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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag,
Boldog Új Évet kíván mindenkinek
Perkáta Nagyközség Önkormányzata!

Szeretettel meghívunk minden perkátai lakost a IV. Adventi programjainkra!
NÉPMŰVÉSZETI GÁLAMŰSOR
December 22. 16 óra. Faluház
PerkátaKarácsony 2018.
Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjainak műsora
December 23. 17 óra. Faluház
HITTANOS GYERMEKEK PÁSZTORJÁTÉKA
December 24. 15 óra. Templom
ÜNNEPI SZENTMISE
December 24. 20 óra. Templom
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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

Beszámoló a 2018. november 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november
22-i képviselő-testületi ülésén 6 képviselő
(Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Molnár József,
Szabó Tamás, Kovács Ferenc) volt jelen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
2018. november 22-i képviselő-testületi
ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovács
Ferencet és Molnár Józsefet választotta
meg.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
úgy határozott, hogy a Perkátai Általános
Művelődési Központ bölcsődei ellátással kapcsolatos döntéshozatalt leveszi a
2018. november 22-i ülés napirendjéről.
6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
0 tartózkodással a 2018. november 22-i
képviselő-testületi ülés napirendjének
alábbi pontjai kerültek elfogadásra:
• Nagyvenyim Központi Orvosi Ügyelet
munkájáról szóló szakmai beszámoló
• Fogászati alapellátás helyzetéről szóló beszámoló
• Perkátai Polgárőrség 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámolója
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy
a Perkáta Nagyközség Önkormányzata
tulajdonában lévő 2431 Perkáta, Dózsa
György u. 41. szám alatti lakást ingyenesen szívességi használatba adja a Perkátai
Polgárőrség részére. A 44/2012. (IV. 25.)

számú, a 2431 Perkáta, Dózsa György utca
15. földszint 3. lakás ingyenes, szívességi
használatba adásáról szóló határozatot
pedig visszavonta.
Elfogadásra került továbbá:
• Perkátai Sportegyesület 2017. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója
• Aktuális eseményekről szóló polgármesteri beszámoló
• A természetben nyújtott szociális
célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló rendelet
• „Az önkormányzat tulajdonáról és
vagyonával való gazdálkodás egyes
szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.)
önkormányzati rendelet módosítása
• A 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató
• Az adóztatási tevékenységről szóló
beszámoló
• A környezet állapotáról szóló tájékoztatás
• A 2019. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással határozott az „A” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójáról.
Összesített adatok:
Beérkezett pályázatok száma: 6 db.
Támogatott pályázatok száma: 6db.
Összes megítélt támogatás: 42.000 Ft/hó

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
úgy határozott, hogy a perkátai Szépkorúak karácsonyi csomagjára nettó 1 221
860 Ft összegű keretet biztosít a 2018.
évi költségvetés K48 önkormányzat által
saját hatáskörben nyújtott természetbeni
juttatás előirányzat terhére. A képviselő-testület a karácsonyi csomag tartalmát
az alábbiak szerint határozta meg: 1 kg
BL55-ös liszt, Wiener Extra 250 grammos
kávé, 75 g-os kakaó, 1 kg kristálycukor, 1
db 100 grammos tejcsokoládé, 1 csomag
kapucsínó, 1 doboz (Garzon) tea, 1 liter
napraforgó étolaj, 5 db szaloncukor.
A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy minden perkátai élelmiszer
kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozót tájékoztasson a perkátai Szépkorúak
karácsonyi csomagja című programban
való részvétel lehetőségéről.

Itthon vagy Perkátán!
hírek

Ezen pályázat keretében Perkáta Nagyközség Önkormányzata három kiemelt
kategóriában hirdet meg pályázatot, hogy
a helyi 18-35 év közötti, munkaviszon�nyal rendelkező fiatalokat különböző
ösztönzőkkel segíteni tudja. Az „A” típusú ösztönzők és a ”B” típusú ösztönzők
a szerződéskötést követően, az abban
foglaltak szerint kifizetésre kerülnek. A
„C” típusú ösztönzőre való jelentkezés
is lezárult, a szerződéskötésre 2019 januárjában kerül sor.
A projekt keretein belül ösztönző rendszer került kialakításra, melynek „A” típusú
támogatásának szerződéskötésére került
sor 2018. november 27-én, 18 órakor a
Győry-kastély épületében. Az „A” típusú
ösztönzőben olyan 18 és 35 év közötti
perkátai fiatal részesülhetett, aki perkátai
intézménynél, cégnél vagy Perkáta vonzáskörzetében lévő intézménynél, cégnél

vállal munkát, hiányszakmában dolgozik.
A sikeres pályázók fél éven keresztül 500
000 forintos támogatásban részesülnek.
A támogatási összeget lakásfelújításra,
vásárlási önrészre, nagyobb értékű műszaki beszerzésre fordíthatják a nyertesek.
2018. december 7-én 17 órakor került
sor a „B típusú” ösztönzőben részesí-

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 164
perkátai, munkaviszonnyal rendelkező fiatalt részesít helyi ösztönzőben, az EFOP –
1.2.11-16-2017-00062 kódszámú, „Esély
Otthon” - Itthon vagy Perkátán! című
pályázat keretében. A projektben ezidáig
60 800 000 forint ösztönző támogatásra
szerződött le Önkormányzatunk a pályázat útján kiválasztott 164 fiatallal.
Alapvető célja Magyarország Kormányának ezen felhívással, hogy az önkormányzatok számára lehetőséget nyújtson,
annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a
helyben maradás, illetve az oda költözés,
ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és
versenyképessége javuljon.

Támogatás általános mértéke: 7.000 Ft/hó
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással határozott a „B” kategóriájú Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójáról.
Összesített adatok:
Beérkezett pályázatok száma: 1 db.
Támogatott pályázatok száma: 1 db.
Összes megítélt támogatás: 7.000 Ft/hó
Támogatás általános mértéke: 7.000 Ft/hó
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tett fiatalokkal a szerződéskötésre. Ők a
munkaerő-piaci hátrány kompenzálása
céljából, és a közösségi célú önkéntes
tevékenység végzése alapján kerültek
kiválasztásra, az általuk beadott pályázatok alapján.
A következő civil szervezetek tettek ajánlást a 100 fiatal közösségi tevékenységét
igazolva: Függetlenek Perkátáért Egyesület, Iskolai Szülői Szervezet, Óvodai Szülői
Szervezet, Perkátai Nyugdíjasok Baráti
Köre, Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület,
Perkátáért Közalapítvány, Perkátai Polgárőrség, Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület,
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Perkátai Sportegyesület, Pénzügyőr
Vadásztársaság, Baba-mama klub, „VELED
az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület. A szervezetek vezetőinek
ezúton is szeretném megköszönni a pályázat kapcsán az együttműködésüket,
hogy a határidők betartásával ajánlották
számunkra azokat a munkaviszonnyal
rendelkező perkátai fiatalokat (18-35 év
közötti) akik a perkátai civil, közösségi
élet aktív résztvevői, támogatói.
Ezen támogatásban részesülők 288
000 forint helyi ösztönzőt kapnak, 24
hónapon keresztül 12 000 forint kerül
kifizetésre. Kizárólag perkátai üzletben
vásárolhatnak belőle alapvető élelmiszert,
tisztítószert, ruhaneműt, használati cikket. Az ösztönzőben részesített fiatalok
támogatásán túl, kiemelten fontos, a helyi
gazdaság erősítése, a projektben erre a
célra kifizetett 28 800 000 forint, a helyi
vállalkozóknál kerül elköltésre.

TA R TA L O M
Perkáta Nagyközség
Önkormányzata

December hónap az advent, a készülődés
jegyében telt el Intézményünkben is. Minden héten több programmal vártuk, várjuk
a látogatóinkat. A 2019-es év programjai
folyamatos előkészítés alatt állnak, és
abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy megvalósítóként, illetve együttműködő partnerként három pályázatból is
módunkban áll programokat, rendezvényeket megvalósítani, igy a 2019-es év
nagyon gazdag lesz e tekintetben.
Az Általános Művelődési Központ saját
projektje (EFOP-3.7.3-16-2017-00176),
további szakmai napok szervezését teszi
lehetővé.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 kódszámú “A helyi identitás és kohézió erősítése
Nagyvenyim térségében” című pályázat
megvalósítására Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatával és Pusztaszabolcs
Város Önkormányzatával közösen 35
842 600 forint 100%-os támogatásban
részesült településünk. A pályázat megvalósítása az Echo Innovációs Műhellyel
konzorciumi együttműködési megállapodás keretében történik. A 2019-es évben
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József Attila Nagyközségi
Könyvtár hírei
4-5
Perkáta Általános Művelődési
Központ
5-8
A szerződéskötéssel egybekötött projektnapokon Somogyi Balázs polgármester
úr köszöntőjében a projekt alappilléreiről
beszélt a fiataloknak, gratulálva nekik,
hogy ezen ösztönzőkben részesülhetnek.
Bogó Anikó szakmai vezető és Kovács
Melinda pénzügyi vezető a pályázatban
vállaltakról, a kifizetés módjáról, a konkrét
együttműködésről tájékoztatta a résztvevőket mindkét projektnapon.
Gratulálok a 164 nyertes, munkaviszon�nyal rendelkező perkátai fiatalnak, köszönöm a helyi vállalkozóknak és a civil
szervezeteknek az együttműködést!
Bogó Anikó

Perkátai Hunyadi Mátyás Ált.
Isk. és Alapfokú Műv. Isk. 8-10
Egészségügy

10-11

Perkátai Szociális Központ
Civil szervezetek hírei

11
11-13

Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft

13

Kína kincsei

14-16

Közösségi hírek

16-17

Egyházi írások

18

Közlemények, hirdetések 18-20

Perkátai Általános
Művelődési Központ
Perkátai ÁMK hírei
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két kiemelt programot, rendezvényt tudunk megvalósítani a pályázati ütemterv
szerint.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00062 kódjelű,
Esély Otthon, „Itthon vagy Perkátán!” című
pályázat keretében is több projektnap kerül megrendezésre. Mindhárom projekt
az Európai Unió 100%-os támogatásával
valósul meg, így az összes program természetesen ingyenes lesz. Igyekszünk a
helyi igények, lehetőségek és a projekt
kínálta keretek mellett a legszínvonalasabb programokat megvalósítani.
A Perkátai ÁMK új szakmai egységének,
a bölcsődének a beindítása folyamatban
van, sajnos az engedélyeztetési folyamat
lassú, de igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni Jákliné Rajcsányi Rozália
szakmai vezetővel és a Polgármesteri
Hivatal munkatársaival.
Az idei évben végzett munkáját szeretném
megköszönni a Perkátai ÁMK minden
dolgozójának, a szülői munkaközösségnek, a minket támogató, velünk közösen
dolgozó civil szervezeteknek.
Kívánok mindenkinek Áldott, Békés
Ünnepeket!
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató
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Adventi programok Perkátán
2018. december 2-án ünnepelték Perkátán advent első vasárnapját. Az idei évben is a gyermek és ifjúsági adventtel kezdődött
a programsorozat. A 14 órakor kezdődő eseményen számos
elfoglaltságot kínáltak a részt vevők számára. A gyertyagyújtást
követően közösségi játék, kézműves foglalkozás és táncház
várta az érdeklődőket. A Faluház előterében eközben a Perkátai
Általános Művelődési Központ és Faluüzemeltetés munkatársai
fogadták az érkezőket meleg teával, popcornnal, chipssel és
zsíros kenyérrel. A jó hangulatú délután 18 órakor zárult.
December 16-án, a harmadik vasárnap az Egyházközség által
szervezett zenei programnak adott otthont a Győry- kastély
díszterme. Fellépett a Vox Caritatis Egyházi Kórus.
Szeretettel meghívunk minden perkátai lakost a negyedik adventi programjainkra!
December 22-én, 16 órakor, szintén várunk mindenkit a Faluházba! Ezen időpontban a Népművészeti Gálaműsor veszi
kezdetét.

December 9-én, Advent második vasárnapján szabadtéri
programokat kínáltunk a Győry-kastély kertjében. Kézműves
karácsonyi vásár, színpadi énekes műsorok, valamint Mézeskalács-és grillázs kiállítás várta az ünnepelni vágyókat. A Maci
csoport gyermekei elevenítették fel a Luca napi népszokásokat
Kárász Ferencné óvodapedagógus vezetésével. Forralt borral,
meleg teával, zsíros kenyérrel és szaloncukorral fogadták az
ide érkezőket.

December 23-én, 17 órakor a Faluházban tartjuk meg a hagyományos „PerkátaKarácsony” 2018. ünnepséget. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjainak műsorát láthatják az érdeklődők.
December 24-én 15 órakor, a Templomban kerül sor a Hittanos
gyermekek pásztorjátékára.
Ünnepi szentmisével várjuk a karácsonyt, amely december
24-én, 20 órakor kezdődik a templomban.

József Attila Nagyközségi Könyvtár hírei
www.konyvtar.perkata.hu | e-mail: konyvtar@perkata.hu | Telefon: (06) 25-522-321

Színi előadással kezdődött Perkátán az adventi hétvége
2018. december 1-én a Győrykastély díszterme egy magányos vidéki kúria helyszínévé
változott. A Felvonási Tünetek
Színházi Műhely „Nyolc nő”-je
rekedt itt a külvilágtól elzártan.
A család a külföldről hazaérkező legidősebb lány, Susanne, hazatérését várta. Az
idillt azonban sikoly törte meg.
Gyilkosság történt, és a tettest minél hamarabb ki akarták
deríteni. Gyanították, hogy a
gyilkos köztük van, de hogy
melyikük lehetett az? A nyolc
nő együtt kezdett hozzá az
amatőr nyomozáshoz.
Nem volt könnyű dolga a kö-

zönségnek sem, mert Robert
Thomas női csábítóak, titokzatosak, kiszámíthatatlanok,
agyafúrtak és számítók.
Amikor már-már úgy tűnt,
hogy csak egy körmönfont
detektív tudna segíteni… addigra az álarcok lehullottak.
A francia drámaíró Nyolc nő
című bűnügyi vígjátékábanMurzsa Kata rendezésében, és
Pók László zenei kíséretében
- nyolc remek ercsi színész –
Murzsa Kata, Fodorné Schmidt
Judit, Murzsa Renáta, Szalay
Csilla, Mihovics Márta, Pupp
Fanni, Spánitz Éva, Adolf Mónika - játéka garantálta a sikert.

Mézeskalács- és grillázs kiállítás
A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtára a Nagyközség Nyugdíjas
klubjával karöltve - 2017. óta tárja az érdeklődők felé a helyi
kreatív emberek munkáiból álló hagyományőrző kiállításait.
A helyi, népi kultúra tárgyi értékeit bemutató 7. állomásnak, a
Mézeskalács-és grillázs kiállításnak a Győry-kastély adott teret.
A fűszeres mézes sütemények illata, a kézműves édességek
látványa mind szemet gyönyörködtető, fantáziadús alkotá-

sok, amelyek a karácsony közeledtével különleges hangulatot
teremtenek.
A sokféle mézes-csodás forma, ajándéknak is beillő, ünnepi
asztalra készített, vagy épületeket formáló, kézzel díszített
édeségeket 15 alkotó keze munkáját dicséri. Köztük név szerint: Hegedűs Gabriella, Horváth Jánosné, Horváthné Molnár
Krisztina , Jákli Dávid, Jákli Janka, Klics Éva, László Lilla , László
Nikolett, Németh Júlia, Rajcsányi Lászlóné, Siba Árpádné, Somogyi Anna, Vadász Pálné, Viczkó Vilmos.

PERKÁTAI HÍREK

Kultúra – Oktatás-nevelés

2018. december

Továbbá hozzájárult az adventi hangulathoz - Fülöp Irén, Kárász
Ferencné, Rajcsányi Lászlóné, Siba Árpádné, Vadász Pálné és
Zám Jánosné - az általuk gyűjtött karácsonyi üdvözlőlapok
bemutatásával.
Az ünnep szinte elképzelhetetlen mézeskalács nélkül. Elkészítése kellemes készülődés az ünnepre.
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A kiállított munkák december 9-18-ig voltak megtekinthető a
kastély emeletén.
A tárlat, és a Mézeskalács-műhely az EFOP-3-7-3-16 kódszámú Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása –
művelődési pályázat támogatásában valósult
meg.
A kiállítás megnyitójával
egyidőben, a kastély lépcsőfordulójában ékeskedett a „Fenyőruha advent
jegyében” elnevezésű
kompozíció, amelyet
Tamás Márta tervező és
készítő ajándékozott a
Lászlóné Szabó Edit
kastélynak.

2019-ben, a Magyar Kultúra Napja jegyében a következő tartalmas
programokra várjuk az érdeklődőket! Helyszín: Perkáta, Győry-kastély
2018-ban ünnepelte a perkátai óvoda a
140. évét, és e jeles évfordulóra is emlékezünk a rendezvényeinkkel, az EFOP3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása – művelődési
pályázat támogatásával.
2019. Január 16-án „Régi idők játékai”
kiállítás.
Rajcsányi László és Hegedűs Gabriella
együttműködésében.
A Régi idők játékai kiállításhoz kapcsolódóan – 2019. január 17-én, 16 órakor
előadást hallhatunk Hegedűs Gabriella

pedagógustól. Előadásának címe: „Régi
idők játékai Perkátán”
Január 22. 17 óra. A magyar kultúra napja.
A hagyományos programunkon fellépnek
helyi előadók –versmondók, énekesek
és zenészek.
2019. január 23. 13 óra Játéktörténelmi
előadás
A játékkiállítási sorozathoz kapcsolódóan
Dr. Nagy Veronika muzeológus felkérése.
Előadás témája: A székesfehérvári Moskovszky-gyűjtemény 19-20. század eleji
játékainak a rövid, összefoglaló története.

2014-ben a magyar kultúra napja alkalmából már megrendeztünk egy babakiállítást. A gyűjtemény játékai és kis
használati tárgyai időutazásra érkeztek
a gyermekkönyvtárba.
Az 1960-as évektől az 1990-es évekig
visszamenőleg elevenedett meg a fél évszázad hangulata. A gyűjtemény anyagát
helyi lakosok biztosították.
Most ismét felhívással fordulunk Önökhöz!

Retro játékokat szeretnénk bemutatni a „Régi idők játékai” kiállításon. Kérünk mindenkit, aki talál, vagy őriz a környezetében nosztalgia játéktárgyakat, hozza el, kölcsönözze a kiállításra és segítse ezzel egy kiváló tárlat létrejöttét!
A kiállításra szánt tárgyakat Lászlóné Szabó Edit könyvtáros gyűjti 2019. január 11-ig.
Köszönjük!

Perkátai Általános Művelődési Központ
Szivárvány Óvoda hírei
A mozgalmas őszi hónapok alatt sok ismerettel, felejthetetlen élménnyel gazdagodhattak óvodásaink.
Október 8-12-e között valósítottuk meg a
szüreti hetet az intézményben. A gyerekek
korcsoportjuknak megfelelően dolgozták
fel az őszi gyümölcsök témakört. Sok
szép, kreatív alkotás született a témával
kapcsolatban. Verseket, meséket tanultak,
hallhattak, dramatizálhattak. Gyümölcsöt
kóstoltak, gyümölcssalátát készítettek. A
Pillangó csoportos gyerekek igazi szőlőszüreten is részt vettek.
A hét lezárásaként 2018. október 12-én
szüreti bált tartottunk. A Pillangó csoportos gyerekek táncos bemutatója után fellépett a „Cinegemadár Néptánccsoport”
Horváth Dóra vezetésével. A műsor végén

táncházba hívták a gyerekeket. A délelőtt
folyamán gyümölcsöt, a Szülői Szervezet
jóvoltából pogácsát, a Fornetti felajánlásával pedig finom péksüteményt kóstolhattak a gyerekek és megtekinthették az
óvoda aulájában készült szüreti kiállítást.
Október 15-én a Kézmosás világnapja
alkalmából ellátogattak hozzánk a védőnénik és egészségünk védelme érdekében a kézmosás fontosságáról, a helyes
kézmosásról beszéltek a gyerekeknek.
Október 15-19-ig az Őszi zöldségszüret
hete valósult meg, melyen változatos keretek között ismerkedhettek meg óvodásaink az őszi zöldségfélékkel, betakarításuk, tárolásuk, feldolgozásuk módjával.
Október 15-17-én a Szülői Szervezet
papírgyűjtést szervezett, melynek eredményeként 4082 kg papír gyűlt össze. A
papírgyűjtésből befolyt összeget a csoportok kapták a csoport által gyűjtött

papírmennyiség arányában.
Október 19-től kezdődtek az Ovizsaru
foglalkozások nagycsoportos gyermekek
számára Nagyné Czompó Anita óvodapedagógus vezetésével. A program célja az
óvodáskorú, elsősorban a nagycsoportos
korú gyermekek biztonságérzetének erősítése, a rendőrrel kapcsolatos érzelmek
javítása. Az első foglalkozáson 2 rendőr
néni ismertette meg a gyermekeket a
rendőr munkájával.
Intézményünk benevezett a Koronás CukorOvi 2018. pályázatra, melyen Koronás
Cukor logó gyűjtésével és beküldésével
lehetett részt venni a sorsoláson. A pályázat tartama alatt 1006 db logó beküldésére került sor. Sajnos a fődíjra nem a mi
intézményünket sorsolták ki, de örültünk
a megnyert játékporszívónak is.
(  folytatás a 6. oldalon)
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Köszönjük a szülők és az óvodai dolgozók aktív közreműködését a cukorpapírok gyűjtésében, beküldésében. Jövőre ismét
próbálkozunk.
2018. november 5-9. valósítottuk meg a „Tök jó hét” elnevezésű
projektünket, melyen különböző színű, formájú, fajtájú tökökkel ismerkedhettek meg a gyerekek változatos tevékenységek
biztosításával.
November 8-án az Olifu Magyarország játékbemutatójára került
sor az intézményben dolgozók és a szülők számára.
November 9-én Márton napot tartottunk.. A gyerekeket életkori
sajátosságainak megfelelően megismertettük a Márton napi
hagyománnyal. Készültek a Márton napi dekorációk, lámpások.
Az óvó nénik ezen a napon egy bábelőadással kedveskedtek
a gyerekeknek, majd egy jó hangulatú táncházzal és libazsíros
kenyér evéssel zárult az esemény.
November 12-17-ig a „Kukoricázzunk!” projekt keretében a
kukoricával, a kukorica felhasználásával, feldolgozásával ismerkedhettek meg a gyerekek. Az óvoda aulájában egy kiállítás
keretében is bővíthették ismereteiket. Itt került bemutatásra
Mészáros Zsuzsanna kiállítása régi népi játékokból.
Köszönjük Horváth Dórának és a „Cinegemadár Néptánccsoportnak”, az óvoda Szülői Szervezetének, Czinger Gyulának,
Bogóné Plasek Krisztinának, Illés Eszternek, Mészáros Zsuzsannának, hogy megvalósult programjaink színesebbé tételében
segítségünkre voltak.
Intézményünk csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési
Héthez, mely 2018. november 19-23-ig valósult meg. A projekt
keretében sok változatos tevékenység kertében ismertettük
meg óvodásainkat az újrahasznosítással. Köszönjük a szülőknek,
hogy aktívan bekapcsolódtak tevékenységünkbe, segítették
gyűjtőmunkánkat és otthon is sok kreatív alkotást készítettek a
gyerekekkel. Köszönjük Czakóné Fekete Zsuzsanna Rácalmási
bőrdíszművesnek, hogy maradék bőrökkel, díszekkel hozzájárult
munkánk még színvonalasabbá tételéhez.

November 20-án a Portéka Színpad: A kiskakas gyémánt félkrajcárja című előadást láthatták a gyerekek.
November 26-tól megkezdődött az adventi készülődés az
óvodában. Karácsonyi díszbe öltözött az óvoda, mézeskalács
illata töltötte be az épületet, a szorgos kis gyermekkezek karácsonyi díszeket, képeslapokat, ajándékokat készítettek. Sok
szép verssel, énekkel készültek a közelgő ünnepekre. Sorra
gyúltak a gyertyák az adventi koszorúkon.
November 30-án zenés Mikulásváró délelőttöt tartottunk a
gyerekek aktív közreműködésével, amelyen megismerkedhettek
a tangóharmonikával is.
December 3-án a Nefelejcs Együttes zenés Mikulásváró műsorát láthatták.
December 4-én ellátogattak hozzánk az első osztályosok, akik
boldogan vették ismét birtokukba az óvodát. Óvodásaink is
nagy-nagy szeretettel fogadták régi csoporttársaikat.

December 6-án megérkezett a várva várt Mikulás, aki sok-sok
ajándékot, meglepetést hozott a gyerekeknek, hiszen hozzánk,
csak csupa jó gyerek jár.

A „Játsszunk együtt” program keretében nyílt napokat valósítottunk meg az intézményben. A Süni csoport november 21-én,
a Pillangó csoport november 27-én, a Maci csoport december
6-án, a Cica és a Nyuszi csoport december 7-én várta a szülőket
egy közös játék délelőttre. Nagyon örülünk, hogy sok szülő
élt a lehetőséggel és egy rövid időre ismét „gyerek” lehetett.
December 13-án a Maci csoport gyermekei elevenítették fel
a Luca napi népszokásokat az óvodában. Lucázó műsorukkal
felléptek a december 9-i Adventi vásáron a Perkátai Kastélykertben Kárász Ferencné óvodapedagógus vezetésével.
December 14-én tartottuk Téli ovikoncertünket, melyen az
óvó nénik kórusa után Szarka Zsombor nagycsoportos óvodás
dobolt, Burián Katalin tangóharmonikázott, Waller Vivien furulyázott, Horváth Fanni karácsonyi dalokat énekelt. A feldíszített
karácsonyfa köré telepedve ezzel a gyönyörű, ünnepváró koncerttel tettük igazán bensőségessé a karácsonyvárást.
Ezúton szeretnék mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket,
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánni magam és az
óvoda dolgozói nevében!
„Hozzon ez az
új esztendő
békességet, örömet,
hogy mindenütt
boldogságban
nőjenek a gyerekek!
(Szalai Borbála: Újévi kívánság)
Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető
Bogó Anikó
ÁMK igazgató
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Sikeresen zárult „Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása
Perkátán” -művelődési pályázat I. mérföldköve
A pályázat időtartama: 2018. február2020. január
A Perkátai Általános Művelődési Központ
a pályázat első ütemében több programot
valósított meg az EFOP-3.7.3-16-201700176 kódjelű, Az egész életen át tartó
tanuláshoz hozzáférés biztosítása, „Tanulni így is lehet” című pályázat keretében,
amely az Európai Unió támogatásával, az
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
társfinanszírozásával valósul meg, 59 605
180 forint 100 %-os hozzájárulással.
Heti szakkörök
Várjuk az új jelentkezőket az ingyenes
képzéseinkre. A heti szakkörök tekintetében jelenleg folyamatban van a második
turnus, amely 2019. január 31-én zárul.
A heti egy alkalommal meghirdetett
szakkörökben minimum 6-6 fő vesz
részt.
Kiscsoportos nyelvi szakkörök
Célunk, hogy kedvet ébresszünk az idegen nyelv megismeréséhez, valamint
annak bizonyítása, hogy a nyelvtanulás
is lehet szórakoztató, kikapcsolódást biztosító tevékenység.
A nyelvtudás megszerzésével egy későbbi sikeres elhelyezkedés alapjainak a
megteremtését is megcéloztuk.
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!
Kezdő Angol nyelvi szakkör
A foglalkozást vezeti: Jákliné Rajcsányi
Rozália, tanító angol nyelvi műveltségterület végzettségű, 14 éves munkatapasztalattal
„Jó hangulatban, a hétköznapi életből
vett példákkal kiegészítve teltek az eddigi
foglalkozásaink, melyeket egy hagyományos angol teadélutánnal zártunk az első
turnus végén.”
Haladó Angol nyelvi szakkör

Foglalkozásvezető: Szombat Katalin angol
nyelvtanár, 12 éves tanítási tapasztalattal
„A képzés a nyelvtanulás elsajátításának a
módjában azt az újszerű szemlélet követte, amely játszva, szituációs gyakorlatok
által, a hétköznapi élethelyzetekre építve,
változatos munkaformákban, interaktív
eszközök bevonásával támogatta az ismeretszerzést.”
Kezdő Német nyelvi szakkör
A foglalkozást vezeti Horváthné Horgos
Judit, német nyelvtanár, 30 éves tanítási
tapasztalattal
„A német nyelv tanult helyzetekben való
megfelelő használatában, kifejezőkészségükben, kiejtésben szépen, lassan, de
biztosan fejlődtek az I. turnus résztvevői.”
Haladó Német nyelvi szakkör
Foglalkozásvezető: Szöllősiné Móker Ágnes, német nyelvtanár, 17 éves tanítási
tapasztalattal
„Elmondható, hogy mindenkinek fejlődtek
anyanyelvi és idegennyelvi kompetenciái
és kommunikációs készségei.”
További heti szakkörök:
Informatikai, digitális tudásbővítés-Ablak
az okos világra
Foglalkozásvezetők: Szakács Lászlóné
információs társadalmi tanácsadó és digitális mentor, valamint Molnár József
informatikus tanár
„Fontosnak tartottuk, hogy a felmerült
kérdéseket tisztázzuk, igazodjunk az
egyéni igényekhez.
A következőben induló kurzusoknál is
fontosnak tartjuk, hogy a jelentkezők
gyűjtsék össze a hiányosságaikat, mivel
szeretnének részletesebben foglalkozni
a foglalkozások során.”
A képzés célja, hogy bebizonyítsuk azt,
hogy az internet nélkül természetesen
lehet élni, de a használatával, sokkal
könnyebb 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!
„Az I. félévben betekintettünk a kézműves
mesterségek világába.

Ellátogattunk kézművességgel foglalkozó,
helyi civil szervezetekhez.
Kiállításokat szerveztünk helyi alkotásokból, és a hagyományok értékeinek
bemutatása céljából. Közösségi, interaktív foglakozások, előadások segítségével
kapnak útmutatót a résztvevők.

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 programot két védőnő, Bogóné
Plasek Krisztina és Illés Eszter valósítja
meg.
„Mindenkit szeretettel várunk továbbra
is a péntekenként 9-12 óráig tartó Baba
klubba, mely a Szociális Központ klubtermében található. Bárki jöhet, aki szeretne
színes programokon, ismeretterjesztő
beszélgetéseken részt venni, vagy csak
egyszerűen kilépne gyermekével a hétköznapok világából és szeretnének egy jót
játszani, megismerni hasonló gondokkal
küzdő szülőket, gyermekeik korosztályát.”
Kompetenciafejlesztés a hagyományok
újratanulásával
„Kiemelt célunk volt, hogy a településünk hagyományait mélyen ismerő időskorú személyeket a település fiatal generációjával közel hozzuk egymáshoz.
Fontos volt számunkra, hogy a még el
nem feledett hagyományokat, szokásokat továbbadják időseink a fiataloknak,
megőrizhesse ezáltal az utókor.
A program a nemzedékek közötti kommunikációt és elfogadást is nagymértékben elősegíti.
Az eddig megvalósult találkozások alkalmával több perkátai hagyományos étel
receptjének felkutatása, az étel elkészítése megvalósult.
Nyáron a helyi iskolás gyermekeknek
kézműves foglalkozást tartottak a nyugdíjasok, nagyon oldott- jó hangulatú
programot kínálva ezzel.
(  folytatás a 8. oldalon)
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Terveink között szerepel még a régi
gyermek gondozási-nevelési praktikák
átadása és a Mária-lányok történetének
rögzítése is.”
Szilasy Katalin és Barna Tímea

hatékony kommunikációt tudnak kialakítani a csoporttal.
Horváth Dóra ifjúságsegítő és Preizler
Nikolett várja a jelentkezőket!

Foglalkozás-sorozatok
A foglalkozás-sorozatok hetente kínálnak programokat, amelyekre 10-10 fő
jelentkezését várjuk!
Szociális, ügyintézési kompetenciák elsajátítása
Várjuk mindazokat a segítő kezeket elfogadó, 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

2018. júniusban egy Ünnepkörökhöz
kapcsolódó alkotótáborban vehettek
részt az érdeklődők. A foglalkozások alkalmával a kézműveskedés iránt fogékony
felnőttek és gyerekek kreativitásának, vizuális gondolkodásmódjának, fantáziájának fejlesztése mellett az esztétikai és
manuális készségek fejlesztése, valamint
a népszokások, néphagyományok megismerése volt a cél.
A kézműves foglalkozásokon gyermekek
és szüleik együtt alkothattak.

egyik kiemelt előadója volt Kundakker
Ferencné, aki Apáczai Csere János-díjas
pedagógus révén a saját pályáját is ismertetve mondta el, hogy mennyire fontos,
hogy folyamatosan képezzük magunkat.
Az előadásokkal ösztönöztük a fiatalokat
az önművelésre, önképzésre, az iskolarendszerbe való visszailleszkedés felé.
Augusztus folyamán egy Kompetencia
fejlesztő tábort tartottunk, amin a képzési, munkaerő piaci lehetőségekről is
beszámoltunk. A program célja azoknak
az elemi ismereteknek, készségeknek és
szociális kompetenciáknak az elsajátítása/
begyakoroltatása, melyek elengedhetetlenek a sikeres mindennapi élethez,
valamint alapfeltételei a szakképzésbe
való bekapcsolódásnak.
A programokról aktuálisan, és részletesen
tájékoztatjuk az érdeklődőket!
2019. február elején induló, illetve folytatódó programokra jelentkezni, és érdeklődni lehet személyesen a foglalkozásvezetőknél, illetve a könyvtárban.
Egyéb elérhetőségek:
Telefon: 0625- 522-321 ;
e-mail: konyvtar@perkata.hu ;
Perkáta könyvtár facebook oldala
Lászlóné Szabó Edit
szakmai munkatárs
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató

2018. júliusban egy Szabadegyetemet
szerveztünk melyen kiemelt figyelmet
fordítottunk a fiatalok motiválására, arra
hogy az egész életen át tartó tanulás
miért is olyan fontos. A szabadegyetem

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

Novemberben történt
November 5. Tűzoltókészülékek ellenőrzése megtörtént, mely valamennyi készülékre vonatkozóan mindegyikre megfelelő
értékelés született.
November 7. Alsós mesemondó versenyt
rendeztünk, melyről részletesebben a
rendezők cikkében lehet olvasni.
November 7-én az EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek

kialakítása a köznevelési intézményekben
elnevezésű pályázat támogatásával külön
program is színesítette a mesemondó
versenyt, melyről részletesen a program
vezetője Jákliné Perei Erika tanárnő írt
részletes cikket.
November 9. Márton napi felvonulás
volt, melyet megelőzően a 4. osztályosok műsorán keresztül ismerhettük meg
a legendás szent életét. A nap részeként
tökfaragó verseny is biztosította a jó hangulatot.

Ugyanezen a napon az A Dunaújvárosi
Tankerületi Központ EFOP-3.11.1-172017-00004 pályázata, a „Szülő-Suli” a
tanulók iskolai előmenetelének javítása
és a korai lemorzsolódás visszaszorítása
érdekében keretein belül családi nap is
zajlott, melyről részletes cikket szintén
Jákliné Perei Erika írt.
November 9. a KRÉTA E-napló elérhetővé
vált a szülők részére, a belépéshez szűkséges jelszavak kigenerálása megtörtént.
November 16. Halloween bulit tartottak
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a felsősök, Hegedűs Gabriella tanárnő
szervezésében.
November 17. A Láthatatlan kiállításra
utaznak diákjaink
November 19-22.-éig papírgyűjtést szerveztünk.
Szilasy László
Intézményvezető

3. évfolyamon:
I. helyezett: Karbacz Ervin 3.b
II. helyezett: Németh Attila Márk 3.b
III. helyezett: Denke Máté Gergely3.a

Mesemondó verseny 2018.11.07.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
már régóta hagyomány, hogy novemberben megrendezzük az alsó tagozatosok
részvételével a mesemondó versenyünket. Ezt az eseményt az idén november 7-én tartottuk iskolánkban. Nagyon
változatos, kedves mesékkel készültek
most is tanulóink. Csodálatos élményekkel gazdagodhattak azok, akik részt vettek
eme eseményünkön. Az első és második osztályosok együtt mutathatták be
meséjüket, míg a harmadik és negyedik
osztályosok külön teremben mesélhettek
nekünk. A zsűri tagjai közt köszönthettük
Fülöp Irén nyugdíjas tanárnőt, Toldi Hajnal
hitoktatót, Kárász Ferencné Csilla óvó
nénit, Pavlicsek Zsolt tanár urat, Benke
Ferencné Gabi nénit, és Lászlóné Szabó
Edit könyvtáros kolléganőt. A felkészülésben aktívan részt vettek az alsó tagozatos
tanító nénik, és gyermekeink szülei is,
akiknek ezúton is nagyon köszönjük ezt
a szép élményt, mellyel megajándékoztak
bennünket. Gratulálunk a helyezést elért
gyermekeknek és visszavárunk mindenkit
jövőre is! Az első helyezettek részt vehetnek a nagyvenyimi körzeti mesemondó
versenyen november végén.
Helyezettek:
1. évfolyamon:
I. helyezett: Viczkó Valentin 1.b
II. helyezett: Jákli Janka 1.a
III. helyezett: Bogó Bella 1.b

2. évfolyamon:
I. helyezett: Basticz Bianka 2.a
II. helyezett: Ármán Szvetlána 2.a
III. helyezett: Kis Zsigmond 2.b
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A 4. b osztályos tanulók színvonalas kis
műsorukkal nyitották meg a délutánt,
melyben bemutatták Szent Márton püspök életét, alakjához kapcsolódó népi
hagyományokat.
Ezt követően kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Az alsós
tanító nénik segítségével készíthettek libás képeslapot, bábot, karkötőt, kardot,
csákót, színezhettek, tekézhettek, célba
dobhattak.

4. évfolyamon:
I. helyezett: Gyarmati Katinka 4.a
II. helyezett: Vigházi Amina 4.b
III. helyezett: Kózer Kíra 4.b
Különdíjas : Szabó Fanni 4.a

Gratulálunk a helyezetteknek!
Gergelyné Németh Tímea
Tanítónő
A „Mese napja”
November hónapban, Iskolánk a mesék napja alkalmából az EFOP-3.3.717 Informális és nem formális tanulási
lehetőségek kialakítása a köznevelési
intézményekben elnevezésű pályázat
támogatásával, programot hirdetett. A
mese napjához kapcsolódóan a mesék,
a mesemondás iránt érdeklődő tanulók
mérhették össze tehetségüket. Többféle
feladattal inspiráltuk tanulóink kreativitását, alkotókedvét.
Meseillusztrációt készíthettek, melyek
iskolánk aulájában kiállítás formájában
tekinthetők meg. Saját képregény is született, mely a képi és szöveg kidolgozásával segített a fantázia fejlesztésében.
Díszlet, báb, kosztüm tervezése is nagy
népszerűségnek örvendett, főleg az alsós
tanulóink körében. Saját mese írása, is
több tanulónak beindította a fantáziáját,
az első helyezett, Nedo Dóra, a november
7-én megrendezett mesemondó versenyen is elmondhatta meséjét. Sikeres
programot zártunk.
Jákliné Perei Erika
Tanárnő
Márton-nap
2018. november 9-én elevenítettük fel
Márton-naphoz kapcsolódó népi hagyományokat.

Mire a foglalkozások befejeződtek besötétedett. Kicsik és nagyok izgatottan
gyújtogatták saját készítésű lámpásaikban
a gyertyát, hisz a Márton nap legizgalmasabb része a lampionos felvonulás következett, ilyenkor együtt sétálunk az iskola
környékén. Nagyon sok szülő kísérte
gyerekét, és persze voltak kíváncsi felsős
tanulók is. Csodálatos látványt nyújtott a
lámpások apró fénye a kígyózó sorban.
Mire visszaértünk az iskolába a szülők
segítségével, zsíros kenyér és forró tea
várt mindenkit. Nagyon sok szülő meglepődött milyen jóízűen eszik a gyerekeik
a zsíros kenyeret, otthon meg nem enné.
Hát már ezért megéri a fáradozás.
Köszönet minden tanító néninek, minden
szülőnek és szereplő gyereknek!
Szervező pedagógusok: Gergely Ágnes,
Jákliné Perei Erika, Fórizs Antonella
„Szülő-Suli” ötpróba
2018.november 9-én családi ötpróbára
invitáltuk a családokat. A programba 14
órától 18 óráig lehetett bekapcsolódni,
részt venni. Az iskolánkban ezen a délután
számtalan programon vehettek részt a
diákok és a vállalkozókedvű szülők.
A tökfaragástól, a receptkeresésen át,
az ügyességi feladatokig, a Mártonnapi feladatokkal bezárólag, széles volt a
szülők és a gyermekek által választható
program kínálat. Öt szabadon választható
állomás feladatainak közös teljesítése volt
a kitűzött feladat. Összesen 25 család
teljesítette maradéktalanul az öt állomást. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ
EFOP-3.11.1-17-2017-00004 pályázata,
a „Szülő-Suli” a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás
visszaszorítása érdekében, az Iskola-család együttműködésére alapozott egyéni
fejlesztésen keresztül programsorozat
adott módot a jutalmazásra.
Jákliné Perei Erika
Tanárnő

(  folytatás a 10. oldalon)
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Tök jó!-nap
Iskolánk a Dunaújvárosi Tankerületi Központ EFOP -3.3.7-17-2017-00007 pályázatának keretein belül 2018.11.09-én
„tökös” napot szervezett. A szép számú
jelentkező az alábbi lehetőségek közül
választhatott:
I. Töklámpás faragása Molnár Józsi bácsinál
II. Recept füzet készítése Hegedűs Gabi
néninél
III. Tökös asztali dísz összeállítása Orbán
Brigi néninél
IV. Tökös csendélet festése v. rajzolása
Szöllősiné Móker Ági néninél
Zsűrink értékelése alapján a nap legtökéletesebb művészpalántái:

A megmérettetésre 3 fős csapatok jelentkezhettek.
A diákok nagyon ügyesen szerepeltek,
remek csapatmunkában oldották meg a
feladatokat.
Minden résztvevőnek gratulálunk!
Az eredmények az alábbiak szerint alakultak:
2. évfolyam:
I. helyezett: Királyok csapata 2. b: Cséza
Dávid, Fazekas Julianna, Bihari Noémi

3. évfolyam:
I. helyezett: Szövegértők I. csapata 3. b:
Sipos Karina, Karbacz Ervin, Németh Attila Márk
II. helyezett: Szövegértők II. csapata 3.b:
Balázs Bernadett, László Réka Hella, Somogyi Zorka Mira
4. évfolyam:
I. helyezett: Lángoló ceruzák csapata 4.a:
Balog Olivér, Takács János, Kovács Roland
II. helyezett: Baglyok csapata 4.b: Klózer
Kíra, Vaskó Hanna, Bálint Réka
III. helyezett: Csajos csapat 4.a: Gyarmati
Katinka, Majsai Kinga, Mészáros Melissza
Gyöngyösi Edit
DÖK-patronáló tanár

Rajz: Kucska Valentina, Ősi Viktória, Újvári
Bianka

II. helyezett: Négy kismanó csapata 2.b:
Kis Zsigmond, Czompó Nikolett, Bedő
Ádám, Kis Péter

Töklámpás:
Albert Zsombor, Gálosi Lara és Vigházi
Zéti (Tökördög)
Fórizs Melinda, Horváth Mónika, Jákli
Regina és Székely Tímea (Szülő nő)
Tökös asztali dísz:
Bernhardt Bogi és Szombat Noémi
Fórizs Melinda, Horváth Mónika, Jákli
Regina és Székely Tímea

III. helyezett: Legyőzhetetlenek csapata
2.a: Farkas Hanna, Basticz Bianka

Szombat Katalin
Tanárnő

Az első osztályosok november 28-án
Nagykarácsonyba utaztak a Mikuláshoz.
A gyerekeket fogadta a Télapó a dolgozószobájában, kézműves foglalkozáson is
részt vehettek, megnézhették a szarvasokat, felülhettek a piros szánkóra, a Jóság
kútjába belemondhatták csínytevéseiket,
a cserebere falnál játékot cserélhettek és
körhintázhattak is.

Szövegértés verseny a DÖK szervezésében

Élményekkel gazdagon tértek haza a
mesebeli környezetben eltöltött délutáni programról.

2018. november 19-én szövegértő versenyt tartottunk iskolánkban a DÖK szervezésében.

Vátkainé Boda Ildikó, Pats-Belső Viola,
Basticz Józsefné

Egészségügy
Köszönet véradásért!
A 2018. november 26-án az orvosi rendelőben megtartott véradáson
Perkáta ismét nagyon szépen teljesített!
46 fő jelentkezett véradásra, 37 fő tudta leadni a vért és első alkalommal jelentkezett 1 fő.
Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget!
Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter védőnők
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Védőnői szolgálat hírei
Az élet egyik legszebb ajándéka egy új élet, a gyermek megszületése!
Ennek az örömteli, boldog eseménynek részesei azok a családok, akiknek a nevét
a Perkátai Hírekben közzétesszük.
2018-ban születtek Perkátára
Októberi Gólyahír
Alanyai Krisztofer Mike
Denke Roland Ákos
Cserna Izabella
Horváth Éva
Polányi Kevin
Kiss József

2018.10.05.
2018.10.12.
2018.10.24.
2018.10.25.
2018.10.27.
2018.10.29.

Szülő: Alanyai Antónia
Szülők: Denke Ákos és Kónicz Renáta
Szülők: Cserna István és Rupa Viktória
Szülők: Horváth József és Babai Edina
Szülő: Polányi Nóra
Szülők: Kiss József Dávid és Bauer Szandra

Novemberi Gólyahír
Alanyai Milán
Zakariás Aida Leila
Horváth Elizabet
Laczi Hanna
Kovács-Duboviczky Noel
Völcsei Boglárka
Újvári László Péter

2018.11.05.
2018.11.08.
2018.11.13.
2018.11.13.
2018.11.18.
2018.11.19.
2018.11.27.

Szülők: Horváth Milán és Alanyai Nárcisz
Szülők: Zakariás Richárd és Kovács Alexandra
Szülők: Horváth Tamás és Umführer Hajnalka
Szülők: Laczi Gábor és Tóth Ildikó Ibolya
Szülők: Kovács Csaba és Duboviczky Dóra
Szülők: Völcsei Péter és Sózó Ida
Szülők: Újvári József és Domonyik Tímea

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!

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

tük a mondókákat, énekeket, és érdekes
hangszerekkel ismerkedtünk meg!
Hozzánk is ellátogatott a Télapó, kinek
örömére, kinek bánatára, de végül az
ajándéknak mindenki nagyon örült! A
szülők finom tortával is készültek a nagy
eseményre.
Természetesen továbbra is nagyokat játszunk, építőzünk, labdázunk, autózunk,
kalapálunk és hancúrozunk!
Szeretettel várjuk a kicsinyeket péntekenként délelőtt a szociális központba!
Védőnők

2018 őszén is tovább folytatódott a
nyüzsgés a Baba-mama klubban. Ellátogattunk a kastélyba, ahol Lászlóné Szabó
Edit nagyon érdekes előadást tartott nekünk a papírszínházról és a mágnes-színházról. Továbbá megnéztük a játékkiállítást! Természetesen néhány játékot ki is
próbáltunk!
Négy alkalommal Ringató foglalkozást
tartott nekünk Veréb Judit. Nagyon élvez-

Civil szervezetek hírei
Perkátai SE Labdarúgó Szakosztályának hírei
2018. november 18-án, délután 2 – 0 arányban, magabiztosan győzte le a Perkáta
SE felnőtt csapata Seregélyest, így ugyanannyi ponttal,
de rosszabb gólkülönbséggel
áll a második helyen a Fejér
megyei II. osztályú bajnokság
Déli csoportjában. Kísértetiesen hasonlít a helyzet a tavalyi
szezonra, ahol szintén az őszi
idény egy holtverseny jegyében telt el, majd a tavasz végére bajnoki címet és feljutást
ünnepelhetett a csapat.
A szezon előtt a célkitűzés
az élboly volt, a 2-5. hely

valamelyikét látta a vezetés
reálisnak. A téli szünet alatt
megvizsgálva az esetleges
továbblépéshez szükséges
döntések meghozatalát. A
csapat ezt az utolsó mérkőzéstől függetlenül teljesítette,
hiszen legrosszabb esetben
is második helyen telelnek. A
helyezésen felül több pozitív
eredménye is volt a szezonnak. Sokkal több szomszédos
vagy nagyon közeli település
szerepel ebben az osztályban
és szerencsére ezek mindegyikét (Pusztaszabolcs, Adony,
Szabadegyháza, Seregélyes)

sikerrel vette a csapat. Az is
nagyon fontos, hogy a csapat
jelentős részét perkátai játékosok adják, hiszen november
18-án a csapatban 5 helyi játékos kezdett, de további két
játékos, utánpótlás színekben
Perkátán játszott (szerk. így
saját nevelésnek számítanak),
tehát a kezdőcsapat 7 játékosa
perkátai vagy perkátai nevelésű volt. Mindig is az utánpótlás nevelését tartottuk kiemelt
feladatnak, ezért is tart fenn
az egyesület hat korosztályos
csapatot, de természetesen
nagyon örülünk, hogy a felnőtt

csapat kiemelkedő példát ad
a fiataloknak.
Örömteli hír volt a múlt héten, hogy a Perkáta SE közel
húszmillió forintos TAO kvótát
nyert el, amely magas összeg
az utánpótlás csapatok megnövekedett létszámának is
köszönhető, illetve két eszközfejlesztés (részleges pályafelújítás és kisbuszvásárlás)
révén, az önrésszel együtt 25
millió forintos pályázatot tud
az egyesület megvalósítani.
Somogyi Balázs
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Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Táncház és Nótaest
A Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat a “VELED az
ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel
közösen szerveztek 2018. 11.
17-én egy táncházzal egybe
kötött nótaestet.
A táncház 14-órától 17-óráig tartott. Ez idő alatt Koncz
Mária táncoktató mutatta be a
roma tánc lépéseit, az érdeklődő vendégek pedig elsajátíthatták azokat. A rendezvény
ideje alatt a szervezők romás
lecsóval és bodaggal (cigány
kenyérrel) kínálták meg az érdeklődőket.
Ezt követően 18-órától a nó-

taest vette kezdetét, ahol Patai
Benő és zenekara húzta el a
vendégek nótáját.
Az est jó hangulatban telt,
terveink közt szerepel további

Luca nap a Nyugdíjasok Baráti Köre
Egyesülettel
Az idei évben 12. alkalommal szervezte meg az Egyesület Luca-napi rendezvényét, december 8-án a faluházban.
A programon a helyi egyesületi tagok mellett, a környező
települések nyugdíjas szervezetei is szép számmal érkeztek.
A rendezvényt a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájának gyermekei
nyitották meg, jó kedvre derítve a résztvevőket.

hasonló rendezvények megszervezése.
Fórizsné Csilla

Dr. Nagy Andrásné az Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Bogó Anikó alpolgármester röviden értékelte a
mögöttünk álló évet, kiemelve a jó együttműködést, és kívánt
Áldott Békés Ünnepeket mindenkinek.
A szabadegyházai Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör énekelt a
színpadon, ezt követően a helyiek egy kis előadással készültek,
amin jól szórakozott mindenki.

A finom vacsora elfogyasztása után pedig pillanatok alatt megtelt a táncparkett.
Bogó Anikó

A Perkátai Polgáro"rség
Békés, Boldog Karácsonyt
és Sikerekben Gazdag
Újesztendo"t kíván
Perkáta lakosainak!
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A Perkátai Irodalmi
Kör hírei
Feltartóztathatatlan lelkesedéssel és lendülettel dolgozik kis csapatunk továbbra
is. Ötleteink sokrétűek, melyekhez rengeteg energia és alkotókedv szükséges,
amellyel tagjaink bőséggel rendelkeznek.
Irodalmi Körünk nyitott, szeretettel várjuk
és fogadjuk a versek, regények, színház
kedvelőit.
Kiemelt feladatunk és vállalásunk, hogy
összegyűjtjük és kiadjuk Perkáta eddig
meg nem jelent személyes arcát is, az
emberi sorsok, példák és családok történetét bemutató könyveket. Az írás és
a szerkesztés elkezdődött, sőt az első
kötetet a jövő év első heteiben már véglegesítjük is.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik a
2019-től megjelenő „Perkáti Életképek”
munkacímet kapott kötetek írásához hozzá szeretnének járulni helyi történetekkel,
érdekességekkel a közeli vagy távolabbi
múltból, avagy érdekes és érdemes emberek, családok példáját, élettörténetét
szívesen olvasnák köteteinkben. Akár
szerzőként, akár ötletadó mesélőként,
„informátorként is szívesen látunk mindenkit, akinek közérdeklődésre számot
tartó tudása van a témában. Aki nem tudja, vagy nem akarja saját maga megírni,
azt szívesen segítjük! Várjuk továbbá a
kiadás költségeihez hozzájárulni tudó
támogatókat, cégeket, vállalkozásokat,
magánszemélyeket is, melyet szintén
megörökítünk a kötetekben az utókor
számára! Jelentkezés, érdeklődés a felelős szerkesztőnél Pavlicsek Zsoltnál!
Hirdetés - Tagtoborzás
Szeretettel hívunk minden irodalomkedvelő érdeklődőt 2019 január 09 szerda
15.30-ra a Kastély fő épületében kezdődő
nyitott Irodalmi Körös délutánunkra, melyen betekintést nyerhetnek csapatunk
„hétköznapi munkájába”, most éppen a
2019.évi terveinket pontosítjuk és egyeztetjük a Magyar Kultúra Napjára készülő
műsor részleteit!
Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy
Körünk vezetője Pavlicsek Zsolt Irgalmas
szegénység című versét beválasztották
az Irodalmi Rádió gondozásában kiadott
Lelkek iskolája című országos antológiába, mely kötet már meg is jelent!
Íme a „külső sikert” is elért vers:

Pavlicsek Zsolt
Irgalmas szegénység
Az egy kiüresedés.
Egyetlen „ügyűség”,
mikor mocskaink
leáznak félelmeinkről.
Nem a hajlék hiánya
tesz igazán szegénnyé,
de nem mártír magában
önhibás hajléktalan sem…
Nem menthetik sóhajok,
kesergő könnyszánalmak
ha önmaga sem akarja,
megoldást végleg feladva…
Enyhítő tál leves, kabát,
itóka, aprópénz s jó tanács,
lelkünket csalókán
nyugtatja csupán…
Világnak kietlensége,
értékmentes ricsaja,
közönykérő tükörként
sűrűn borul ránk…
A megélt jóban
mindig ott az Isten,
nekünk jutó rossz
le nem győzhet minket..
A gondviselés működő
Szeretettel cselekvő …
Vezet boldog-lét felé:
minden mélyén a remény.
Évvégi ajándékként fogadják szeretettel
mini versválogatásunkat, melyek tagjaink
alkotásai.
Kapócs Mihály
Öregasszony és az örvösgalamb
Hajlotthátú öregasszony
remegő kezében
Egy sebesült örvösgalamb
vergődik keményen.
Gyógyítgatja, vigasztalja,
majd felépül újra
Nem halhat meg, hisz várja őt
a természet vadregényes útja
Te, aki annyiszor átszelted a Balkánt
Hogy fészket rakhass,
meglelted Perkátát
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Nem múlhatsz el ily könnyedén,
hisz féltő kezek óvnak
Nem okozhatsz fájdalmat
ennek az asszonynak.
Kit a sors keményen próbára tett
sokszor
Ezért görbült, ráncosodott,
mint a kinyűtt bocskor
Kinek az élet ezer gondja közbe
Mindig volt ideje,
hogy jöttödet meglesse
Május érkeztével dalodat hallgassa
Szerető gondoskodást tetőled láthassa
Szedd össze az erőd
még egyszer utoljára
Hasitsd a kék eget te béke vitorlája
Ne lássák, hogy leszel kutyák eledele
Ne fájjon az öregasszony
agyonsebzett szíve.
Szeretettel Ilonka nénémnek.
Fülöp Irén
A szeretet ünnepe
Vásárlási lázban vagyunk,
Kinek mit vegyünk karácsonyra?!
Boltról boltra járunk,
Mit is tegyünk a fa alá a dobozba!
Végre mindenkinek megvan az ajándék!
A papának kényelmes papucs,
A mamának meleg harisnya.
A gyerekeknek mesekönyv és játék.
A fa alatt sorakoznak már mind sorba.
Ott áll a szép fenyő!
A konyhában illatfelhő!
Minden be van csomagolva.
A szívünket és lelkünket is
Beragyogja e szép nap sugara!
A szeretet ünnepén
Üljük együtt körbe az asztalt,
Örüljünk egymásnak!
Felejtsük el a gondokat!
Adjuk át magunk a boldogság pillanatának!
Ki tudja,meddig tudunk így együtt
lenni?
Örüljünk a mának!
A holnap még bizonytalan!
A szeretet ünnepe
Teljen teljes boldogságban!
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Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. | e-mail: kinaikozpont@perkata.hu | Tel.: (06) 25-899-102 és (06) 20-381-5526
2018. novemberében kínai delegációt
fogadtunk a Győry-kastélyban.
A hónap végén pedig a karácsonyi
ünneppel kapcsolatos kínai programot szerveztek a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központban. Pavlicsek
Patrik, Kína kutató először tartott ismeretterjesztő előadást az általános
iskolásoknak. Bemutatta a távoli ország ünnepét, mesélt az ajándékozási szokásokról. Kiemelte, hogy a világ
karácsonyfadíszeinek 90%-át Kínában

gyártják, ám ők ezeket nem használják.
Közösen meghallgatták a „Száncsengő”
című zene kínai verzióját, illetve a karácsonyt ünneplő pandákról is megnéztek
egy videót. Az előadás után a központ
munkatársai által szervezett kézműves
foglalkozás vette kezdetét, mely során
a karácsony és a hozzá kapcsolódó kifejezések kínai írásjeleit díszíthették ki a
részt vevő iskolások.
Horváth Dóri

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ
2018. december 20-tól zárva tart. Nyitás: 2019. január 2.

A Perkátai Kínai Központ
Békés, Boldog Karácsonyt
és Sikerekben Gazdag Újesztendo"t
kíván Perkáta lakosainak!
FIGYELEM
Érdekli a kínai nyelv, a kínai kultúra? Szeretne többet
megtudni az országról? Szeretne belekóstolni a nagyon
nehéznek tartott kínai nyelvbe és írásba?
ITT a lehetőség!
Januártól kínai nyelvtanfolyam és kultúraismereti foglalkozások indulnak PERKÁTÁN a Kastélyban, a Kínai
–Magyar Kulturális Turisztikai Központban.
Ajánljuk mindenkinek: akár nyelvvizsga-felkészítésre,
de ha csak kíváncsi és hobbiból megismerkedne ezzel
a rejtélyesnek tartott nyelvvel – ne habozzon, jöjjön
el, próbálja ki!

Kiscsoportos oktatási forma, külön gyermekek és felnőttek részére!
Nyelvoktató:
Pavlicsek Patrik sinológus, Kína kutató, felsőfokú HSK
kínai nyelvvizsgával rendelkező szakember.
Megbeszélés, részletes információk:
2019 január 16 szerda 17 órai kezdettel a Kastélyban !
Előzetesen érdeklődni, jelentkezni – ált. iskolásoknak
és középiskolásoknak is – Pavlicsek Zsoltnál lehet az
iskolában!

Kíváncsi más országok szépségeire és kultúrájára?
Szeret világot látni? Szívesen megosztaná utazási élményeit másokkal? Szívesen hallgatná mások beszámolóit, külföldi tapasztalatait? Alakítsuk meg a Perkátai Világjárók Klubját!
Várok szeretettel minden érdeklődőt január 16 szerda 17.30-kor a Kastélyba
(Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ)
Pavlicsek Zsolt

Saját fotók a helyszíneken India, Japán, Tibet.
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Kína kincsei 91. - Pavlicsek Zsolt rovata
„Kínai karácsony”
Pavlicsek Patrik élménybeszámolójának
szerkesztett változata
Kínában a karácsony nem állami ünnep,
nem munkaszünet, így ha hétköznapra
esnek karácsony napjai, csak a munkaidő után van lehetőség az ünneplésre.
Kínában csupán az emberek mintegy
1%-keresztény, így nagyon kevesen ünneplik a karácsonyt tartalmában úgy,
mint mi. Nyilván kevéssé értik a kis Jézus megszületésének fontosságát, de
a szeretet és a békesség ünneplése , a
családi együttlétek számukra is fontos
értékek, így szimpatikus számukra ez
a nyugati ünnep. A nagyvilág szokásait követve ezért egyre többen követik
Kínában is a karácsonyi ünneplés hagyományait. A városokban feldíszítik
az épületeket, a fákat, a parkokat, ami a
kínaiaknak egyébként is kedvelt szokásuk
-- és karácsonyfákat állítanak, díszítenek.
Mikulásnak is beöltöznek sokan, persze
picit „kínaiasítva” a ruházatot. A Mikulást
„Sheng Dan Lao Ren”-nek hívják, úgy
kívánnak egymásnak Boldog Karácsonyt,
hogy: „Sheng Dan Kuai Le!” Gyakori a
műfenyőállítás, amelyeket egyszerű /
de nagyszerű/ papírdísz dekorációval
díszítenek fel. Náluk nem szokás édességeket, szaloncukrot, törékeny tárgyakat

tenni a fára. Érdekesség, hogy a világ
karácsonyfadíszeinek 90%-át Kínában
gyártják, de készítői nem igazán használják ezeket a díszeket otthon.
Az ünnep tartalmában azért kicsit átformálódott Kínában, mivel a szerelmes
párok között lett nagyon népszerű, akik
ilyenkor megajándékozzák egymást. A
szemükben ez olyan ünnep, mint egy
Valentin-nap. A gyerekek nem kapnak
ajándékokat, mert ezt inkább néhány
héttel karácsony után a holdújév nagy
családi ünnepén kapják ( mozgó ünnep
január vége és február vége közötti időszakban)
Új kínai karácsonyi szokás az alma ajándékozás, mert kínaiul a Szenteste „Ping
An Ye”, a Ping szó pedig nagyon hasonló
a „Ping Guo”, alma szó Pingjére. Ezért
a kínai boltokban karácsonykor papírba
csomagolt almákat lehet kapni. A kínaiak
karácsonykor is szívesen énekelnek, de
az általunk ismert hagyományos karácsonyi dalokat nem igazán ismerik, csak
a Jingle bells-t …
Karácsony estéjén a kínai keresztények, ahogy a világ más országaiban
is szentmisére mennek, közösségben
ünnepelnek, összejöveteleken vesznek
részt, a családok közös programokat
szerveznek.
Kétszer töltöttem eddig a karácsonyt
Kínában – egyszer Pekingben, egyszer

Nanjingban – és be- vallom alaposan
más volt, nagyon hiányzott a hazai igazi karácsonyi hangulat és a szokások.
Furcsa volt családommal úgy „csetelni”,
beszélni és látni is a kamerán keresztül-- , hogy családi házunk fényekkel van
feldíszítve, a nappaliban áll a szokásos
karácsonyfa a gyermekkorom óta jól
ismert díszekkel.. A fenyőillatot és süti
illatokat már hozzágondoltam, amint
betöltik a lakást, szüleim és testvéreim
készülnek a szentestére .. Én pedig a
tankönyvek fölé görnyedve a másnapi
tanórákra készülök éppen… Először nagyon csodálkoztam, hogy dec. 25-én is
van tanítás , de hát éppen hétköznapra
esett. Európai és amerikai diáktársaimmal azért kicsit bevittük az egyetem falai
közé a karácsonyt, mivel kisebb fenyőfát
állítottunk a tantermünkben, feldíszítettük, némi édességet is varázsoltunk és
persze a világhálónak köszönhetően
nem hiányoztak a hangulatos karácsonyi
dalok sem. Oktatóink rugalmasan és
barátságosan alkalmazkodtak a helyzethez és picit lazábbra vették az aznapi
tanulást. A karácsonyozást folytattuk
a kollégiumban is, amelyhez már bátrabban csatlakoztak ázsiai barátaink is,
mert hát együtt lenni egy jó társasággal
mindig „jó buli”.
Mindezek ellenére számomra a karácsony mindig itthon lesz az igazi! Áldott
ünnepeket kívánok!

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.

Napsütötte Toszkána:
Firenze titkos látnivalói

Firenze, az olasz kultúra és nyelv bölcsője, a mesés Itália
egyik leglátogatottabb városa, ahol naponta több száz turista fordul meg. Nem véletlen ez a nagy szám, hiszen olyan
nagy művészek alkotásai csalogatják ide az embereket a világ
négy sarkáról, mint Brunelleschi, Donatello vagy éppen Michelangelo. De nem feledhetjük el az olasz irodalom három

legnagyobb alakjának, Dante, Boccaccio és Petrarca nevét
sem, akik olyan nagyot alkottak, hogy munkásságuk a mai
napig befolyásolja az európai és világirodalmat. A firenzei
városlátogatások többsége gyakran a történelmi belváros
főbb nevezetességeinek, mint az Uffizi Képtár, a Dóm tér, a
Ponte Vecchio és a Palazzo Vecchio felkeresésében merülnek
ki, de a város számos rejtett kincset rejteget, melyek nem
feltétlenül a belvárosban találhatóak.
(  folytatás a 16. oldalon)
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(  folytatás a 15. oldalról)

Csodakert a via Ventisette Aprilén:
A Leonardo nevet viselő, hangulatos kávézó a belvárostól pár
perc sétára, a forgalmas via Ventisette Aprilén bújik meg. Ne
tévesszen meg senkit a bár elsőre picinek és egyszerűnek,
“snassznak” tűnő kinézete, ha átsétáltunk a hátsó termen, egy
csodálatos rejtett kis kertbe érkezhetünk. Egész nap nyitva
tartanak és mindig vannak szabad asztalok a kertben, mivel
szerencsére csak kevesen ismerik e nagyon olcsó és titkos
csodát. Tökéletes hely olvasgatásra, tanulásra és munkára
is. Mi itt szoktuk a toszkán olasz-magyar hétvégi iskola tananyagát összeállítani.

Villa la Petraia:
Egyike a legszebb Medici villáknak, mely Firenze külvárosában húzódik meg a toszkán dombok között. A villát
minden oldalról zöld parkok, kertek ölelik körül, magaslati
elhelyezkedésének köszönhetően rálátni az egész városra.
A talajviszonyok miatt, a villa kertje lépcsőzetesen három
szintre osztódik. Mind a három szint csodálatos virágokkal,
narancs és citromfákkal, szökőkutakkal ékesített. A Villa
sajnos csak a hét bizonyos napjain látogatható, teljesen
ingyenesen, idegenvezetéssel.
Forte di Belvedere:
A város fölé épített erőd, a Boboli-kert és a Bardini Villa
szomszédságában emelkedik.
Páratlan panorámával, időszakos kiállításaival és színvonalas
bárjával várja látogatóit. Nagy meglepetésemre ez a panorámapont csak kevesek által látogatott. Itt biztos, hogy nem
kell sorba állnunk és turisták tömkelegével harcolnunk, ha a
városképből kiemelkedő Brunelleschi kupolájával szeretnénk
fényképezkedni, mint a szomszédos Piazzale Michelangelón.

Piazza della Santissima Annunziata:
A csodálatos reneszánsz tér, a Piazza della Santissima Annunziata, a dómtértől északra található, Firenze belvárosának
peremén. A tér bazilikája egyike a város legfontosabb szakrális
helyeinek. A tér egyik sarkában egy hangulatos szárd kávézó
található, ahol reggeltől késő estig zajlik az élet.
Orti del Parnaso
Mindenki ismeri a “Giardino dell’Orticolura” kertet, viszont
csak kevesen látogatnak el a park felső, északi részére, ahol
egy csodálatos panorámaterasz található, melyről belátható
az egész város. A park a görög Parnasszosz-hegyről kapta a
nevét. A kertben helyet kapott szobrok is a görög mitológia
egyes szereplőit testesítik meg, többek között Püthont, a
félelmetes kígyót.
Villa Fabbricotti:
A Fabbricotti Villa kertje, az egyik kedvenc firenzei parkom,
mert a belváros szélén található, pár perces sétára az otthonomtól. Nagyon szeretem, mert csendes nyugodt és kevesen
járnak ki ide.

Palazzo Medici Riccardi:
A történelmi belváros szívében található Palazzo Medici Riccardi belső udvara elképesztően szép. A palota első lakója a
Medici család volt, ebben az épületben született Lorenzo il Magnifico, később a Riccardi család tulajdonába került. A palota
árkádos udvarának falát antik görög és római felíratok, szobrok és szarkofágok díszítik. A csarnok feletti domborműveket
Donatello készítette.
Ponte Santa Trinita:
A Santa Trinita- híd Firenze második legrégebbi hídja, mely a
Ponte Vecchio szomszédságában ível át az Arnón. A híddal
szembeni azonos nevű fagyizó, egyike a kedvenc fagyizóimnak, mert a hatalmas ízválasztéka és központi elhelyezkedése
mellett, még az adagok is nagyok.
Firenze kétségkívül az itáliai félsziget egyik legszebb városa,
mely a belvároson kívül is, számtalan gyönyörű látványosságot
tartogat az ide látogató turistának.
Patai Mercédesz

Közösségi hírek
Viharos előadást
tartottak Perkátán
2018. november 14-én érdekes programra várták a gyermekeket és felnőtteket egyaránt a Győry-kastély épületébe.
A Szupercella Roadshow érkezett Perkátára, mely során Molnár „Storman” Ákos
a Viharvadászok Egyesületének alelnöke,
a szupercella.hu alapítójának előadását
hallgathatták meg az érdeklődők.

PERKÁTAI HÍREK

közösség

2018. december
Ákos első viharvadászata 2005-ben
volt. 2008-től a hazai meteorológia
történetében először a társaival együtt
nekik sikerült egy tornádót szervezett
viharvadászat keretében elkapni. Ezt
követően megalakult a Viharvadászok
Egyesülete 2010-ben, Ákos pedig egy
évvel később már az amerikai prérit rótta
tornádók nyomában. Az USA-ban eddig
17 államot járt be, melyek zömében a
Tornádó Folyosónak elnevezett területen helyezkednek el. Egyik kedvence
Oklahoma, ahol megesett, hogy egy nap
alatt négy tornádót is sikerült fogniuk,
de Colorado és Kansas szintén előkelő
helyen szerepelnek
nála.
– Kansas-ben csíptünk el egy olyan különleges tornádót, melynek másfél órás
élettartama még amerikai mércével is
ritkaságnak számít. 200 méterről figyelni

ezt a 800 méter széles, kísértetiesen
süvöltő-morajló szörnyeteget igazán
extrém tapasztalat volt – számol be az
ott átéltekről.
Saját elmondása alapján gyermekkora
óta érdeklik a viharok, mindig is „elbűvölte a háborgó ég látványa”.
Jelen roadshow a szupercelláról kapta a
nevét, mely egy forgó zivatarfelhő, igen
látványos és ritkán előforduló, veszélyes
képződménye az időjárásnak.
E téma köré épül fel Storman előadó
körútja, melynek keretében saját maga
által készített felvételekkel, érdekes sztorikkal, izgalmas élménybeszámolókkal
mutatja be ezt az egyszerre lenyűgöző
és félelmetes világot.
Maga a program elsősorban az oktatási
intézményeket érinti, a fiatalsághoz viszi
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közelebb a viharok témakörét. Ennek
keretében bepillantást nyújt abba, hogy
az időjárásnak ezen szelete milyen szerteágazó módon van jelen életünkben.
Így például szóba kerül, hogy mit tegyünk, ha veszélyes viharba kerülünk,
és Storman rávilágít arra is, hogy a viharvadászat mennyi mindent jelent, a
tudománytól kezdve a kalandon át akár
a művészetig.
A felnőtt korosztály számára is tart ilyen
ismeretterjesztő, népszerűsítő előadásokat.
Roadshow-t, az a Szupercella nevű Facebook-oldalon, illetve a szupercella.hu
honlapon tud érdeklődni.
Horváth Dóri

Szloboda Bianka amatőr fotós felvétele az országos
meteorológia jelentésben
Az M1 Híradó időjárás jelentéséhez készített, és küldött be
gyönyörű fotót a perkátai Szloboda Bianka.
A lemenő napfényben készített felvételen jól látható, hogy
kondenzcsíkok tarkítják, és a lemenő nap sugarai színezik
az eget.
A felvétel Perkátán készült, amelyet 2018. november 7-én,
12:40-órakor mutattak be az M1 Híradóban.
(Forrás: MEDIAKLIKK.HU)
Szloboda Bianka fotóját dicsérhetjük a Perkátai Hírek borítólapján, és a - Perkáta Nagyközség Önkormányzata által - a
Szépkorúak csomagjába szánt ajándék-kártyanaptáron is.
A nyomdai és grafikai kivitelezést Székesfehérváron, az AlphaPress Nyomdában végezték.
Köszönöm!
Lászlóné Szabó Edit

60 éve végeztünk a perkátai általános iskolában
Mi nyolc éven keresztül a kastélyba jártunk, ahol még kályhában fűtöttek. A
múzeumban megtaláltuk néhányan magunkat a képeken. Szép emlékeket idéztünk fel. Kedvesen kalauzolt bennünket
Fórizs Csilla, amit ezúton is köszönünk!
Ezt követően a Stüszi Vendéglőben folytatódott a beszélgetés. Sajnos tanáraink
közül már senkit sem köszöntöttünk, és
19 osztálytársunk is hiányzott a névsorból, akikért gyertyát gyújtottunk.
Előkerültek a régi fényképek, amihez
egy-egy történet is elhangzott, jókat
derültünk rajtuk.
Az est fénypontja mégis az volt, amikor
az unokák képeit nézegettük.
Nagyon jó hangulatú este volt, amin
megfogadtuk, hogy jövőre újra találkozunk.
A képen látható személyek:
Felső sor balról: Kraczmajer Mihály, Krizsány Mária, Katona Nagy József, Pulai Anna, Bölcskei Irén, Lengyel László, Dózsa
István, Pulai György
Alsó sor balról: Nikolicza József, Halasi Rozália, Vukovics Anna, Ecsődi Magdolna, Vörös Györgyi, Siba Ignác, Bognár
Nándor, Elek László
Guggol: Szabó Lajos
Dr. Nagy Andrásné
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Egyházi írások
Dicsértessék az
Úr Jézus Krisztus!
Talán már sokan értesültek arról, hogy
2020 szeptemberében Magyarország,
Budapest rendezi az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust, mely igen
fontos és kiemelt rendezvénye Katolikus
Világegyházunknak. Több programba
is bekapcsolódhatunk majd megfelelő
előkészülettel, melyekről a következő
hónapokban megfelelő tájékoztatásokat
adunk. Elsőként a rendezvény eredményes megvalósításáért megfogalmazott
imát tesszük közzé, melyet már imádkozunk templomainkban:
„ Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük
és egyre jobban szeressük ! Ő Urunk
és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét elvigyük
minden emberhez! Add, hogy a készület
ideje és az Eucharisztikus Kongresszus
ünneplése egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon! Ámen.
Egyházközségünk Karitász Munkacsoportja hálásan megköszöni Perkáta Önkormányzatának, és minden jóindula-

tú embertársunk segítségét, amellyel
szolgálatunk működését biztosították.
Köszönet a sok-sok fuvarért, pénz, ruha,
bútor, háztartási gép, könyv, játék, édesség, élelmiszer és minden más adományért. Isten áldása kísérje életüket a
2019-es évben is!
Ünneprendünk a következő hetekre:
Advent szerdáin reggel 6 órai kezdettel roráté szentmisék vannak templomunkban. A roráté hajnali szentmisék
gyakorlata az elmúlt évtizedekig egy
megszokott, hangulatos ősi formája volt
a készületnek, Szent Karácsony várásának. Advent 3. vasárnapján egyházközségünk kedveskedik a falunak egy kis
gyertyagyújtási műsorral.
Dec.24-én 15 órai kezdettel a hittanos
gyermekek szokásos pásztorjátéka. E
napon, Szentestén 20 órakor lesz templomunkban ünnepi szentmise. Dec. 25
Karácsony ünnepén, dec.30-án Szent
Család vasárnapján reggel 8 órai kezdettel lesznek szentmisék templomunkban. Január 1-én Szűz Mária Isten Anyja
ünnepén kivételesen 10 órai kezdettel
lesz templomunkban szentmise. január 6 Vízkereszt napja, kötelező ünnep,
szentmise templomunkban 8 órai kezdettel lesz. Ezek után vasárnaponként
folyamatosan 8 órakor kezdődik templomunkban mindig a szentmise vagy
igeliturgia. Febr.03-án a szentmiséhez
Balázs-áldás is kapcsolódik. A farsan-

gi időszak 2019-ben március 5-ig tart,
mivel március 6 –án Hamvazószerdával
kezdjük a nagyböjti időszakot.
Advent napjait éljük, Karácsonyt várunk ,
Megváltónkat áldjuk… Nehézségeinket,
problémáinkat ,fölösleges rohangálásainkat, a zavaró külső zajokat elhomályosíthatja a betlehemi jászol kegyelme,
az ünnep áhítata,a megszületett jézusi
fényesség. Melegedjenek fel hát megkérgesedett, hideg szíveink! Legyenek
barátságosabbak tetteink, békésebbek
szavaink és főként legyen megbocsátóbb a lelkünk! Dobjuk le képzelt vagy
valós sérelmeinket, gyűlölködéseinket!
Gyakoroljuk bölcsen a megbocsátás
erényét, mert aki igazán szeret,az meg
tud bocsátani ! A megbocsátás hiánya a
szeretet hiánya! Aki nem tud vagy nem
akar megbocsátani embertársának, az
fenntartja a szeretetlenséget, így saját
magát sújtja a legjobban! Legyünk hát
megbocsátóak, hogy túláradhasson
bennünk a csodákra képes szeretet!
Plébánosunk, Bozai Márton Atya telefonos elérhetősége megváltozott az alábbi
számra: 30-224-2634
Áldott Szent Karácsonyt és kegyelmekben bővelkedő új esztendőt kívánok
Perkáta minden jóakaratú lakójának!
Pavlicsek Zsolt egyházközségi elnök,
lelkipásztori munkatárs

Közlemények
Gyümölcsültetvények
bejelentése:
közeleg a határidő
A termőföldvédelmi törvény előírja a
hatóságoknak 2018. január elsejétől a
gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1. előtt telepített ültetvényeket is
nyilvántartásba kell venni. Így az azokat
használóknak adatszolgáltatási kötelezettségük van. A bejelentéssel érintett
területnagyság alsó határa a korábbi

Faluüzemeltetés beszámolója a 2018 -as évről
A Faluüzemeltetés dolgozóinak számos
feladattal kellett megbirkózniuk az idei
évben. A téli időszakban az ónos eső és
havazás miatt a járdák, közutak, valamint
az intézményekhez közeli utak hó és

3000 négyzetméterről 2500 négyzetméterre módosult. A hatályos jogszabály
lehetőséget ad arra, hogy a gazdálkodók
szankciómentesen, 2018. december 31ig a régebbi, engedély nélkül telepített
gyümölcsültetvényeiket is bejelenthetik.
Az adatszolgáltatást az ingatlan fekvése
szerint illetékes megyei telepítési hatóságok felé, a 2. számú űrlapon kell
teljesíteni. A telepítési hatóság Fejér megyében a Székesfehérvári Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztályának Földművelésügyi Osztálya (2481, Velence, ország út
23., telefon: 70/43624319). Természetes
személyek a bejelentéseket papír alapon, postai úton vagy e-papíron elekt-

ronikus úton; gazdálkodó szervezetek
(cégkapun), egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton kötelezettek
a bejelentés benyújtására. A bejelentés
ingyenes.
Új ültetvény telepítési szándék esetén az
1. számú űrlapot kell benyújtani, a már
bejelentett ültetvényeket érintő változásokat a 3. számú űrlapon kell jelezni.
A részletes tájékoztató és a bejelentéshez szükséges űrlapok a telepítési
hatóságnál, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján találhatók.

jégmentesítése volt a feladat.
Bejelentést követően, dolgoztak út és
pince beszakadás helyreállításán és
feltöltésén. Több esetben elöregedett
és veszélyes fák kivágásán tevékenykedtek. Esőzések után több esetben
is szivattyúzták az árkokat és az utak
helyreállításán dolgoztak. Fűkaszálással, fűnyírással, virágültetéssel, ároktisztítással, kapálással, gereblyézéssel,

sepréssel tették szebbé a községünk
utcáit. A temető karbantartása is az ő
feladatuk. Nagy segítséget kapunk a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közfoglalkoztatottjaitól, melyet ezúton
megköszönünk!
Várjuk bejelentéseiket a Faluüzemeltetés: 06-25/507-512 és a 06-20/2808763-as telefonszámain.
Fórizsné Csilla

(Fejér Megyei Kormányhivatal)
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Közlemény-hirdetés

Hirdetési tarifák:
szerkesztőségi közlemény
Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket,
közérdekű híradásaikat a perkátai eseményekről!
A következő lapzártánk ideje: 2019. január 25.
Elérhetőségünk: ujperkataihirek@gmail.com
a Faluüzemeltetési iroda,
vagy személyesen a szerkesztőség tagjai

Áldott, Békés Karácsonyt
és Boldog Új Esztendó´t kíván:
a Perkátai Hírek Szerkesztó´sége!

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.
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Pillanatok
2018-ból

Diskurzus a Mézeskalácsos Műhelyben

Kecskekeresés a Kankalin Néptánccsoporttal
- A perkátai roma zenészek emlékére

Belemerültünk a kukoricázásba

Némely karácsonyi üdvözlőlap
ámulatba ejtő

Húsvéti locsolkodás a kastélykertben

