, hallgasd a szám!
Ma csend van, s én mesélek,
nem olyan szépen es nem olyan szépet.
Köszönni kéne, de mit? és hogyan?
Segíts nekem most is, - kedvesen, nyugodtan.
Hajolj ide hozzám, bújj közelebb,
Most én mesélek arról, hogy jó volt Te veled!
(Szőke Jenő)

Köszöntő a Ballagó Diákokhoz
„A világ megismerése
érdekes, hasznos, gyönyörködtető,
félelmes vagy tanulságos;
önmagunk megismerése
a legnagyobb utazás,
a legfélelmesebb felfedezés,
a legtanulságosabb találkozás.”
(Márai Sándor)

„Úgy élj a jelenben,
hogy megbánás nélkül
gondolhass a múltra.”
(Ady Endre)

Nem tudom ..., nem azért
vannak-e kivilágítva
a csillagok, hogy
egy napon mindenki
megtalálhassa a magáét.
(Antoine de Saint-Exupéry)
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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

Területfejlesztési
szakmai nap a
Megyeházán
Perkáta összesen négy sikeres
pályázatot nyert el a Terület- és
településfejlesztési Operatív

Program (TOP) pályázatain, az
óvoda – bölcsőde fejlesztésre,
az orvosi rendelő bővítésére,
turisztikai célra a kastélyhoz
kapcsolódó fényjáték kapcsán és még két településsel
térségi kohézió és közösségfejlesztéssel kapcsolatban.
A pályázatok elnyerése után a
megvalósítás sikeres kivitelezé-

se miatt a Fejér Megyei Önkormányzat a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságával
egy szakmai napot tartott
május 17-én, ahol az érintett
hatóságok, szereplők segítették iránymutatással a nyerteseket. Dr. Molnár Krisztián, a
Fejér Megyei Önkormányzat
elnöke és Dr. Gyűszű György,

a Magyar Államkincstár Fejér
megyei igazgatója köszöntőjét követően Oláh Gábor, a
Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának előadását
hallhatták az érdeklődők, majd
további előadások tárgyalták
az érdeklődésre okot adó aktuális problémákat.
Somogyi Balázs

Perkátai Általános Művelődési Központ
Születés Hete
programsorozat
Perkátán
A Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a
Védőnői szolgálat, a Perkátai ÁMK, valamint a Perkátai Szociális Központ szervezésében, 2018. május 4-én kezdetét vette
a Születés Hete programsorozat.
Az első napon a gyermeknevelés és családi élet témával foglalkozó könyveket
ajánlottak az érdeklődőknek. Május 8-án
köszöntötték a tanácsadáson megjelenő kismamákat. Az ünnepi hét harmadik
napján rendezték meg a Győry-kastélyban
a „Születés csodája” című fotókiállítást,
amely keretében megcsodálhatták a lá-

togatók a 2015. január 1. után született
perkátai gyermekekről – a megszületésük
körüli időszakában- készült fényképeket.
A kiállítást 2018. május 21-ig tekinthették
meg az érdeklődők.
Május 11-én, pénteken az óvónők bábelőadással lepték meg a kicsiket és a mamákat
a Baba-Mama Klubban.
Perkátán egy szép hagyománynak lehettek
tanúi mindazok, akik 2018. május 12-én,
délelőtt ellátogattak az Újszülöttek ligetének avatására. Az eseményre a Szivárvány
Óvoda előtti parkban került sor.
Községünkben 2009 óta minden évben,
– az idén immár tizedik alkalommal – köszöntik az újszülötteket.
A 2017-ben született 44 gyermek tiszteletére a szülők közreműködésével fát
ültettek, és felavatták a névsort őrző Emléktáblát.

A kiállítás szervezői: Bogóné Plasek
Krisztina és Illés Eszter védőnők

Az avatón Somogyi Balázs polgármester, és Bogó Anikó alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt.
Lászlóné Szabó Edit
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Szivárvány Óvoda
hírei
Szinte észre sem vettük és eltelt egy év,
ismét beköszöntött a nyár.
Óvodásaink nagyra nőttek, sokat ügyesedtek, sok közös élményben volt részük
a tanév folyamán.
Óvodaszinten és a csoportokban is igyekeztünk színes és változatos programokat
biztosítani számukra, segíteni fejlődésüket.
Április végén ellátogatott hozzánk a
Dunadog Center Kutyaiskola csapata,
Cibere Cecília vezetésével, és színvonalas bemutatót tartottak a gyerekeknek.
Ezúton is köszönjük nekik a felejthetetlen
élményt.
A csoportok műsorral, ajándékkal készültek az anyukák köszöntésére anyák
napja alkalmából. A kicsik még könnyes
szemmel, a nagyobbak egyre bátrabban
adták elő a tanult verseket, énekeket, körjátékokat.
Május 7-én nagycsoportosaink az Ovizsaru
program záró rendezvényén vehettek
részt, ahol sok érdekes tevékenység tette
felejthetetlenné a napot. Megnézhették a
rendőrautót, felpróbálhatták a golyóálló
mellényt, a „részeg és drogos szemüveget”, kockákból és kártyákból közlekedési
táblákat rakhattak ki és játszhattak velük.
Május 7-11 között a Madarak és fák napja
alkalmából megrendezésre kerülő projekthét valósult meg, amely során az óvó
nénik változatos lehetőségek, érdekes tevékenységek biztosításával valósították
meg a témakör komplex feldolgozását.

Május 14-én a Portéka színpad előadásában láthatták a gyerekek a Nagy magrabló
című előadást.
A jó idő beköszöntésével megkezdődtek
az óvodai kirándulások:
Május 2-án a Cica csoportos gyerekek a
Dinnyési Várkertbe kirándultak, ahol várjátékos programon vehettek részt.

oktatás-nevelés
Majd az Agárdi hajókikötőben a Velencei-tó vízi élővilágát bemutató kiállítást
tekintették meg és sétahajóval körbehajózták a tavat. A kirándulást Székesfehérváron a Koronás Parkban zárták egy
jó kis játékkal.
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Május 4-én az Adonyi Hóvirág Óvoda meghívására 6 kisgyerekkel részt vettünk az
adonyi óvodások Duna parti kirándulásán.
A Pillangó csoportos gyerekek május 8-án
nagy falusétán vettek részt, mely során
megfigyelhették falunk szépségeit, a növény és állatvilágot. A kirándulás végén
Rajcsányi László és felesége látta vendégül a gyerekeket és megtekinthették
a kerékpár és motor gyűjteményt. Köszönjük ezt a fantasztikus élményt nyújtó
lehetőséget!
Május 8-án a Macis csoportos gyerekek
szüleikkel együtt a Veszprémi Állatkertbe
kirándultak. Az élményekkel teli napon
felnőttek és gyerekek egyaránt nagyon
jól érezték magukat.
Május 10-én a legkisebbek (Süni csoport)
vettek részt egy kisebb kiránduláson. Ők a
kastélykertbe sétáltak el, ahol megcsodálhatták a természet szépségeit, különböző
ügyességi játékokban vehettek részt, majd
elfogyasztották a hátizsákokban rejlő sokféle finomságot.
Május 17-én a Nyuszi csoport Piliscsévre
kirándult. A nap folyamán lehetőségük
volt agyagozni, kisvonatozni, vattacukrot
készíteni, és kipróbálhatták a játékparkot
is. A legnagyobb élményt a titokszoba
nyújtotta, ahol sokat tanultak az érdekesebbnél érdekesebb kísérletekből.
Május végén került sor a csoportokban a
családi napok megtartására. Ezek a rendezvények nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy az óvoda udvarán együtt
játsszon szülő, gyerek egyaránt.
(  folytatás a 4. oldalon)
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(  folytatás a 3. oldalról)

Május 28-án az Óvodai Szülői Szervezet
szervezésében gyermeknapot tartottunk,
melyen sok érdekes program, versenyjáték, finomság várta óvodásainkat.
Ezúton is szeretném megköszönni a Szülői
Szervezet egész évben végzett lelkiismeretes munkáját.
Május a búcsúzás időszaka is. Ekkor búcsúznak nagycsoportosaink az óvodától.
Ebben az évben 47 kisgyerekünk ballagott
el. Az elkövetkező iskolás évekre sok sikert
és örömet kívánunk nekik!
De nemcsak nagycsoportosainktól, hanem Mosonyi Györgyné Ági óvó néninktől
is búcsút veszünk a tanév végén. Ágiban
egy fáradhatatlan, lelkes kollégát ismer-

hettünk meg. Munkáját a gyermekszeretet, a gyermekekről való gondoskodás
jellemezte.
Óvodásainkat az ének, a mese, a bábozás,
az origami és a társasjáték szeretetére
nevelte. Segítette, mentorálta a fiatalabb
kollégákat. Hosszú éveken át vezette az
énekkarunkat. A gyermekjáték és néptánc
területén is eredményes munkát végzett,
éveken át magas színvonalon vezette a
Bóbita tehetségműhelyt az intézményben.
Köszönjük a 40 év alatt végzett lelkiismeretes, odaadó munkáját!
Kívánunk neki jó egészségben eltöltött,
nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas éveket!

Az áprilisban beíratott gyerekeknek az
óvodával való ismerkedésre június 7-8án lesz lehetőségük, melyre nagy-nagy
szeretettel várjuk leendő óvodásainkat.
Az óvoda dolgozói nevében a nyárra jó
pihenést kívánok mindenkinek!
Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető

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

Áprilisi iskolai
hírek
Elsősegélynyújtó

verseny

Iskolánk 5 fős csapata a Magyar
Vöröskereszt által szervezett és
a dunaújvárosi mentőállomás
által irányított elsősegélynyújtó
verseny dunaújvárosi területi
selejtezőjén vett részt 2018.
április 20-án. A csapat tagjai –
Aszlajov Dorottya, Jánoshalmi
Attila, Kádár Alexandra, Lukács
László, Tamás Viktória - életszerű szituációkba kerültek,
és elméleti tesztet is töltöttek.
Újraélesztést végeztek ambu
babán, egy autóbaleset helyszínén egyszerre több sérültet
láttak el, szúrt sérülést szenvedett balesetesnek segítettek,
és egy szórakozóhelyen forró
itallal leöntött sérültet láttak
el. A helyszínen, a tűzoltóság
tagjai versenyen kívüli feladatokkal is várta a versenyzőket.

A gyerekek nagyon ügyesen
szerepeltek, mellyel a 3. helyet
sikerült elhozniuk.
Orbán Brigitta
Tanárnő

Továbbra is
„Helyünk van a
világban”
A hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is meghirdettük „Helyünk van a világban”
elnevezésű vetélkedőnket az
SNI-s diákok részére.
Az idei tanévben már XI. alkalommal adott helyet a Kastély
épülete 2018. április 24-én, a
döntőre érkező kisdiákok és
kísérőik számára. Szilasy László, iskolánk igazgatója köszöntötte a megjelenteket a kastély
dísztermében. A vetélkedőnkön az alsósok matematikából, a felsősök történelemből
mérhették össze tudásukat. A
verseny izgalmai után a vendégek megtekinthették az „Alkossunk kéket”, az Autizmus vi-

lágnapjára készített munkákból
válogatott kiállítást, melynek
létrejöttében Bánkuti Gábor
tanár úrnak nagy szerepe volt.
A kiállítás az EFOP-3.3.7-17 számú pályázat keretében valósult
meg.
A zsűri döntéséig a gyermekek
játszóházban pihenhették ki
magukat, ahol iskolánk tanulói
sokat segítettek az ügyeske-

dőknek. Az ünnepélyes eredményhirdetést, a Horváth Dóri
vezette néptánc csoport előadása színesítette. A színvonalas műsort követően minden
kisdiák ajándékkal térhetett
haza, a DÖK patronálásának
köszönhetően. Természetesen
a legjobban teljesítők könyvjutalomban részesültek.
A hazai mezőny eredményei
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matematikából, az 1. osztályos Viczkó Kornél 1. helyezést, 3. osztályból Szabó Fanni
Eszter 2. helyezést, 4. osztályból Kerpács
Ferenc Richárd 3. helyezést ért el.

Történelemből az 5. osztályos Cserna
Zsolt 1., Acsai Márk és Lakatos Krisztián
holtversenyben 3. helyezett lett. 6. évfolyamon Nagy Róbert Béla 1. helyezést,
Kovács András 2. helyezést, Lakatos Erik
3. helyezést ért el. 8 évfolyamosaink közül
Acsai Dzsenifer jeleskedett, Ő nyerte el
évfolyamában az első helyet.

Köszönjük a munkáját a zsűri tagjainak:
Horváthné Fischer Katalinnak, Benke Ferencnének, Siposné Nagy Krisztinának,
Csomai Erzsébetnek, Berényi Bendegúznak. A segítő diákoknak, Irimi Dzsenifernek, Iványi Noéminek, Gálosi Larának, Aszlajov Dorottyának, László Emmának, Héber
Dórának, Hethési Noéminek, Gabella Adriennek, Jákli Dávidnak a közreműködését.
Köszönjük Vátkai Zoltánnak a segítséget a
diákok utaztatásában, valamint a Perkátai
Kínai Központ Nonprofit Kft. munkatársai
támogató hozzáállását. A vetélkedő zárásaként a vendégek így búcsúztak. -Jövőre
találkozunk! – Rajtunk nem múlik!
A szervezők: Pavlicsek Zsolt, Jákliné Perei
Erika

A fejlesztő csoportok
pályaorientációs
szakmai napja és
családi kirándulása
2018. április 27-én iskolánk 2 fejlesztő
csoportjának tanulói szüleikkel, nevelőszüleikkel, testvéreikkel és három pedagógusukkal--Benke Ferencné Gabi nénivel,

oktatás-nevelés
Jákliné Perei Erikával és Pavlicsek Zsolttal-- szakmai délelőttön vettek részt Székesfehérváron az Arany János Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI-ben.
Vendéglátóink részletesen megismertettek
bennünket a náluk folyó 7 szakképzéssel,melyek: számítógépes adatrögzítő,
virágkötő, kőműves és hidegburkoló, asztalosipari szerelő, textiltermék-összeállító,
kerti munkás, konyhai kisegítő. Bepillantást
nyertünk az elméleti és gyakorlati órákba
is. Örömmel üdvözölhettük a középiskola
egyik büszkeségét, iskolánk volt diákját
a perkátai Kovács Balázst, aki éppen a
megelőző napokban az országos szakmai
tanulmányi versenyen szerepelt kiemelkedően számítógépes szakterületen.
Köszönetünk gyógypedagógus kollégáinknak: Fülöp Anita intézményegység-vezetőnek és Piros Tünde tanárnőnek a kedves
fogadtatásért és az alapos tájékoztatásért.
Reméljük több tanulónkban, szüleikben is
felkeltettük az igényt és az érdeklődést e
színvonalas iskola iránt.

Napunkat Pozsony város meglátogatásával folytattuk. Kirándulásunkon felsétáltunk és körbenéztünk a híres pozsonyi
várban, megcsodáltuk a kilátást a városra és a környékre, majd leereszkedve a
belvárosba picit körbejártuk az egykori
fontos magyar városunk központi utcáit is. Megcsodáltuk a Dunát összekötő
új hidat, melynek tetején kis étterem is
működik. A nap zárásaként beszereztük
a nélkülözhetetlen külföldi szuveníreket,
majd hazaindultunk, mert mindenhol jó,
de legjobb otthon.
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Köszönet a perkátai Kisboldogasszony
Alapítványnak és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft-nek, mivel az utazást az általuk támogatott SZÜLŐ2017/17 pályázati program
tette lehetővé.
Jákliné Perei Erika és Pavlicsek Zsolt
programfelelős gyógypedagógusok

Pindúr-pandúr bűn -és
balesetmegelőzési nap
A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola második évfolyamából 2018. május
11-én délelőtt 8 tanulóval vettünk részt
a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában a Fejér megyei Rendőrkapitányság
által szervezett Pindúr-pandúr bűn – és
baleset-megelőzési napján és versenyein.
A diákok nyolcállomásos versenyen bizonyíthatták tudásukat és rátermettségüket,
nyolc óvodás és iskolás csoport között
sikeresen. Az állomásokon rendőrök és segítőik irányításával különböző feladatokat
kellett időre teljesíteni. Gyermekeink bizonyították jártasságukat a közúti közlekedés
szabályaival kapcsolatban, felismerték a
különböző közlekedési táblákat, kipróbálhatták milyen érzés „részeg” szemüvegben
vezetni (gokart kisautót), vagy egyáltalán
egyenesen járni, és milyen a drog hatása
alá került emberek veszélyérzete, látása
mennyire romlik, ha tudatmódosító szert
fogyaszt. Megnézhették, felpróbálhatták
a tűzoltók egyenruháit, sisakját, felszerelésüket. Tüzet „oltottunk” kézi locsoló segítségével, melyet a valóságban is
használnak erdőtüzek esetén a tűzoltók,
ha járműveikkel nem tudnak közel menni
a helyszínhez. Háromdimenziós kockákból
hat közlekedési táblát kellett kirakniuk, valamint közlekedéssel kapcsolatos puzzle-t
raktunk ki az idő lejárta előtt. Forgalmat is
irányítottak, bár a rendőri karjelzésekkel
még nem voltak teljesen tisztában.
A nap megnyitásakor és az eredmény kihirdetése előtt Polgár Lilla és párja zenés,
vicces előadását tekinthettük meg, mely
szintén a közlekedéshez kapcsolódott. A
verseny után minden gyermek ajándékkal
távozott, külön ajándékot az első három
helyezett csoport kapott. A perkátai iskolások az első helyen végeztek, nagyon
ügyesen összedolgoztak a feladatok megoldásakor, és figyeltek egymásra és a feladatra adott időkorlátra is.

Gratulálok a másodikos diákoknak, és remélem, hogy ezzel a versennyel sok fontos
ismeretet is nyújtottunk nekik a közlekedés
szabályairól és azok veszélyeiről.
Gergelyné Németh Tímea
Tanítónő
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Májusi hónap
eseményei
Május 2-4-dikén sikeres papírgyűjtést szerveztünk. Köszönöm a családok pozitív
hozzáállását!
Május 7-dikén nevelési értekezletet tartottunk. Az értekezletet követően fogadóórán biztosítottuk a szülők számára
gyermekeik tanulmányaival kapcsolatos
információszerzést. Sajnálatunkra a fogadóórák látogatottsága igen alacsony
volt, annak ellenére, hogy ez a fogadóóra
volt a 2017/2018-as tanév utolsó alkalma.
Május 8-dikán Pavlicsek Zsolt tanár úr vett
részt gyermekvédelemmel kapcsolatos
konferencián.
Május 11-dikén Gergelyné Németh Tímea
tanítónő alsó tagozatos gyermekekkel vett

részt Dunaújvárosban a Pindúr-pandúr
programban.
Május 11-dikén Bozsik program keretei között vettek részt tanulóink foci bajnokságon.
Május 16-dikán a 6. és a 8. osztályos tanulók nyelvi kompetenciamérésen vettek
részt.
Május 18-dikán Core2 mérésen vettek részt
a 6.b osztály tanulói.
Május 23-dikán matematikából és szövegértésből kompetenciamérés volt 6. és a 8.
évfolyam tanulói részére.
Május 25-dikén sikeres Gyermeknapot
szervezett iskolánk szülői szervezete,
melyet a nyugdíjasok baráti köre és a
Vica-konyhája támogatott palacsintával,
illetve fagyival. A szülők közössége finom
paprikás krumplival ajándékozta a gyermekeket. Köszönöm valamennyi támogatónak a segítséget!

2018. június

Májusi hónapban hetente egyszer a leendő
elsősök számára tartottak a tanító nénik
előkészítő foglalkozásokat.
Május utolsó hetében a nyolcadik osztályosok vizsgájával zárul a hónap.
Szilasy László
Intézményvezető

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
2018. április 24-én szervezték
meg a Központban a „Helyünk
van a világban” SNI-s gyermekeknek szóló versenysorozat döntőjét. Az esemény
szervezője a Perkátai Hunyadi
Mátyás Általános Iskola volt.
A versenyzők a dunaújvárosi
Móra Ferenc Általános Iskola és
EGYMI-ből és a székesfehérvári
Arany János Óvoda, Általános

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI-ből
érkeztek. Összesen huszonhat
gyermek vett részt a programon. A Központ munkatársai
a versenyprogram végeztével
körbe vezették az épületben a
tanulókat, megmutatták számukra a kiállításokat, érdekességeket.
2018. május 1-jén szervezte
meg a Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft. a Perkátai Sportegyesület közösen a hagyományos Testvértelepülési és
Sportnap elnevezésű programot.
A rendezvény keretein belül
10 órakor a kastélyban meg-

A „Mester és tanítványai” című kiállítás alkotói, első sor: Tubáné
Bereczki Izabella, Dáma Nógrádi Katalin, Gódány Imréné Mária,
dr. Garbacz Katalin. Második sor: Véghné Papp Éva, Smith
Julianna, Gusztos Piroska, Farkasné Pulay Csilla, Molnár Jánosné
Ágnes, Juhászné Fehérvári Anna, Vinczepálné Török Katalin

nyílt a „Mester és tanítványai”
festménykiállítás. A tárlatot
Nógrádi Katalin, ART-díjas festőművész fogta össze az általa
tanított rácalmási és kulcsi festőkör tagjainak alkotásaiból.
A megnyitó ünnepségen is a
festőnő köszöntötte a kiállítókat és a vendégeket egyaránt.
Beszélt a művészet kifejezőképességéről és gyógyító erejéről, valamint a közösségről,
amit általa fel lehet építeni.
Elmondta továbbá, hogy rendkívül büszke a tanítványaira,
akik közül többen már a Batsányi-Cserhát Művész Kör tagjai.
A kiállító festőket egyenként
felkérte, hogy mutatkozzanak
be röviden az érdeklődőknek.
A megnyitó ünnepségen Bilig
Edit perkátai énekes adott elő
két csodás, alkalomhoz illő dalt.
A tárlaton közel 60 festményt
állítottak ki a szervezők, melyeket 2018. július 15-ig tekinthetnek meg a kastélyban.
Szintén a délelőtt során a Perkátai Kínai Központ Nonprofit
Kft. munkatársai, valamint önkéntes segítőjük kézműveskedéssel várta az érdeklődő
gyerekeket és felnőtteket. Virágot, valamint legyezőt lehetett készíteni, 11 órakor pedig
a „Kutya éve” című gyermek
rajzpályázat eredményhirdetésére is sor került. Az idei évben
első helyezett Somogyi Zorka
Míra, második Horváth Kendra
Kitti és a harmadik Kollár Bence, a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola alsó tagozatos tanulói
lettek.

A Születés Hete programsorozat alkalmából a perkátai Védőnői Szolgálat a „A születés
csodája” címmel kiállítást rendezett be a Győry-kastélyban,
melyet 2018. május 18-ig tekinthettek meg az érdeklődők.
Horváth Dóra
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Perkátai Szociális Központ
2431 Perkáta, Bocskai u.2. | e-mail: pszk@perkata.hu | Telefon: (06) 25-450-609 és (06) 20-503-3003
Az intézmény nyitva: Hétköznapokon 9-16 óráig

A Baba-Mama Klub hírei
2018 májusa is sok izgalmas programot hozott a Baba-Mama Klub
életébe. A „Születés hete" ünnepi hét részeként köszöntöttük az
anyukákat, majd vendégünk volt Lászlóné Szabó Edit könyvtáros,
aki nagyon hasznos könyvajánlót tartott nekünk. Megtudhattuk,
hogy milyen könyveket találhatunk a könyvtárban, amelyek segítséget nyújtanak a gyermeknevelésben, a családi élet alakításában.
A születés csodája című kiállítás megnyitóján vettünk részt
aktívan. Mosonyi Györgyné és Rónás Ferencné óvónők voltak
a vendégeink és egy nagyon aranyos kis bábjátékot adtak elő.
Örömmel vesszük birtokba az EFOP-os pályázat nyújtotta új
eszközöket, játékokat!
Szeretettel várjuk továbbra is a kicsinyeket péntekenként délelőtt
a szociális központba!
Védőnők

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
Áprilisi Gólyahír
Kovács Levente
Reiner Ádám József
Hódos Attila Krisztián

2018.04.03.
2018.04.05.
2018.04.21.

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!

Szülők: Kovács József és Rácz Annamária
Szülők: Klementisz Csaba és Reiner Sarolta
Szülők: Hódos Attila és Csajági Melinda Szandra

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

A fogászati rendelés
2018. május 24-től június 8-ig
szabadság miatt szünetel!
Első rendelési nap: 2018. június 11. (hétfő)
Ezen időszak alatt a helyettesítő fogszakorvos
Dr. Dénes Judit (Dunaújváros, Október 23. tér 2., fsz. 1.)
Telefonszáma: 06 (25) 401 474.
A szakorvosnő az alábbi időbeosztással rendel:

Perkátán lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik
2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló
meghívót kapnak szűrővizsgálatra
A vizsgálat időpontja: 2018. június 6 – 12. között
Rendelési idő: 9-15:30 óráig,
kivétel: 2018. június 6-án (szerdai napon) 11:00-17:00
Perkáta, Kastély udvara, Dózsa Gy.u. 15.
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel rendelkezik!
Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a
szűrőállomáshoz bizalommal.
Telefonszám: 06-20/456-4256
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2018. június
P
SZ
V
H
K
SZ
CS
P
SZ
V

11:00-16:00
ügyelet
ügyelet
13:00-17:00
08:00-12:00
13:00-17:00
08:00-12:00
11:00-13:30
ügyelet
ügyelet

Az ügyelet pontos helye a
https://dunaujvaros.hu/fogorvosi_ugyelet
weblapon érhető el.
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Civil szervezetek hírei
"VELED az ifjúságért" Kulturális és Hagyományőrző Egyesület híre

A Nemzeti
Művelődési
Intézet
pályázatán
vettek részt
A Nemzeti Művelődési Intézet
2018 márciusában hirdette meg
a 135+1= A jövő zenéje elnevezésű pályázatát, melynek
célja Kodály Zoltán műveinek
a közelebbi megismerése és
feldolgozása volt egy közösségépítő folyamatban. Ezen a pályázaton vett részt a „VELED az
ifjúságért” Kulturális és Hagyo-

Évadot zárt
a Perkátai
Polgárőrség
Évadzáró közgyűlést tartott
a Perkátai Polgárőrség 2018.
április 27-én a Faluházban, 18
órakor. Az egyesület tagjain
kívül meghívták protokoll vendégeket is az eseményre.
Elsőként Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke köszöntötte a vendégeket, majd
átadta a szót László Norbertnek, az egyesület titkárának,
aki egyben a közgyűlés levezető elnöke is volt. László Norbert
ismertette az összegyűltekkel

mányőrző Egyesület Kankalin
Néptánccsoportja, akik egy
flashmobot valósítottak meg
a projekt során. A villámcsődületben Kodály Esti dal című
művét vették alapul, melynek
egy jazz verziójára táncoltak. A

koreográfiában néptánc, standard tánc és akrobatikus elemek is megtalálhatóak voltak.
A kész előadást 2018. május
11-én mutatták be Perkátán az
intézményekben és Székesfehérváron az Országalmánál a

gyerekek.
Köszönjük a felkészülésben
nyújtott segítségét Preizler
Nikolettnek, a gyerekeknek az
aktív részvételt, a szülőknek
pedig a lelkes támogatást!
Horváth Dóri, elnök

a napirendi pontokat, s ezt követően az elnöki beszámolót
hallgathatták meg a jelenlévők.
Az egyesület elnöke elmondta,
hogy a Perkátai Polgárőrség
számos sikert tudhat a magáénak a 2017-es évben is: részt
vettek a FINA Világbajnokság
biztosításában, országos lovas
polgárőr vizsgát bonyolítottak
le, s nem utolsó sorban a XVIII.
Fejér Megyei Polgárőr Napot is
sikeresen megszervezték.
Az elnöki beszámoló után a
részt vevők a pénzügyi, személyi és felügyelő bizottsági
beszámolókat is meghallgathatták.
A vezetőség után a meghívott
vendégek köszöntötték és ér-

tékelték röviden az egyesületet. Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
megköszönte a tagok 2017-es
munkáját, s kiemelte, hogy
milyen fontos szerepet tölt be
az egyesült megyei szinten is,
hiszen a lovas tagozat példaértékű tevékenységet folytat
Perkátán. Horváth István, a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrsének őrsparancsnok-helyettese
a rendőrség és a polgárőrség
közös szolgálatainak fontosságát hangsúlyozta ki. Bogó
Anikó, Perkáta alpolgármestere megköszönte az egyesület
aktív segítségét a nagyközség
rendezvényeinek biztosításában. Végül Szloboda György, a

Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Dunaújvárosi Járási Koordinátora is méltatta a perkátai
egyesület tevékenységét.
Ezen a rendezvényen került
sor a Perkátai Polgárőrség
tagjainak jutalmazására is. A
2017-es évi polgárőr tevékenysége alapján év polgárőre címet kapott Orbán Brigitta és
Tímár Péter. A 2017-es évben
a polgárőség részére nyújtott
kiemelkedő támogatásáért
jutalmat vehetett át Kovács
Krisztián.
A beszédeket és jutalmazást
követően a közgyűlés lezárult,
s a részt vevők egy közös vacsorát fogyasztottak el együtt.
Horváth Dóri

Perkátai Sportegyesület hírei
Labdarúgó sikerek
Perkátán
A Perkátai Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztálya az elmúlt időszakban számos sikeres meccset mondhat a magáénak – hazai és idegen pályán. A felnőtt,
az ifi és az utánpótlás csapatok játékosai

is kitettek magukért.
2018. április 21-én az ifi csapat Előszállásra utazott, ahol 1:9-es arányú győzelmet
aratott a hazai csapat felett. A gólszerzők
Jákli Zsolt (1), Simon Attila (3), Szabó Márk
(2), Szabó Valentin (2), Szekszárdi István
(1) voltak, s ezzel a szép eredménnyel
az ifik reális eséllyel indulnak a dobogós
helyért a tavaszi szezonban.

Másnap, 2018. április 22-én, a Bozsik program utánpótlás csapatai vettek részt az
Agrospeciál Sporttelepen megrendezett
Bozsik Fesztiválon, három csapattal. A
gyerekek edzői, Romanoczki Kármen és
Szabó Bernadett vezetésével egy U7-es és
két U9-es csapat indult a megmérettetésen. Szabó Bernadett véleménye szerint a
gyerekek ügyesen szerepeltek, elégedettek a teljesítményükkel.
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(Fotók forrása: Perkátai SE Facebook oldala és Gászler Ferenc)
A fesztivál során kiemelt játékos lett az U7-ben Ganzler
Máté, az U9 Perkáta 1-es csapatnál Kis Péter, az U9 Perkáta 2-es csapatnál pedig Cséza
Dávid.
Ugyanezen a napon a felnőtt

csapat mérkőzött Perkátán
Előszállással, a Fejér megyei
III. osztályban. A meccsre szép
számmal látogattak ki a szurkolók. A mérkőző feleket az
utánpótlás gyermekjátékosai
kísérték a pályára.

Mindkét csapat becsülettel
küzdött a győzelemért, sportszerű mérkőzés keretein belül
az első félidőben 4-0 volt az
állás Perkáta javára, ami aztán a második félidő végére
egy 7-0-s győzelmet hozott a
hazaiaknak. A perkátai csapat
ezzel a győzelmével tovább
biztosította fölényét a bajnoki
cím elnyerésére a tavaszi szezonban.
Gászler Ferenc, a csapatok
technikai vezetője úgy nyilatkozott, hogy látszik az 1-1,5
éve indult fejlődés a szakosztályban. Úgy gondolja, hogy
megfelelő emberek vannak a
megfelelő pozíciókban, s Kerekes Béla vezető edző jól irányítja a csapatot, az utánpótlás
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csapatok négy edzője (Gászler
Ferenc, Kovács Ádám, Romanoczki Kármen és Szabó Bernadett) nagy figyelmet fordít
a fiatalok edzésére, valamint
a szakosztály vezetője, Erdős
Károly is minden megtesz a
színvonalas perkátai labdarúgásért.
A felnőtt mérkőzésen a gólszerzők a következő játékosok voltak: Ferencz Zoltán (1), Kántor
Tamás (2), Kovács Krisztián (2)
Ráthgéber László (1) és Reith
János (1). Egy szép pillanattal
is gazdagodhattak a nézők a
délután során: a 16 éves Szabó
Valentin a 83. percben csapatkapitányként debütált a pályán,
s megkezdte pályafutását a felnőtt csapattagjaként.

Kép forrása: Horváth László
2018-ban a Perkátai Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának felnőtt csapata bajnoki címet szerzett a megyei
III. osztályban.
Gratulálunk a csapat sikeréhez!
Edző: Kerekes Béla Szakosztályvezető: Erdős Károly
A felnőtt csapat labdarúgóinak a névsora:
Bartók Marcell, Csordás István, Fazekas Martin, Ferencz Zoltán, Galkó László, Gászler Ferenc, Jákli Zsolt,
Józsa Dávid, Kántor Tamás, Kis Norbert, Kovács Ádám, Kovács Krisztián, Kovács Krisztián, Kovács Roland,
Palóka Csaba, Pintér Károly, Polacsek Krisztián, Ráthgéber László, Reith János, Simon Attila, Sőregi Gergő,
Szabó Valentin, Szekszárdi István, Szűcs Balázs, Tanács Miklós, Tayfun Takak, Tomor József, Tóth Attila,
Tóth János, Vászon Zsolt, Vigházi Roland

I. Majális Kupa
eredményei
2018. május 1-jén szervezte
meg a Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft. és a Perkátai Sportegyesület a hagyományos Testvértelepülési és
Sportnapot. A program keretein belül került megrendezésre
az I. Majális Kupa elnevezésű
labdarúgó bajnokság, a műfüves focipályán. A rendezvény
reggel 8 órakor vette kezde-

tét. Összesen öt lelkes csapat
indult a kupa győztes címért,
mely a délután során el is dőlt:
első helyezést ért el az „AS.
Öröm” nevű csapat, második
lett a „Gaszisportvideó”, a harmadiknak járó címet az „Ata a
burkoló” csapat vihette haza.
A negyedik helyen a Perkátai
Öregfiúk, az ötödiken pedig a
„Perkátai Királyok” végzett. Fél
3-kor még a kilátogatók szurkolhattak a Perkátai Sportegyesület ifi csapatának is, akik
Sárosd ellen vívtak mérkőzést,
melynek eredménye döntetlen,
3:3 lett.
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Bajnokok
vagyunk!
A kitartásnak, a rengeteg munkának és az összefogásnak köszönhetően 2018. május 13-án
a megyei III. osztály bajnoka
lett a Perkátai Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztályának felnőtt csapata. A fiúk Mezőszilas
ellen léptek pályára idegenben,
ahol végül 4:0 arányú győzelmet arattak a hazai csapat felett. A gólszerzők a következő
játékosok voltak: Kis Norbert
István (2) és Sőregi Gergő (2). A
csapat 3 pontos előnyhöz jutott
a győzelmével, s bár a bajnokságból még egy mérkőzés hátra
van, matematikailag bebiztosították maguknak a bajnoki
címet, megelőzhetetlenek.

Megnyerte a
megyei III-as
bajnokságot
Perkáta felnőtt
labdarúgó
csapata
Hosszú böjtöt követően, 17 év
után jutott fel ismét a Perkáta
SE labdarúgó csapata a megyei
II. osztályba, így nyáron a 20012002-es szezont követően újra
másodosztályú mérkőzést

2018. június
A mérkőzés után óriási ünneplés vette kezdetét, amely a mezőszilasi öltözőtől egészen a
perkátai napfelkeltéig tartott. A
csapat nagyon sokat küzdött a
2017/2018-as szezonban, megérdemlik, és egyben köszönik
is a rengeteg kedves szót, biztatást, gratulációt.
A Perkátai Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának felnőtt csapata ezúton szeretne
köszönetet mondani Somogyi
Balázs polgármesternek, Erdős
Károly szakosztály vezetőnek
és Kerekes Béla vezetőedzőnek, aki nagyszerű csapatot
épített, valamint köszönik
egész Perkátának, hogy kiálltak mellettük, szurkoltak nekik
a nehéz időkben is!

Fotó forrása: Perkátai SE Facebook oldala
A Perkátai Sportegyesület
híreinek szerzője:
Horváth Dóri

Csapat, család = Peru!
játszhat csapatunk. Akik nyomon követték az elmúlt szezonok szereplését, már tavaly
sejthették, hogy jó úton van az
egyesület, a szakosztály, a csapat, hiszen letették az alapokat,
majd a szoros őszi szezont követően tavasszal 100%-os mérleggel, magabiztosan vívták
ki a feljutást. Már múlt héten
hivatalosan bajnokok lettek, de
az utolsó hazai mérkőzésen,
a Nagylók ellen 4-0 arányban
megnyert mérkőzésen került
átadásra a győzteseknek járó
aranyérem, amelyet a Magyar
Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóságának
bizottsági elnöke, Földvári

Ferenc adott át.
Gratulálunk a csapatnak, Kerekes Béla vezetőedzőnek, Erdős
Károly szakosztályvezetőnek,
Vátkai Zoltán egyesületi elnök-

nek és a támogatóknak az eddig elvégzett munkáért, illetve
sok sikert kívánunk a megyei
másodosztályú bajnoksághoz!
Somogyi Balázs

VI. KASTÉLYKERTI
MOTOROS NAP!
PERKÁTA 2018. 07. 14.
8:00 Kapunyitás
10:00 Bemelegítő falukör
10:30 Motorszentelés
11:00 Felvonulás a környező falvakban
13:00 Visszaérkezés

Délután
- motoros ügyességi verseny
- Melyik a leghangosabb motor?
- Motor szépségverseny
- Vendégeink lesznek a Sárosdi Bikák
Este fellép a JUMP ROCK BAND
utánna buli kifulladásig!
Regisztrációs díj: 1500 Ft/fő amely tartalmaz egy ebédet
látogatóknak a belépés ingyenes. Sátrazási lehetőség
van.
Elérhetőségek
06 30/813-9053
06 20/569-0060
Facebook: A Perkátai Régiséggyűjtő Egylet
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V. Perkátai Lovas Találkozó
2018. 07. 14. szombat
Programok 9 órai kezdettel

Grund
Vándorkupa - 2018

 Lóhátas ügyességi
 Lovaskocsis ügyességi
 Western Show
 Grund Vándorkupa kispályás bajnokság
 perkátai Népművészeti foglalkozás előadása
 Turul Íjász Szakosztály
 Légvár
 Stüszi Büfé
 Este retro disco

Figyelem felhívás 1-100 éves korosztálynak, fiúknak és lányoknak egyaránt!
Mindenkit szeretettel várunk 2018. július
14-én, reggel 8 óra 30 perckor kezdődő
Grund Vándorkupára!
5+1-es csapatokkal lehet nevezni a mérkőzésekre.
Jelentkezni Perkátán, a Táncsics Mihály
utca 33. címen lehet. A nevezéseket
kérjük bedobni a postaládába!
Jelentkezési határidő: 2018. július 12. este 18 óráig
Horváth István
szervező

Helyszín: Táncsics Mihály utca, Lapos
Szervező: Oláh István
Tel.: 0630 313 1196

Közösségi hírek
25 éves
osztálytalálkozó
1993-ban ballagott el az első osztályom,
s most 25 év után újra találkozhattam
velük.
Igaz, 5 évente megszervezték a találkozót,
de volt olyan tanítványom,akit csak most
láttam hosszú évek után.
Izgatottan vártam, kik fognak eljönni!

Május 19-én 16 órakor találkoztunk az iskola
előtt. Végigjártuk a folyosót, megnéztük
a tablót, a régi képeket, felelevenítettük
a szép emlékeket.
Bementünk a volt osztálytermünkbe is.
Kíváncsi voltam, vajon emlékeznek-e még
rá,hol ültek,ki volt a padtársuk.
Vidámak, jókedvűek voltak! A Stüszi vendéglőben elfogyasztottuk a finom vacsorát
és sokat meséltek magukról.
Jó érzés volt megtapasztalni, hogy még

ennyi év után is ugyanúgy tudnak egymásnak örülni!
S mintha tegnap találkoztunk volna,ugyanott folytattuk a beszélgetést, ahol 5 évvel
ezelőtt abbahagytuk.
Úgy váltunk el egymástól, hogy 5 év múlva
újra találkozunk!
Nagyon köszönöm ezt a szép napot nekik!
Jó volt újra együtt lenni!
Fülöp Irénke
osztályfőnök

A 33 főből az osztálytalálkozón jelen voltak
17-en.
Hátul állnak: Omodi György, Háder Zoltán,
Suba Szabolcs, Czeglédi Ferenc
Középső sor balról: Bölcskei Magdolna, Angyal
Márta, Fülöp Irén osztályfőnök, Dudás Katalin,
Móker Ágnes, Paksi Krisztina, Szombat
Zoltán, Fehér Nikoletta
Első sor balról: Bakos Bernadett, Hanuszka
Mercédesz, Rádi László, Kemmer Nikoletta,
Porst Valéria, Balázs Éva
Az osztály további tagjai: Bachman Tamás,
Berente Tímea, Fehér Attila, Fekete Dorottya,
Horváth Cecília, Irányi Anna, Kasza Regina,
Kenyeres Ádám, Klics Mihály, Révész Viktor,
Sági Gábor, Szabó Ferenc, Szarka Péter,
Sztankó József, Turczer Edina, Viczkó Mónika
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„Lapot a Diákoknak” megyei
médiavetélkedő
A Fejér Megyei Hírlap az idén
is megszervezte a Lapot a
Diákoknak médiaversenyét,
amelynek egyik célja, hogy
közelebb hozzák az általános iskolásokat a sajtóhoz.
A perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola 8. osztályos
diákjainak Őrszem csapata is

2018. június
benevezett a kihívásra. Az első
kettő forduló sikere nyomán
meghívást kaptak a megyei
döntőre 2018. május 22-én,
ahol részesei lehettek az öt
legjobb Fejér megyei iskolai
csapat közti megmérettetésnek. Érdekes, izgalmas feladatok vártak a versenyzőkre. Nagyon szoros volt a küzdelem.
Csapatunk a negyedik helyen
teljesített. Oklevelet és jelképes, a vetélkedőre emlékeztető
ajándékokat kaptak a perkátai
gyerekek.
Gratulálok a csapat tagjainak!

Fejér Megyei DJP
Mentor
Találkozó
Perkátán a Győri Kastélyban került sor
április 26-án a Fejér Megyei Digitális Jólét
Program Mentor Találkozóra. Vendégeink
voltak a Digitális Jólét Koordinációs Központ vezetője Dr. Fromann Richárd, és
helyettese Damsa Andrei, valamint Princz
Attila a DJP Hálózat vezetője, Móró Tibor
a KIFŪ koordinátora, a Közép Dunántúli
Régió Regionális Vezetője Tóthné File Edina. A köszöntők után a Szironta Együttes
gyönyörű csengettyű zeneszámával varázsolta el a hallgatókat. A rendezvényt Dr.
Fromann Richárd nyitotta meg. Családias
hangulatban osztottuk meg egymással a
GINOP-3.3.1 pályázat és az Idősügyi program fontos részleteit, majd a mentorok
tehették fel kérdéseiket a DJKK és a KIFÜ
képviselőinek. Annak érdekében, hogy

Pálinka sikerek
Tácon
2018. május 19-én Tácon pálinkaversenyt szerveztek, melyen
Perkátát is képviselte három
versenyző, névszerint Balogh
Zsolt, László Norbert és Oláh
István nevezett a megmérettetésre az általuk készített nedűvel. A versenyre összesen
64 minta érkezett be, melyet
hozzáértő szakmai zsűri bírált
el. A szakmai zsűri tagja volt
Pavlicsek Csaba is, négyszeres
nemzet győztes pálinkamester,
aki ugyan a perkátai mintákat
nem értékelte, de elmondta,
hogy nagyon büszke a három
indulóra.
A versenyre Balogh Zsolt debreceni muskotály szilvával, levendulás almával, érlelt sárgbarackkal és érlelt aszú törköly
párlattal, László Norbert birs,
boskobak körte, alma, sárga-

Készülnek a versenyre a csapat tagjai: Győrik Dániel, Jánoshalmi
Attila, Kiss János, Kiszl Csaba, Tulkovics Marcell, Vári Olivér
Felkészítőjük:
Lászlóné Szabó Edit

a résztvevők minél jobban megismerjék
egymást „Ki Kinek a Párja?” játékkal folytatódott a program. Ezt követően Mezőföldi
népdal csokrot hallhattunk Wéber Viktória előadásában. Ebéd után kvíz játékkal
indítottunk, azután bemutatkoztak a DJP
Pontok. Megismerhettük Bakonycsernye,
Besnyő, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza,
Székesfehérvár Gárdonyi Géza. Művelődési

dinnye, szilva, perkátai otelló
szőlő, perkátai kékszőlő, szamóca-hárslevelű szőlő, levendula-hárslevelű szőlő, narancs
párlattal, valamint diólikőrrel,
Oláh István pedig birssel, narancssal, kékszőlővel, levendula
borpárlattal, szamóca borpárlattal nevezett, s következő
eredményekkel térhettek haza:
Balogh Zsolt debreceni muskotály párlata arany, a levendulás
alma ezüst, az érlelt sárgabarackja és érlelt aszú törköly
párlata pedig bronz minősítést
kapott.
László Norbert levendula-hárslevelű szőlő, narancs párlata és
a diólikőr ezüst, a birs, perkátai
kékszőlő, szamóca-hárslevelű
szőlő pedig bronz minősítést,
nyert el a megmérettetésen.
Oláh István narancs párlata
arany, a birs, a kékszőlő, a levendula és a szamóca borpárlatáért bronz minősítést adott
a zsűri.
Arra kérdésre, hogy miért ér-

Ház és Könyvtár és Vértesacsa településeket és ízelítőt kaptunk színes programjaikról. A találkozó zárásaként közösen
megtekintettük Rajcsányi László Régiség
Gyűjteményét. Bízom benne, hogy minden
résztvevő kellemesen érezte magát és új
élményekkel feltöltődve, hasznos információk birtokában tért haza.
Szakács Lászlóné

demes elmenni az ilyen típusú
versenyekre Balogh Zsolt úgy
felelt, hogy sok barátságot,
szakmai kapcsolatot lehet kiépíteni, továbbá tanácsokat,
javaslatokat kapnak, hogy hogyan legyenek még jobbak.

Zsolti 2014-ben kezdett el a
pálinkafőzéssel foglalkozni,
kihívás volt számára, hogy jó
minőségű párlatot készítsen.
István két éve űzi ezt a hobbit, s szintén a minőségi párlat
előállítását tartotta szem előtt.
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Nobert 2016 óta foglalkozik
ezzel a tevékenységgel, saját
elmondása szerint olyan szabadidős elfoglaltságot keresett
magának, ami kimozdíthatja a
hétköznapok megszokottságából egy más irányba.
Mind a hármuknak az első
megmérettetése a Perkátai
Pálinka- és Párlatversenyhez
köthető: Zsoltinak a tavalyin,

Norbinak és Pityunak pedig az
idein, a második alkalommal
megszervezetten. Véleményük
szerint a jó pálinkának a jó minőségű gyümölcs az alapja, ez
a legfontosabb lépése az elkészítésének, bár László Norbert
kihangsúlyozta, hogy fontos
még a hozzáadott érték is, amit
a készítőtől kap egy párlat.
- Aki már bronz minősítésű pá-

linkát tud főzni, az kihúzhatja
magát – összegzik a véleményüket a párlat készítésről.
A jövőbeli terveiket tekintve
különbözőek a céljaik: Zsolt
több hiteles versenyen szeretne részt venni, valamint szeretné a vendéglátással egybekötni
a párlat készítést. István úgy
gondolja, hogy megmarad
hobbi szinten, bár az Ongán

megszervezett Quintessence
Pálinkaversenyre szeretne nevezni jövőre. Norbert a versenyek óta sok időt töltött tanulással, a tapasztalatait bővítette
Pavlicsek Csaba segítségével;
a nyár folyamán egy kurzuson
is szeretne részt venni a párlat
készítéssel kapcsolatosan.
Horváth Dóri

Megújul a régi
magtár épülete

- Megpróbáljuk megóvni, esztétikailag rendbe tenni, tehát
kap új vakolatot, nyílászárókat is az épület – mondta az
ügyvezető.
A három szintet és a padlásteret különböző funkciókkal
szeretné a cég igénybe venni.
Raktárat, manufakturális rekesz- és dobozgyártó részt,
valamint egy silórendszert is
szeretnének megvalósítani az
épületben.
- A silókban tárolt (hungarocell) eps darálékot az építőipar
használja könnyűbeton előállítására – tette hozzá magyarázatként Kusler Dávid
Magát a magtárat megviselte
az idő, rossz állapotban van.
Jelenleg egy 20 fős csapat dolgozik azon, hogy minél előbb
elkészüljön a felújítás és a Hungipack megkezdhesse a munkát az épületben. A legros�szabb állapotban az ügyvezető
elmondása szerint az északi fal
van, ami a legtöbbet felfogott

az időjárás viszontagságaiból.
Szerencsére meg tudják erősíteni, menthető ugyanilyen
formában.
A felújítás több ütemben készül el. Először a tető felújítást
szeretnék elvégezni, majd ezt
követően a második lépcsőfok
az épület nyílászáróinak cseréje és bevakolása lesz.

Bár sok a teendő Kusler Dávid úgy nyilatkozott, hogy
pozitívan állnak a felújításhoz,
szeretnék, hogyha 2018. június
végén be tudnának költözni és
elkezdeni a munkát az épületben.
Terveikhez és munkájukhoz sok
sikert kívánunk!
Horváth Dóri

A Hungipack Kft. udvarán található az immár közel 300 éves,
minden perkátai lakos számára
jól ismert magtár épülete. A
Kft. úgy döntött, hogy mivel az
épületet nem akarják elbontani,
viszont terjeszkedni szeretnének, ezért hasznosítani fogják:
2018 év elején megkezdődött
a magtár felújítása. A projekt
kapcsán Kusler Dávid, a Hungipack Kft. ügyvezetője válaszolt néhány kérdésre.
A fent említett építményt termelőüzem-kapacitásbővítés
és raktározás céljából bővítik.
Kusler Dávid elmondta, hogy
a magtár jellegéhez nem kívánnak hozzányúlni, átalakítást
nem terveznek, csupán felújítást. Céljük mindenképpen a
rendbetétel, az állagmegóvás,
semmiképpen sem akarnak
rombolni.

Kína kincsei 88. - Pavlicsek Zsolt rovata
Perkátai diák Kínában
Második év , hatodik tudósítás 2018 június
Pavlicsek Patrik perkátai egyetemista—immár diplomás kínai szakértőként – másodszor gyarapítja tudását Kínában . Beszámolóit újabb élményeiről, tapasztalatairól
folyamatosan adjuk közzé
Nanjingban, Kína „déli fővárosában” 6.
Jövő a jelenben avagy aktuális nagy
változások Kínában 2.
A hétköznapok egyik leggyakrabban
használt közlekedési eszköze Kínában
a kerékpár, mely a fénykorát akkor élte,
amikor a városokban még nem volt annyi
személyautó, illetve ott, vahol a városok
még nem rendelkeztek rendesen kiépített
úthálózattal. Az embertömegek számára
így a bicikli maradt könnyű és olcsó tömegközlekedési lehetőségként. Ebben a
„hőskorban” még talán csak Pekingben
és Shanghaiban működött metró. Archív

fotókon látható, hogy a főváros körgyűrűin
és sugárútjain kerékpározók ezrei milyen
reggeli és esti csúcsforgalmat okoztak.
Magam is jó tanácsként kaptam első kiköltözésem előtt az ezredforduló környékén
kint élt ismerőseimtől, hogy már az első
héten vegyek kerékpárt – ami se új ne
legyen, se túl régi, se feltűnő, alkudjak
rá keményen…- mert ezzel juthatok el
könnyedén mindenhova a városon belül.
2014-ben ez már megváltozott, a fővárosi
emberek többsége megengedhette magának a saját autót, így inkább azzal mennek
mindenhova, ez lett az új „trend”. Emellett egyre olcsóbbak lettek a kismotorok,
mopedek, miáltal egyre kevesebben ültek
biciklire. Mára ez a tendencia megfordult,
mivel bérelhető szolgáltatási rendszert
alakítottak ki , mint otthon a Mol-bubi
bérelhető biciklik. Ma újra praktikus, gyors
és olcsó biciklit használni, mivel senkinek
sincs sajátja, mégis mindenkinek van az
alkalmazásokon keresztül hozzáférése
a kerékpárokhoz, ezért a tolvajok sem

jelentenek már kihívást, a bérlés pedig
nem haladja meg 1 évre a négyezer forint
összeget sem. Ráadásul a közlekedés kellően biztonságos ahhoz, hogy ne kelljen
félni az autók közötti haladástól, mivel
egyrészt a biciklis utak megfelelően el
vannak különítve az autósávoktól ahhoz,
hogy ne történjen semmi baj, másrészt
igen szigorú büntetések vannak a balesetet okozóknak. A gyakran 8-10 sávos utak
által az autósoknak és bicikliseknek elég
helyük van a biztonságos közlekedéshez.
A városok kipufogó gáz kibocsátását jelentősen csökkentették a tömegközlekedés átgondolt tervezésével,a zöldenergiák
preferálásával, az elektromos meghajtás
bevezetésével valamint az egyre több metróvonal építésével. Mára már mindegyik
nagyobb városban van legalább 3-4 metró
vonal, ami jelentősen könnyít a felszíni
autóút hálózat leterheltségén. Ma már a
metrók zsúfoltak, nem az utak.
/ folyt. köv. /
Kínából tisztelettel : Pavlicsek Patrik
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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.

Liguria rejtett
kincsei

Cervo

musából tartja fenn magát, de
nem elhanyagolható olívatermesztése és borkultúrája sem.

Cervo, a tengertől maximum 5
perc sétára, egy hegy tetején
emelkedik. Legfőképpen turiz-

Colla Micheri
Colla Micheri ligur barátaim
körében sem túl ismert. A
maximum 30 fős falvacska az
egykori fontos kereskedelmi
útvonal, a via Julia Augusta,
mentén található. VII. Piusz
pápa, 1814-es franciaországi
száműzetéséből való hazatérése során személyesen látogatott el Colla Micheribe és
megáldotta a falut, melyet a
templom falára vésett felirat
tanúsít. A templom imatermében a mai napig őrzik a szószéket, ahol az egyházfő ült. Thor
Heyerdhall, holland vállalkozó,

Finalborgo
Finalborgo egy tipikus olyan
város, az egyik nagy kedvencem, amely biztosan nincs tömve turistákkal, hacsak nem a
középkori fesztivál ideje alatt
érkezünk. Néhány évvel ezelőtt
szerencsém volt részt venni a
három-négy napos középkori
fesztiválon, melyet augusztus
közepén szerveznek meg. Az

Liguria egyike a kedvenc régióimnak, azért is mert itt érvényesül talán a legjobban a
tenger kéksége és a zöld hegyvidékek kontrasztja. A part kevés olyan szakasszal rendelkezik, ahol ez az ellentét ne lenne
meg, így nehéz olyan falvacskát is találni, mely ne nyújtana
csodás tengeri panorámát. A
hegyvonulatok számtalan túraösvényeket és mesébe illő kis
öblöket rejtenek, melyekben
szebbnél-szebb színes történelmi halászfalvak húzódnak
meg. Szomorú, mikor Liguria
hallatán az emberek többségének agyában csak Kolumbusz
Genovája és a virágok városa,
az olasz dalfesztivál hazája,

A város főterén számtalan kávézó és étterem teraszán hú-

teljesen beleszeretett Colla Micheribe és az 50-es években
restaurálta. Neki köszönhetjük,
hogy ez a kincs teljes egészében megmaradt az utókor számára. Legegyszerűbben, Andorra és Laigueglia városoktól,
félórás sétával közelíthető meg.
Fontos, figyelni a turistajelzésekre, mert nagyon egyszerűen
el lehet veszni az olívaligeteket
átszelő ösvények rengetegében. A felfelé vezető, enyhén
emelkedő út, elég megterhelő, viszont ezért a csodálatos,
rejtett gyöngyszemért megéri
sétálni, na és persze a kilátásért
is, mely a Colla Micheri feletti
hegyről tárul elénk.

egész város feléled és újraéli
a történelmet. A szűk sikátorokat és a főteret korhű ruhába öltözött helyiek lepik el. A
hömpölygő piaci tömeg, és az
árusok kiáltozása, a gyümölcsök és a frissensültek illatának
köszönhetően egy szinte valós
időutazásban lehet részünk. A
középkori város omladozó falai
között, a jelmezek és a szervezettség összhangja, akár egy
filmforgatáson is helytállna.

Sanremo villannak meg, mikor
Liguria sokkal több e fentnevezett két városnál.
Nézzünk meg három várost,

melyek annak ellenére, hogy
egytől-egyik különlegesek,
Magyarországon kevésbe ismertek.

zódhatunk árnyékba a tűző nap
sugarai elől. Esténként, június
és augusztus között, nem csak
a főtér szépségét, a tengerre néző panorámát és a helyi
ízeket élvezhetjük, hanem az

évente megrendezendő zenei fesztivál esti koncertjein is
részt vehetünk, mely megrendezésének hagyománya egy
magyar hegedűművész, Végh
Sándor, nevéhez köthető.
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Egyházi írások
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Május 6-án ünnepélyes elsőáldozás volt templomunkban. Reméljük, hogy az elsőáldozó gyermekek buzgó szentmisére járók
lesznek a jövőben is.

Máj.20-án Pünkösd ünnepét
tartottuk, mely a Szentlélek
kiáradása és az Egyház születésnapja is.
„Mielőtt a Jézus az Olajfák hegyéről visszatért az Atya dicsőségébe, megparancsolta
apostolainak, hogy maradjanak Jeruzsálemben mindaddig,
amíg elküldi nekik a Szentlelket…Így jött el pünkösd napja, amikor az apostolok Jézus
édesanyjával együtt egy nagy
teremben közösen imádkoztak.
Hirtelen egy szélzúgáshoz hasonló zajt hallottak, holott még
a fák levele se mozdult. A viharos zajnak egészen más oka
volt: lángnyelvek jelentek meg
a fejük felett, ami azonban nem
okozott semmiféle kárt. Nem

közönséges tűz volt ugyanis,
hanem a Szentlélek eljövetelét
hirdető csodás isteni jel!”
Pünkösd ünnepe egyszerre
kezdet és vég, de leginkább
beteljesedés. Ekkor befejeződik a húsvéti időszak ötven
napja,s a feltámadás titka a
Szentlélek erejében bennünk
él tovább.
A Szentlélek által megérthetjük feladatunkat: Jobbá tenni a
világot, élni a szeretet tanítását és bizonyítani az elvadult,
elsivárosodott világnak, hogy
a Szentlélek segíthet, vezérli
lépteinket. Az első pünkösdöt
csodajelek kísérték. Ha napjainkban történnének ilyen
csodák, bizonyára mindenkit
meggyőznének! Akkor már
nem lenne szükség a hitre, hi-

szen a bizonyosság már nem
követeli meg a hitet. A csodák küldését Isten határozza
meg saját döntésével, mi nem
támaszthatunk ilyen követeléseket. A Szentlélek azonban
most is közöttünk van és felkínálja számunkra kegyelmi
ajándékait.
Ne kövessük az Istentagadó
pogánykodást és a „mindent
szabad, amit akarsz” szabadelvű szlogeneket, mert
így a rövid távú kényelemért
feláldozzuk az örök értékeket!
Ne a könnyebben teljesíthető
téveszmék iránt lelkesedjünk,
hanem az Örök Isteni Igazságokért! Az apostolok lelkében
ébresztett lelkesedés hassa át a
mi lelkünket is, hogy hasonlóan
tudjunk lelkesedni Krisztusért,
az Ő tanításáért és országa eljöveteléért!
A Szentlelket a szeretet lelkének is nevezzük, legfőbb
célja, hogy megerősítse szeretni tudó képességünket! A
hitünket ugyanis a szeretet
teszi hitelessé! Hinnünk kell a
Szentlélek világot és embert
megújítani képes szeretetében!
Június 02-án országos szentségimádás lesz, templomunkban
17 órai kezdettel lesz a szentségimádás.
Úrnapja ünnepét június 03án tartjuk: templomunkban 17

Közlemények, hirdetések
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Csányi Szilveszterné temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkat enyhíteni igyekeztek!
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk,
Kiss Lénárdné temetésén részt vettek, és gyászunkban együttérzéssel osztoztak.
Kőszegi Györgyné és testvérei

órakor kezdődik a szentmise,
majd megfelelő időjárás esetén
körmenet a templom körül a
templomkertben.
Tanév végén, június 17-én délután 16 órai kezdettel hálaadó
szentmisét tartunk, a templomba járó gyermekek megjutalmazásával, ministránsavatással.
E szentmisén vendégeink lesznek az egyházmegye kántorai,
akik énekükkel emelik ünnepünket.
A templomba járó hittanos
gyermekek nyári tábora idén
augusztusban lesz, a részleteket a hitoktatók ismertetik
a gyermekekkel még a tanév
befejezése előtt.
Már sok helyre eljutott az
idei egyházi hozzájárulásokat kérő levelünk, melyben a
postai befizetést segítő utalványok mellé kis ajándékot
is küldünk minden jóakaratú
perkátai családnak, lakónak.
2018-ban nem változnak a támogatási összegek: a dolgozó
felnőttektől 5000 Ft / év, nem
aktív felnőttektől ( nyugdíjas,
munkanélküli ) 4000 Ft/ év támogatást kérünk. Önkéntesen
akár magasabb összegekkel is
lehet segíteni helyi egyházunkat, mely adományokat hálásan
fogadunk és köszönünk meg !
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori
munkatárs
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Elhunyt
Szervátiusz
Tibor
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018.
május 26-ai közleménye tudatta, hogy
életének 88. évében elhunyt Szervátiusz
Tibor, Kossuth-díjas és Magyar Örökség
díjas szobrászművész, a Nemzet Művésze.
Szervátiusz Tibor tervezte a perkátai
templomkertben látható életfát, amelyet
a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület a Millenium tiszteletére állított 2000ben, Kisboldogasszony napján. Az életfa
eredeti formája két alakkal látható ma is
Csongrád városában, és a magyar népi
műveltség ikonográfiáját tartalmazza. A
PÖPE Szilasy György közvetítésével kereste fel Szervátiusz Tibort 1999-ben, – mivel
a Millenium tiszteletére egy emlékművet
kívántak Perkátán felállítani, – és a művész engedélyt adott, hogy a csongrádi
alkotásából az életfa Perkátán felállításra
kerüljön, majd az átméretezést és az alkotást Pavlicsek Attila és Pavlicsek Nándor
valósította meg.

Szervátiusz
Tibor
A CSONGRÁDI ÉLETFA
A huszadik század végefelé, ebben az átalakulásban, a civilizáció ilyen áradatában
az emberek hajlamosak elfelejteni régi kultúrájukat, azt, amit őseik hoztak létre és
mivel azt elfelejtették, nem is kaphatják
meg a szobor kulcsát egyből, csak akkor,
ha valamiképpen felidézik ezeket a régi
emlékeket, vagy utána gondolnak, utána éreznek azoknak a régi emlékeknek,
amelyek valaha az övék voltak. Ennek a
kompozíciónak tulajdonképpen ez a szerepe. Emléket akartam állítani ebben a magyarságnak, az alföldi magyar embernek,
a tájnak, az építészetnek, a régi életnek,
meg a népi kultúrának, amely ebben a
térségben is csodálatos volt…
Így kerestem meg az Életfa-motívumot,
amely a magyarság ősi szimbóluma, jel-
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képe. Tulajdonképpen a földi életben és a
világmindenségben, vagy a túlvilágban –
bárhogy lehet nevezni – a kibontakozásnak
a jelképe. Világfának is, égigérő fának is,
mindenféle fának is nevezik. Még ma is él a
mesékben, Erős János is erre mászik fel és
amíg felmászik, sok minden történik. A sárkánnyal találkozik, azt legyőzi, mindenféle
csoda végbemegy ebben a történetben.
Ez valamikor sámánfa nevet is viselt. Ezen
a létrán, ami ezen a fán van, mászott fel a
sámán és ott fönn esett révületbe, jósolt,
gyógyított és mindenfélét művelt, mivel
összekötője ez a földi és túlvilági életnek.
Az alsórésze a földön áll és fent bontakozik ki. Az is ősi jele ennek a gondolatnak,
hogy a fa alatt állnak az emberek. Ez a
Szent László – legendákban is jelen van,
Szent László idejében és utána is festettek
még Erdélyben templomi freskókon látható jeleneteket, amelyen Szent László a fa
alatt ül vagy áll. A lova mellette, a tegez a
fára akasztva és mellette egy nő áll, a nő
a hajában turkál. Ősi jele a magyarságnak
a fa alatt álló férfi és nő viszonya. Ez volt
az oka annak, hogy az Életfa alá, a Csodafa alá állítottam a férfit és a nőt. Ez a két
alak szintén a kialakulásnak, a továbbfejlődésnek a jele, a jelképe; a szerelemnek,
az élet megmaradásának szimbóluma. Ez
a két ember csongrádi dolgozó ember, a
dolgozó emberek ünnepén. Utaltam külsőségeiben, természetesen elvonatkoztatva,
a régi csongrádi viseletre, a régi csongrádi
ruhaszerkezetre, arányokra. Ebből adtam
meg a jellegét ennek a két alaknak. Ez a
két alak, a férfi és a nő, mereven állnak
egymás mellett. Külső megnyilvánulásuk
a népi faragásokból táplálkozik, azok egyszerű naivságából és lapos formai megnyilvánulásaiból. Ezek az alakok erősen
emlékeztetnek a kunbabákra. A kunbabák
a török népek által lakott területeken régen
is, de még mai is megtalálhatók, kultikus
jellegű bálványok és pont ilyen lapos, tömör, merev tartású alakok. Leningrádban
láttam a múzeumban életemben először
kunbabákat, s azért örvendtem meg nekik,
és azért használom föl szobrászatomban,
mert tulajdonképpen ezek a kunbabák
az egyetlen plasztikai megnyilatkozások,
amelyek hozzánk, illetve rokon népeinkhez
fűződnek. Itt a szomszédban kunok is élnek
és köztudott, hogy más helyütt is találtak
kunbabákat, de a kunok is faragtak ilyene-

ket, és mindenütt Ázsiában, az Ural keleti
részén is találtak ilyen bálványokat. A török
népek által faragott bálványok is ilyenek,
ezért fordulok hozzájuk, hiszen nyilvánvaló,
hogy a magyarság származásának egyik
fontos és jelentős része a török származás.
Azonkívül formailag felhasználtam azokat
a népi elemeket, amelyeket itt Csongrád
környékén találtam, a menyecske- és legényfejes dudafejeket, ezektől inspirálva
faragtam a férfi és a nő fejét. Ez teljes mértékben, a legkisebb részétől az egységéig
magyar és ősi vonatkozású. A mézeskalácsra, vagy a nép által faragott bálványokra, vagy a pásztorbotokra, a dudafejekre,
vagy esetleg akár az erdélyi kopjafákra
emlékeztet. Az én célom az, ha magyarul
beszélünk, akkor tudnunk kell azt is, hogy
nekünk nemcsak a nyelv az anyanyelvünk,
hanem ahogy már Kodály is megmondta,
a zene is éppen olyan anyanyelvünk, mint
a beszéd. De éppen ilyen anyanyelvünk és
régente sokkal inkább az volt, a magyarság művészeti megnyilvánulása is. Én ezt
magyarul akartam elmondani. Ennek a magyar népnek, aki itt él. És nem mai nyugati
nyelven és nem régi nyugati nyelven, nem
görög nyelven. Hát ezt kellene megszokni
és megérteni és ezért nem görög Vénuszra emlékeztető nő áll ezen a szobron és
nem egy Apolló, hanem egy kunbabára
emlékeztető, népi faragásra emlékeztető
ősi kultúránkon alapuló, itteni, csongrádi
parasztnő és parasztférfi.
A kopjafa csúcsának a tetejében a napkorong áll. A napkorong szintén ősi jele, ősi
szimbóluma a magyarságnak. Annak idején
még imádtuk is a Napot. Ennek a felismerésnek a kifejezője ez a forgó napkorong,
amely fenn ragyog és jelzi az életet.”

(Képek forrása: Kolozsvári Szervátiusz
Tibor könyve)
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Közérdekű közlemény:
“A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi
szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet
részvételével Magyarország légterében.
A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal
és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül
teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre
és területekre.
A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják
végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.
A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb
zajhatással jár.
A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.
A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok keretei között arra törekednek,
hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok
megszokott nyugalmát.
Kérjük a lakosság megértését!”

Kedves
6. és 7.
osztályosok!
Már második alkalommal kerül
megrendezésre a nagy sikerű
VÖRÖSMARTYS SZAKMAI
TÁBOR
2018. június 18-22. között.
Itt megismerkedhettek
különböző szakmákkal,
kipróbálhattok számos
munkafolyamatot.
Ingyenes pályaorientációs
szaktanácsadás tartunk
képzett szakemberekkel és
számítógépes programmal!
Mindenkit szeretettel várunk!
Forrás: www.vorosmarty.hu
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Pályázat
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első, második vagy
harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a
rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2018/2019 tanévre
Pályázati feltételek
Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatán
első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat
benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat
benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság; b) magyarországi lakóhely; c) büntetlen előélet; d) valamely rendészeti szakközépiskolába
vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára való, a középfokú köznevelési intézmény elvégzését
követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének vállalása; e) szakiskolai tanulók esetében
az érettségi megszerzésének és a tanulmányok ennek megfelelő – a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben
történő – folytatásának vállalása; f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak
és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás
időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása; h) írásbeli hozzájárulás a pályázat
benyújtása során a megyei Rendőr-főkapitányság rendelkezésére bocsátott személyes – köztük különleges – adatoknak a
cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer
létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi
körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának
tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja; i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.
A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányság biztosítja saját költségvetése terhére, a középfokú
köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes
körű térítésével; b) tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök
esetében pedig – ugyancsak számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig); d) az
előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:
da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap, db) 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/
hónap, dc) 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap, dd) 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó
5000 forint/hónap összegben; e) kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely,
területileg illetékes rendészeti szakközépiskolában.
Egyéb tudnivalók:
A pályázatot 2018. június 30-ig kell a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni!
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi
bizonyítvány), a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok
kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a
tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, a köznevelési intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani. A pályázók egészségügyi,
pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási szolgálata a
rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi.
Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai állapota ezt indokolttá teszik, a
Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:
a) az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról,
valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet háziorvos által kitöltött
3/A. melléklet szerinti kérdőív; b) 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye; c) labor (vérkép, ionok, vesefunkció,
májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet); d) hallás vizsgálat; e) szemészeti lelet; f) EKG lelet; g) az egészségi állapotával,
illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.); h)
férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye; i) nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet
és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.
A pályázatokat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti
elő döntésre. A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője dönt.
A pályázat elbírálásának határideje 2018. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
támogatási szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Humánigazgatási Szolgálattól kérhető, a 06-22- 541-600-as telefonszám
2234-es mellékén.
Székesfehérvár, 2018. április 27.
Dr. Varga Péter r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány
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Gobelin kiállításra
készülünk!

Küldjön egy receptet!

Szívesen megosztaná a Perkátai Hírlap olvasóival
az ön által készített, jól bevált süteménye titkát?
Ha igen, akkor küldje el a receptet és az arról készült fotót,
a szerkesztőségünk ujperkataihirek@gmail.com e-mail címére!
A recept beküldői között az év végén könyvutalványt
és könyveket sorsolunk ki!
Perkátai Hírek Szerkesztősége
Íme az első recept a cseresznye és meggy imádóknak!

Cseresznyés kedvenc
· 50 dkg kimagozott cseresznyét összekeverünk 2 tasak vaníliás cukorral,
1 teáskanál cukorral, 1 lapos kávéskanál fahéjjal és őrölt szegfűszeggel.
Állni hagyjuk! (Meggy esetén 4 tasak vaníliás cukor szükséges)
· 3 db tojás sárgáját a 22 dkg kristálycukorral gőz fölött fehéredésig
habosítjuk, míg a tojásfehérjéket egy-két citromcseppel habbá verjük.
· 25 dkg liszt + 1 csipet só + 1 tasak sütőpor keverékét apránként beleszitáljuk a tojásos maszába, fokozatosan adagolva hozzá a 150 ml tejet.
· Végül hozzáadjuk a tojásfehérjéből felvert habot, kímélve, alulról
felfelé keverve.
· Zsírpapírt teszünk a tepsi aljára, bele az elsimított tészta, majd rászórjuk – a léből kivéve- egyenletesen a cseresznyét, vagy meggyet.
· Gázsütőben 15 percig 175 fokon, majd 30 percig 150 fokon megsütjük.
· A kihűlt tésztára porcukrot szórhatunk, egy csipet őrölt szegfűszeggel ízesítve.

Jó étvágyat kívánok!
Recept és fotó szerzője:
Lászlóné Szabó Edit

A „Négy évszak” kézimunka kiállítás utolsó
állomására érkeztünk, amelynek megnyítója
július közepén várható.
A nyári kiállításra várjuk a gobelinhímzéstechnikával készült kézimunkákat!
Szervezők: Perkátai ÁMK és a
Nagyközség Nyugdíjas Klubja.
Jelentkezni lehet Somogyi Annánál,
illetve a könyvtárban 2018. július 8-ig!

Hirdetési tarifák:
1 oldal:
20 000 Ft + áfa
1/2 oldal: 10 000 Ft + áfa
1/4 oldal: 5 000 Ft + áfa
1/6 oldal: 3 500 Ft + áfa
1/8 oldal: 2 500 Ft + áfa
Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások térítésmentesek.
A társadalmi célú hirdetések negyed oldalig díjmentesek!
Kedvezmények:
2-5 megjelenés: 15%
5-9 megjelenés: 25%
10 és felette: 40%
Helyi hirdetőknek állandó 20% kedvezmény!
A hirdetés költségeit a Perkátai Polgármesteri Hivatal
Pénztárában kell kifizetni a hirdetőknek
(2431. Perkáta, Szabadság tér 1.)
személyesen, vagy átutalással.
Fizetési határidő:
a Perkátai Hírek megjelenésétől számított 5 munkanap.

szerkesztőségi
közlemény

R-STEEL KFT. – ACÉLTERMÉKEK KIS- ÉS
NAGYKERESKEDELME
Elérhetőségeink:
Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5.
Tel.: 06/25/440-740, E-mail: rsteel@rsteel.hu
Szolgáltatásaink:
láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás és
méretre vágás, acéltermékek darabolása,
házhozszállítás, bankkártyás fizetési lehetőség
Főbb termékeink:
● csövek és zártszelvények ● betonacélok és
betonhálók
● finom- és horganyzott lemezek ● melegen hengerelt
sima- és bordáslemezek ● durvalemezek ● perforáltés expandált lemezek ● hidegen hajlított L-, C- Uszelvények
● melegen hengerelt laposacélok, köracélok,
szögacélok, négyzetacélok, T-acélok ● Euro-szelvények
● U-, I-, IPE-gerendák ● osztályos, leértékelt áruk

Továbbra is várjuk
írásaikat, hirdetéseiket,
közérdekű híradásaikat a
perkátai eseményekről!
A következő lapzártánk
ideje: 2018. július 31.
Elérhetőségünk:

ujperkataihirek@gmail.com,

a Faluüzemeltetési iroda,
vagy személyesen a
szerkesztőség tagjai
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