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Kárpátia koncert elo" tti

programok
2 0 1 9 . j u’ l i u s 6 .
14 órától
Arcfestés
Csillámtetkózás
Pónilovaglás
Ökokézműveskedés
Íjászat

15 órától

aszfalt rajzverseny

16 órától

a Bolhazsák zenekar előadása

Szervező: Perkáta Nagyközség Önkormányzata
A program változtatás jogát fenntartjuk!
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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 2019. május 7-i képviselő-testületi ülésről
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 7-i képviselő-testületi
ülésén 7 képviselő (Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó,
Molnár József, Szilasy László, Szabó Tamás,
Kovács Ferenc) volt jelen.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással megtárgyalta
a Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvoda „Tűzjelző rendszer kialakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
vonatkozó javaslatot, majd határozatot hozott.
Az eljárást megindító (ajánlattételi) felhívást és
(ajánlatkérési) közbeszerzési dokumentumot
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjait
az alábbiak szerint jelölte ki: Pénzügyi szak-

értelem: Kovács Melinda gazdasági vezető
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem:
Tátrai Ferenc műszaki ellenőr
Jogi szakértelem: Dr. Lakos László jegyző
Közbeszerzési-jogi szakértelem:
Dr. Vágner Elza ügyvéd
Továbbá elrendelete az eljárást megindító
felhívás megküldését a szervezetek részére.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a
Dunaújvárosi Vízi Társulat között kötendő, a
közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására
vonatkozó üzemeltetési szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az

üzemeltetési szerződés aláírására.
Továbbá úgy határozott, hogy a Perkáta Nagyközség közigazgatási területén lévő úthibák
javításával a Hating-Út Kft-t (2400 Dunaújváros, Mátyás király út 10.) bízza meg a 2019.
évi költségvetés K337 egyéb üzemeltetési
szolgáltatások előirányzat terhére. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
a vállalkozási szerződés aláírására.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában
lévő Perkáta külterület 028/3 hrsz-ú ingatlan
ingyenes használatba adásáról szóló megállapodást kössön a Perkátai Sportegyesülettel. A Perkátai Sportegyesület a területet a
vonatkozó zajvédelmi szabályok betartásával
használhatja.

Perkátán járt kínai testvértelepülésünk, Huaxiang delegációja
Május 12-e és 15-e között Perkátán járt kínai
partnerünk, Huaxiang delegációja. A csoport
május 12-én, az esti órákban Pekingből hivatalos látogatásra érkezett hozzánk 6 fővel,
amelyet Wang Lijun, Peking Fengtai Kerület
Kormányzatának vezetője vezetett.
A delegáció tagjai közt volt a Fengtai Kerülethez tartozó Huaxiang Kormányának párttitkára, Wang Hua úr is, rajtuk kívül pedig 4
Fengtai kerületet képviselő vezető. Ugyan
Huaxianggal van kapcsolatban Perkáta, de a
Pekinghez tartozó 150.000 lakosú városrész
olyan kicsinek számít Kínában, hogy az azt
magába foglaló Fengtai kerületen folytathat
külügyi levelezést.
A közel 2 milliós Fengtai kerület közel 10 éve
kapcsolódott be ilyen formán a kapcsolatunkba. A delegáció kérte, hogy tárgyalásokat
folytathassanak a Fejér Megyei Önkormányzattal, ahol dr. Kovács Zoltán jegyző fogadta
őket, majd pedig Perkátán a kapcsolat további fejlesztésének lehetőségeiről folytattunk
egyeztetést.

A mostani látogatás elsősorban a 60 éves
évforduló programjainak egyeztetéséről szólt,
amely kapcsán meghívtuk Huaxiang és Fengtai
15-17 éves fiatalokból álló ifjúsági delegációját
2020 nyarára, 12 fővel egy 10 napos táborra.
A program a 2013-ban Perkátáról kilátogató
ifjúsági delegáció folytatása lenne.

Számos alkalommal kiemelték, hogy jövőre
60 éves lesz Huaxiang és Perkáta barátsága,
amely a 70 éve kikiáltott Kínai Népköztársaságban is egyedi.
Horváth Árpád, a 60 évvel ezelőtt Magyar-Kínai
Barátság nevet felvett termelőszövetkezet
utódcégének egyik tulajdonosa két albumot
is bemutatott vendégeinknek a hősidőkről,
melyet a vendégek nagy lelkesedéssel tanulmányoztak.

A csoport rövid itt tartózkodása alatt járt
Szentendrén és Budapest számos turisztikai
látványosságát is meglátogatta. Az Országház
megtekintése során találkozott L. Simon László
országgyűlési képviselővel, aki 2011-ben maga
is járt Huaxiangban, és elévülhetetlen érdemei
vannak mind a Győry-kastély főépületének
megújításában, mind az abban megvalósuló
huaxiangi/fengtai kiállítás létrehozásában.
Köszönjük a segítséget Chen Zhiliu volt
nagykövet Úrnak, Perkáta díszpolgárának,
aki a nyugdíjas évei alatt is segíti Perkáta és
Huaxiang kapcsolatát!
Somogyi Balázs

Perkátai Általános Művelődési Központ
A nyár kezdetén is számos, színes programmal várta az érdeklődőket a Perkátai Általános Művelődési Központ.
2019. májusban az intézmény csatlakozott a
Cselekvő Közösségek Hetének hagyományteremtő programsorozatához, amelynek az
idei mottója: „Adj esélyt…!”
A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtára
szervezésében, május 7-én tartottuk meg

„A kreatív kezekben fogant játék és művészet”
foglalkozásunkat. A meghívott vendégeink a
helyi általános iskola speciális, SNI-s alsó- és
felső tagozatos tanulói és kísérő pedagógusai
voltak. A Madarak és fák napjának jegyében
megtervezett foglalkozást Lászlóné Szabó Edit
és Jákliné Rajcsányi Rozália vezette.
Az ismeretterjesztő bevezetés után a Magyar
Origami Kör által megrendezett tárlat megte-

kintése szép és különleges élményként hatott
gyermekre és felnőttre egyaránt. Az interaktív
origami foglalkozáson a papírmadár hajtogatásának technikáját sajátíthatták el a gyerekek.
Perkáta Vox Caritatis kórusa, Somogyi Anna
vezetésével, május 8-án Nagyvenyimre látogatott, ahol a Nagyboldogasszony templomban rendezték meg a „Daloló Szerda”
kórustalálkozót.
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A szép énekek elhangzása után a házigazdák
vendégfogadással készültek, amelynek során a
vendégek betekintést kaptak a templomot és a
rendházat körülvevő arborétum történetébe is.
2019. május 11-én a „Veled az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület gyalogos
túrát szervezett, amelynek úti célja Kisperkáta
volt. A csapat a Győry-kastély elől indult, s
közel két¬órás túrát követően pihentek meg
a tisztáson, ahol aztán közös játék és főzés
vette kezdetét. A gyerekek számháborúztak,
dombot másztak, amíg a felnőttek az ebédet
készítették el számukra.
A József Attila Könyvtárunk könyvbemutatóval is készült a rendezvényhét zárása alkalmából. A „Micicánk” című gyermekkönyv
bemutatására május 14-én került sor. A szép,
anya-gyermek ihletésű, igaz történet szerzői a
Sárbogárdon élő Szauer Viktória és kisfia Szauer Péter. Egy évvel ezelőtt, egy kóbor cicával
való találkozással kezdődött az ő történetük.
Az együtt eltöltött év kalandjait mutatják be
az írásukon át vicces szituációkon, és számunkra emlékezetes epizódokon keresztül.
A kisfiú első szám első személyben meséli
a történetet, anyukájával együtt formálták

gondolataikat. Az anya és gyermeke által megfogalmazott történetet végig áthatja a család
által tanúsított szeretet, valamint az élőlények,
és az őket körülvevő természet iránti tisztelet.
A 10 fejezetből álló, színes fotókkal is illusztrált, 64 oldalas kötet a Sárbogárdi Lapkiadó
Nyomda gondozásában látott napvilágot.
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Perkáta Általános Művelődési
Központ
3-5
Perkátai Hunyadi Mátyás Ált.
Isk. és Alapfokú Műv. Isk. 5-6
Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft

6-8

Szociális Központ

8-9

Egészségügy

10

Civil szervezetek hírei

11-13

Közösségi hírek

13-16

Kína kincsei

16-17

Egyházi írások

17

Közlemények, hirdetések 18-20

A Felvonási Tünetek Színházi Műhely pünkösdi
vendégszereplése Perkátán
„Minden színházi előadás egyszeri és
megismételhetetlen élmény”
(Yvette Hardie)
Az ercsi Felvonási Tünetek Színházi Műhely
tagjai nemcsak színészek, de a bűvészet mesterei is. 2018. december 1-jén a Győry-kastély
dísztermét egy rejtélyes bűnügyi helyszínné
változtatták, ők maguk pedig fenomenálisan
belebújtak Robert Thomas 8 nőjébe, hogy a
titokzatosságukkal, kiszámíthatatlanságukkal
és agyafúrtságukkal jól feladják a leckét egymásnak, és a közönség számára.
2019. pünkösd előestéjén pedig Népszínházzá
változtatták a dísztermet. Szereplőválogatásra
érkeztek a könnyed, és sziporkázóan szellemes színésznő-jelöltek. Sokfélék, ám mind
egytől egyig rafinált mesterei voltak a hódításnak. Bizony nem volt könnyű dolga sem a
civil tisztességet képviselő színidirektornak,
sem pedig a romantikus lelkű zeneszerzőnek.
Molnár Ferenc: „Az Ibolya” vígjátéka alapján
készült, „Csipketündér” című zenés színpadi
művet Murzsa Kata rendezte. A darab kiváló színészei: Banádi Edmond, Kovács Anna,

Mészáros Géza, Mihovics Márti, Murzsa Kata,
Murzsa Renáta, Pupp Fanni és Szalay Csilla.
Zongorán kísér: Pók László.
Az elegáns humorral fűszerezett helyzetkomikumokban frenetikusan hatottak a dal, a
zene és a tánc elemi. A társulat a játékával
katartikus élményt nyújtott, amelyet hosszú
tapssal méltatott a közönség.
Legközelebb 2019. november 30-án látogat el
Perkátára a színi társulat, hogy Örkény István:
Macskajáték színpadi változatával színvonalas
kikapcsolódást nyújtsanak az érdeklődőknek.
A rohanó világunkban engedjünk időt a családunk és a magunk kikapcsolódására. Fedezzük
fel, és éljük meg a lakóhelyünk által nyújtott
értékeket, kapcsolatokat. Legyünk részesei
a vendégelőadóink által hozott múltbeli és
kortárs, élettel teli kulturális örökségnek.
Merítsünk erőt és lelki felüdülést a színpadi történésekből, izguljunk és nevessünk, és
tapasztaljuk meg a másokkal közösségben
megélt élményt!
Lászlóné Szabó Edit
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató
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Falvédokiállítás – Felhívás!
A Perkáta Nagyközség Nyugdíjas Klub és a Perkátai ÁMK József Attila Könyvtár
Konyhai hímzett falvédő, és egyéb, kézzel készített, szintén konyhai fali textil,
és patchwork kiállítást tervez az Őszköszöntés alkalmából.
Szeretnénk feleleveníteni, és az utókorral megismertetni
az egykori konyhák fali textil-díszítés divattörténetét.
Kérnénk a helybeliek és az elszármazottak segítségét, ha van a környezetükben,
a családon belül, illetve a tulajdonukban olyan –fent említett -kézimunka,
amelyet a kiállítás idejére (szeptember végéig) kölcsön adnának az intézményünk
részére, szíveskedjenek elhozni 2019. augusztus 15-ig a helyi könyvtárba, vagy
személyesen átadni Somogyi Annának, illetve Lászlóné Szabó Editnek.
Segítségüket előre is köszönjük!

Óvodai hírek
Májusi-júniusi események az
óvodában:
Bár a jó idő nehezen érkezett meg, mi mégis igyekeztünk élmény
dússá, felejthetetlenné tenni a május-júniust gyermekeink számára.
A tavasz végén számos esemény gazdagította óvodánk életét.
Elérkeztek a várva várt kirándulások, ahol gyerek és felnőtt egyaránt
nagyon jól érezte magát. Szerencsére még az idő is kedvezett ezeknek
az eseményeknek.
A Nyuszi csoportosok felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a
Fővárosi Nagycirkuszban tett látogatás során, ahol a Repülőcirkusz
előadást nézték meg.

A Pillangó és a Fecske csoportos gyerekek a Dinnyési várparkba tett
kirándulásukon megtekinthették az élethűen lekicsinyített várakat,
rövid időre királyokká és lovagokká válhattak.

A Velencei-tavon tett hajókirándulás alkalmával megismerkedhettek
a tó szépségeivel, növény és állatvilágával.
A Süni csoportos gyerekek a Kalandorland Játszóházban próbálhattak
ki különböző ügyességi, mozgásos játékokat.
A Maci csoportosok lovaskocsis kiránduláson vettek részt a faluban,
majd a Falukemencénél elfogyasztották az anyukák által készített
finom pizzát.
Köszönjük a lelkes anyukáknak és Vagyóczki Krisztiánnak a segítséget,
hogy megvalósulhatott ez a kirándulás.
Évzáró ünnepségeinket a Faluházban tartottuk, ahol a csoportok
színvonalas műsorral kedveskedtek a vendégeknek.

Úgy gondolom, büszkék lehetünk gyermekeink előadásaira.
Szeptemberben 45 kisgyermekünk kezdi meg az iskolát. Sok sikert és
sok örömöt kívánunk nekik az elkövetkező iskolai évekhez!
A Szülői Szervezet jóvoltából felejthetetlen gyermeknapon vehettünk
részt, ahol buboréktündér, konfetti eső, különböző versenyjátékok és
a TIR csárda felajánlásával finom palacsinta tette szebbé a gyerekek
napját. A csoportonként útjára engedett lufi üzenetekből, egyre még
választ is kaptunk a besnyői iskolától.
Szeretném megköszönni a Szülői Szervezetnek a tanév során az
óvodáért, az óvodás gyermekekért végzett lelkiismeretes munkájukat.
Külön köszönöm Farkas-Tóth Ágnesnek, hogy 4 éven keresztül vállalta az óvodai Szülői Szervezet vezetését, a sok színvonalas program
megszervezését, megvalósítását.
2019.06.06-án Dajka továbbképzésen vettek részt a Győry-kastélyban óvodánk dajkái, ahol sok értékes ismerettel lettek gazdagabbak,
megerősítést kaptak további munkájukhoz.
A rendezvényt a Maci csoportos gyerekek fellépése tette még színvonalasabbá Kárász Ferencné és Dietrich Csilla felkészítésével.
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2019.06.06-07-én és 2019.06.18-19-én nagy-nagy szeretettel vártuk
leendő óvodásainkat egy kis ismerkedésre, közös játékra az óvónénikkel, csoporttársaikkal az óvodában.
Nagy örömünkre szolgált, hogy sok szülő élt ezzel a lehetőséggel.
Június 14-én fogadtuk a 8. osztályos gyermekeket a bolondballagás
keretében. Az óvodai látogatás során felidéztük az óvodában töltött
évek emlékeit.
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Sok sikert kívánunk nekik további tanulmányaik során!
Az óvoda dolgozói nevében a nyárra jó pihenést kívánok mindenkinek!
Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató

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

Májusi hónap
eseményei
Május 2-án a Kastély épületében
került megszervezésre a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és AMI szakalkalmazotti és alkalmazotti véleményező
gyűlése az intézmény vezetésére beadott pályázó pályázatával
és személyével kapcsolatosan.
A véleményezés eredménye: a
szakalkalmazotti kör 97%-a támogatta Szilasy László személyét
és pályázatát; az alkalmazotti kör
90,9%-a támogatta Szilasy László
személyét. A pályázót támogatta
Perkáta polgármestere Somogyi
Balázs önkormányzati képviselői

felhatalmazással, illetve a Dunaújvárosi Tankerületi Központ
is támogatásáról biztosította
a pályázót Szilágyiné Németh
Sarolta közlése szerint.
Május 8-10. Erzsébet kirándulást
szerveztünk a hetedik és a nyolcadikos tanulóink részére Zánkára.
Május 13-17. 8. évfolyam részére, a hagyományosan megrendezésre kerülő, évvégi vizsgákat
szerveztünk.
Május 21. A Dunaújvárosi Hírlap
munkatársa elkészítette a „ballagó” számhoz a végzős osztályok
fotóit.
Május 22. Idegennyelvi kompetenciamérés volt iskolánkban
Május 27-28. osztályozóvizsgát
tehettek az érintett tanulók.

Május 29. Országos kompetenciamérés volt szövegértésből és
matematikából.
Május 31. Gyermeknapot szer-

vezett a Szülői Szervezet, mely
nagyon sikeres volt, köszönet a
szervezőknek és a résztevőknek
egyaránt.

Június hónap eddigi eseményei

Gyermeknap májusban

Június 5-én és 6-án osztályozó értekezlet volt
Június 13-án pályázatos gyereknapot szerveztünk.
Június 13-án este folyamán pedig elbúcsúztak egymástól a tanárok
és tanulók a szerenád alkalmával
Június 14-én lezajlott a Bolondballagás
Június 15-án 17 órai kezdettel búcsút vettünk végzős diákjainktól
és a 2018/2019-es tanévtől.
A pedagógusok nyári szünete július 1-étől augusztus 22-ig tart.
Szilasy László
Intézményvezető

A nehezen induló időjárás ellenére élménydús, színes kavalkádot
kínáltak a Szülői Szervezet szervezői Gyermeknapra. Sorversenyek,
ügyességi játékok, ugrálóvár, lángos és palacsinta sütés mellet sok
más élménnyel is gazdagodtak diákjaink. Köszönöm a Szülői Szervezet tagjainak a szervezést, a lelkes munkát. Külön köszönöm az
önkénteseknek, nyugdíjasoknak, hogy segítettek maradandó élményt
adni e napon!

Kisállat találkozó
2019. május 7-én iskolánkban kisállat találkozót tartottunk a DÖK
szervezésében. Lelkes állatbarát tanulóink hoztak nyuszikat, hörcsögöket és kutyákat.
A rendezvény iránt érdeklődő gyerekek kedvükre simogathatták,
nézegethették valamint kézbe is vehették a kis szőrmókokat.
A gazdik és kis kedvenceik is jutalomban részesültek.
Gyöngyösi Edit,
Szombat Katalin

Tanulmányi kirándulás 6. a osztály
A 6. a osztály tizenegy tanulója június 5-én tanulmányi kiránduláson
vett részt Budapesten. Első úticélunk a Csodák Palotája volt. Izgalmas
bő három órát töltöttünk itt el. Bepillantást nyertünk a természettudományok világába és szórakoztató interaktív játékban vettünk részt.
Útunk következő állomása a Hadtörténeti Múzeum volt. Először egy

múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt, melynek témája az
1848-as forradalom és szabadságharc volt. A foglalkozás végén a
huszárok fegyvereit is kézbe vehettük.
(  folytatás a 6. oldalon)
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(  folytatás az 5. oldalról)
A hátralévő időben a monarchia
korabeli és az I. világháborús fegyvereket tekintettük meg.
Az utazást tömegközlekedéssel
oldottuk meg. Ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek
az adonyi vasútállomásra történő
szállítást.
Molnár József osztályfőnök

Országos
logikaverseny
A 6. a osztály négy tanulója:
Jákli Dávid, Szabó Balázs, Szabó
Viktor és Varga Noémi a tanév
során egy háromfordulós levelezős logikaversenyen vett részt.
A verseny során a tantárgyi tudás
mellett főként a feladatok helyes
értelmezésén és a logikus gondolkodáson volt a fő hangsúly. A
döntőbe egyik tanuló sem jutott
be, viszont fontos tapasztalatot
és rutint szereztek a versenyzés
során. Gratulálunk az elért pontszámokhoz.
Molnár József osztályfőnök,
szaktanár

Eljött a pillanat, amikor búcsút
kellett vennem egy nagyon jó csapattól. Minden osztályom kedves
volt számomra, volt valami, ami
miatt szívembe zártam őket, és
ez, most sincs másként.
Miért is kedvesek számomra a
most végzős 8.a-s Hunyadisok?
….Ilyen ügyes, szorgalmas, jó
tanuló közösségben még nem
vettem részt osztályfőnökként,
persze tudom, nem ez határozza
meg egy ember teljes jellemét, de
ők jó tanulmányi átlaguk mellett,
kedves, jóra való, figyelmes, csupa
szív, többségében szerény teremtések. Ezért is remélem, mindenki
eléri az életben mindazt, amire
vágyik, hiszen egytől egyig megérdemlik, de ez többnyire rajtuk
fog múlni. Köszönöm kedves volt
8.a osztályos diákok az együtt eltöltött időszak minden pillanatát!
Had emeljem ki az utolsó közös
élményünket, a bolondballagást,
ahol nagyon jól szórakoztunk.
Először az iskola tanulóitól, tanáraitól, technikai személyzetétől vettünk búcsút az épület
falai között, utána ellátogattunk
a Kínai Kulturális Központba ahol
az ott dolgozók vendégül láttak
bennünket, aztán községünk Önkormányzati Hivatalába Somogyi
Balázs polgármester és kollégái

fogadtak minket nagy szeretettel, majd a Szivárvány Óvoda
kis csöppségeit látogattuk meg,
ahol az óvónők, dajkák kedveskedtek nekünk. Később traktorral,
Sarok Mihály jóvoltából – melyet
nagyon köszönök neki – énekszóval, tele jókedvvel, mosollyal
„körbe utaztuk” a falut. Ebben
segítségünkre volt Tercsák Lajos
is, aki a Perkátai Vadásztársaság
személyszállításra kialakított pótkocsiját kölcsönadta. A jókedvünket színesítették a szülők, családtagok – Tillingerné Tóth Csilla,

Romanoczkiné Balázs Boglárka,
Rékasi Edina, Jákliné Veres
Bernadett, Südi Melinda,
Horváthné Babrányi Erzsébet,
Baráth Istvánné, Csajbók Viktória
- akik tiszta szívvel fogadtak minket mikor az utcákat jártuk. Köszönöm a gyerekek nevében is a
sok – sok finomságot. A bolondozás végére kellemesen elfáradva
tértünk haza, és készültünk az esti
bankettre.
Orbán Brigitta
Osztályfőnök

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. | e-mail: kinaikozpont@gmail.com | Tel.: (06) 25-889-102 és (06) 20-381-5526
Nyitva tartás: Hétfő, Kedd és Péntek: 8.00 – 18.00; Szerda, Csütörtök: 8.00 – 16.00; Szombat: 10.00 – 16.00

Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének gyűlése
2019. április 29-én foglalkozást tartott a Fejér
megyei KÖSZOE Mester Klubja a Győry-kastély
épületében. A program 14 órakor kezdődött
az intézményben, s elsőként Kundakker Ferencné, a Fejér megyei KÖSZOE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, s felvázolta a délután
fő témáit, majd Bogó Anikó, a Perkátai ÁMK
igazgatója szólt néhány üdvözlő szót az ös�szegyűltekhez. Ezt követően Győrikné Kargl
Mária, a perkátai Szivárvány Óvoda vezetőhelyettesének előadása következett, aki bemutatta az óvódájukban alkalmazott digitális
tehetségműhelyt, s annak munkafolyamatát,
fejlesztési területét.
A délután meghívott vendége volt Dr. Szikora
Ágnes, az Oktatási Hivatal főosztályvezetője.
Az eseményen beszéltek az Oktatási Hivatal
köznevelési ágazattal összefüggő főbb feladatairól a 2018/2019. tanévben, valamint a
jövőbeni tervekről, elképzelésekről a köznevelésben. Szintén szó esett az aktualitásokról a
köznevelés rendszerében, a szakértői feladatok területein, továbbá a pedagógus kompe-

tenciák bővüléséről is információk hangzottak
el. A mester minősítés és az auditor szerepéről
a folyamatokban.
Az előadásokat követően a szervezők lehetőséget adtak a kérdezésre, melyet a részt vevők
ki is használtak. Az esemény jó hangulatban
telt el, tartalmas délutánt tudhatnak a magukénak a megjelentek.

A Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ számos rendezvénynek ad otthont.
2019. május 18-án került megrendezésre a
Fejér Megyei Sakkszövetség, a Királysakk SE és
Perkáta Nagyközség Önkormányzata szervezésében a 2019. évi Fejér Megye Sakkverseny
Sorozatának második fordulóját.
A megmérettetésre 58 versenyző érkezett,
többek között Dunaújváros, Érd, Martonvásár,
Mór, Rácalmás, Székesfehérvár, Vál és Velence
településekről.
Katona Ferenc versenybíró úgy nyilatkozott,
hogy a kastély remek helyszín volt az eseménynek, a helyiek mindent megtettek, hogy
jól érezzék magukat a részt vevők.
Az eseményen négy kategóriában, férfi és
női mezőnyben lehetett nevezni. Az eredményekről részletesen lehet olvasni Perkáta
hivatalos honlapján.
A verseny következő fordulóját Dunaújvárosban, az MMK-ban rendezték meg
2019. június 1-én.
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Megyei szakmai nap a
Győry-kastélyban
A Cselekvő Közösségek – aktív közösségi
szerepvállalás projekt keretei között tartottak
szakmai napot Perkátán, 2019. május 30-án
a Győry-kastély épületében. A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési
Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumának
keretei között valósult meg. Az eseményre a
környező települések közösségeinek képviselőit hívták meg.
A megnyitón Bogó Anikó, a Perkátai ÁMK igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd
átadta a szót Giczi András Béla szakmai vezetőnek, aki kiemelte, hogy a szakmai napoknak
a legnagyobb pozitívum, hogy kapcsolatok,
együttműködések születhetnek a szomszédos
települések között.
Az előadók közt elsőként Abdalla Rozália,
Fejér megyei kulturális közösség fej-

lesztő mentor beszélt a hazai kulturális közösségfejlesztés lehetőségeiről.
A szakmai vezető bemutatta a Cselekvő közösségek projekt eredményeit, s hangsúlyozta
a megyei mentorok feladatát és szerepét.
Az előadók sorában Horváth Dóra, a perkátai
„VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke ismertette az
általa vezetett ifjúsági közösség munkáját,
illetve a fiatalok bevonásának módszereit.
Hegedűs Andrea a kulcsi az A Jövő Kulcsa
Egyesület képviseletében „Szívügyünk Kulcs”
címmel tartott bemutatót. A délelőttöt Králl
Gabriella, az adonyi Vetus Salina Kulturális
Egyesület elnökének előadása zárta, melyben
többek között az egyesület egy remek kezdeményezését, a minden évben más téma köré
szerveződő adonyi naptárakat mutatta be az
összegyűltek számára.
Az ebédszünet ideje alatt a vendégek megtekintették az állandó kiállításokat.
A délutáni programokat Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta Per-
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káta és a környező települések értékeit.
Az ezt követő műhely munkát Giczi András
Béla vezette. A délután előadói között szerepelt Bogó Anikó igazgató, aki a perkátai
közösségekről beszélt a vendégeknek.
Bemutatta a helyi civil egyesületeket, továbbá
egy jó gyakorlatot is ismertetett a közönséggel,
mely az idén tavasszal valósult meg először:
egy civil kézműves vásárt a kastélykertben.
Szintén érdekes előadást tartott Rudas Attila,
az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ
igazgatója, a Gyermekeinkért Alapítvány kuratóriumi tagja, aki a közösségi programok
újraépítéséről beszélt az összegyűlteknek.
Bartókné Piller Magdolna, a Pusztaszabolcsi
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumi tagja „Cselekvő értékek és
közösségek Pusztaszabolcson” című előadása során a pusztaszabolcsi Hagyományok
Házának programját, múzeum pedagógiáját
mutatta be a közönségnek,
A tanulságos és érdekességekben gazdag napot Giczi András Béla zárta le, aki megköszönte mindenkinek az aktív, cselekvő részvételt.

Megjelent a Perkátai Értéktár
füzetsorozat legújabb példánya
2019. május 30-án, „Perkáta grófjai” címmel megjelent a Perkátai
Értéktár füzetsorozat legújabb,
ötödik kiadása, melyben a Perkátát közel 170 évig birtokló Győry,
s a későbbi örökös Hunyady családról olvashatnak az érdeklődők.
A kiadványt a Cselekvő Közösségek Fejér megyei szakmai napjának programján is bemutatták a
megjelent szakértőknek, kulturális

munkatársaknak.
A füzet szerkesztésében és kiadásában közreműködött: 42. Állomás! Kulturális Egyesület, Bogó
Anikó, Somogyi Balázs polgármester, Rajcsányi László, Perkáta
Nagyközség Önkormányzata és
a Perkátai Általános Művelődési
Központ.
A füzet megvásárolható a
Győry-kastély recepcióján.

Dajka konferenciát tartottak
Dajka konferenciát szerveztek
Perkátán 2019. június 6-án a Győry-kastélyban, melynek kezdeményezője a perkátai Szivárvány
Óvoda volt. Az eseményre több
település dajkája mellett az óvoda
vezetőket is várták.
A 14 órakor kezdődő programot
Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatójának megnyitóját követően Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető bemutatta a perkátai
Szivárvány Óvodát. Ismertette az
intézmény sikereit is: 3 tehetséggondozó műhely működik az
óvodában, a 2017/2018-as tanévben immár második alkalommal
nyerték el az Akkreditált Kiváló
Tehetségpont címet, s 2011 óta
44 sikeres pályázatot valósítottak meg az intézmény keretei
között.
Beszédében kiemelte az óvodai
dajkák külsős továbbképzésen

való résztvételük jelentőségét.
Ezt követően a Maci csoportos
gyerekek műsorát tekinthették
meg a részt vevők, akiket Kárász
Ferencné és Dietrich Csilla készített fel.
Őket Kundakker Ferencné, a
Köznevelési Szakértők Országos
Egyesületének Fejér megyei elnöke követte, aki érdekes előadást
tartott „Jó helyen vagyok?” címmel, melyben a dajka szerepéről
egy óvoda életében, az óvodapedagógus dajka közötti kapcsolatról, illetve a motivációról beszélt.
Szóba került az idő beosztása, a
mosoly fontossága és az óvodások legfontosabb tevékenysége
is: a játék.
Az ebédet, és a kiállítások megtekintése után foilytatódott az
előadás.
Az előadó, Hegelsberger Ferencné, a Magyar Óvodapedagógiai
Egyesület Vezetőségi tagjának

motiváló és gondolatébresztő
referálása az óvodásokkal való
megfelelő bánásmódra hívta fel
a figyelmet, s az előítéletek csökkentése érdekében egy játékkal is
készült a vendégek számára.

A tanulságos és jó hangulatú
program a délutáni órákban ért
véget a kastély épületében, s mind
a szervezők, mind a részt vevők
bíznak a folytatásban.

8

kínai központ – szociális központ

Előadás
a pénzügyekről
„Lehetőségek a hitelek és támogatások világában” címmel előadást tartottak a Győry-kastélyban,
2019. június 7-én.

Bogó Anikó, a Perkátai Általános
Művelődési Központ igazgatója
köszöntötte a megjelenteket, s
bemutatta Eremiás Gergő pénzügyi tanácsadót. Az előadó ismertette a délután főbb témáit,
s jelezte, hogy szívesen fogadja
a kérdéseket az előadása közben
is. Az esemény során szóba került

a falusi CSOK, melynek települési körébe Perkáta is beletartozik.
Ismertették az igényelhető összegeket, az elszámolás módját, s a
jogosultak körét szintén.
A CSOK-okhoz kapcsolódó piaci
hitelekről, a többgyermekes családok otthonteremtési támogatá-

PERKÁTAI HÍREK
2019. május-június
sáról, valamint a családvédelmi
akciótervről is beszélt az előadó
a megjelentek számára. A résztvevők közt perkátai fiatal családosok
voltak, akik szívesen kérdeztek a
program során, érdeklődve álltak
a témához, így jó hangulatban telt
el a tájékoztató előadás.

Festménykiállítás nyílt
A perkátai Győry-kastélyban 2019. június
11-én megnyílt Lóki Judit festőművész, a
Batsányi-Cserhát Művész Kör tagjának festménykiállítása.
Az ünnepségen Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket, s bemutatta a
művésznőt. A Dunaújvárosban élő Lóki Juditot mindig is érdekelték a művészetek, a
kedvenc tárgya a rajz volt. Bár sokáig nem
foglalkozott a képzőművészettel, mikor 2011ben megismerte Nógrádi Katalin festő- és
grafikusművészt, akinél aztán tanulni kezdett.
Bogó Anikó kihangsúlyozta, hogy örömmel
fogadták a kiállítást az intézményben, mivel
a tavalyi évben már a „Mester és tanítványai”
tárlaton találkoztak Nógrádi Katalin tanítványainak alkotásaival. Az igazgató méltatta a
tájképekből és csendéletekből álló kiállítás
színvonalát is.
Ezt követően Horváth Dóra és Wéber Viktória

erdélyi népdalcsokrát hallgathatták meg a
látogatók.

megtekinthetővé váltak a színes, változatos
festmények.

A megnyitó ünnepség zárásaként Lóki Judit is
szólt néhány szót a vendégekhez, s megköszönte a kastély munkatársainak, hogy lehetőséget biztosítottak a képei bemutatására, majd

Lóki Judit festménykiállítás 2019. július 19-ig
látható a perkátai Győry-kastély épületében.
Bogó Anikó
ügyvezető

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

Születés Hete 2019.
2019-ben is megrendezésre került Perkátán
A Születés Hete rendezvényünk a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata, A Védőnői
Szolgálat, A Perkátai ÁMK, valamint a Perkátai Szociális Központ szervezésében.
2019. május 3-án megünnepeltük az Anyák
napját a Baba-Mama klubban. A gyermekek az
általuk készített ajándékokkal felköszöntötték
az édesanyjukat.
„Óvodába készülök!” címmel könyvajánlót
tartott Lászlóné Szabó Edit könyvtáros.
Íme a könyvajánló, amelyek kölcsönözhetők
a könyvtárban:
Vadadi Adrienn író és óvónő. Történetei - Ákos
óvodába megy, Leszel a barátom?: ovis mesék, Örökké óvodás maradok! - a legkisebb
óvodásoknak szólnak, mesélnek a kicsik mindennapjairól. Az óvodás történetek hallgatás
közben a kisgyerek azonosulni tud egy-egy
szereplővel vagy élethelyzettel, minek során
könnyebben el tudja mesélni, meg tudja osztani otthon saját óvodai élményeit, örömeit
és tapasztalatait.
Szepes Mária: Pöttyös Panni történetben az

óvodakezdésig kísérhetjük nyomon a türelmes nagymama és cserfes unokája kalandjait.
Pöttyös Panni az óvodában pedig olvashatunk
az első, kiscsoportos élményeikről, a "játékok
kertjéről", az új barátságokról, az óvó néni
kedvességéről, és ellátogathatunk vele az
állat-kertbe.
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
Kormos István: Mese Vackorról: egy pisze
kölyökmackóról
Hermann Marika: Panna közlekedni tanul. Az
illusztrált mesekönyv, játékos mondókák segítségével tanítja meg az óvodás gyermekeket
a biztonságos közlekedés alapjaira!
Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor
Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb,
magabiztosabb gyerekeket?
Minden óvodáskorú és kisiskoláés gyereket
nevelő szülőnek ajánlja ezt a humorral megírt,
tettekre sarkalló olvasmányt.
Lukács Józsefné- Ferencz Éva: mesés mozgás. Játékos őszi mesés torna az óvodai élet
mindennapjaira (sorozat 4 tagja, évszakoknak
megfelelően)
Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai
évek

Karlócai Mariann: Komámasszony, hol az
olló?: Gyermekjátékok óvodásoknak, kisiskolásoknak
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2019.május 7-én a Kismamákat
köszöntötték a tanácsadáson a
Születés Hete program alkalmából
2019.május 10-én bemutatásra
kerültek a Baba-mama klubban
a kedvenc fejlesztő játékok „Van
egy okos játékom…,” címmel.
A Születés Hete programsorozat részeként meghirdettük a
„Nem luxus táska!”, azaz Segítség a nőknek, nőktől Perkátán is!
programot. A június 7-én zárult
jótékonysági akció sikeres volt.
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Húsz -20 db - felajánlott táska
érkezett a védőnői szolgálathoz,
amelyet olyan – különböző korosztályú - nőknek adtunk át, akik
nehéz anyagi körülmények között
élnek, de természetesen ebben a
helyzetben is szeretnék megőrizni
a méltóságukat és a nőiességüket.
Az adományozóink, a perkátai
hölgyek igényesen, minőségi
szemléletben állították össze a
szép táskákat. A szervezők nevében köszönjük szépen az önzetlen felajánlásokat!
Lászlóné Szabó Edit

Újszülöttek Ligetének avatása
2019. június 15-én avatta fel Perkáta Nagyközség Önkormányzata
a 2018-ban Perkátára született gyermekek Újszülöttek Ligetét. A
kezdeményezés 2009-ben indult képviselői ötletre a településen,
s azóta is tart a hagyomány. Az idei évben immár a 11. ligetet avatta
fel az önkormányzat. A ligeteket a Szivárvány Óvoda környékére
koncentrálta a falu vezetősége, így kívánták még szebbé tenni annak
környezetét, továbbá azért is ez vált célponttá, mivel itt nevelik a
legkisebb perkátaiakat a településen.
A 10 órakor kezdődő eseményt Somogyi Balázs polgármester nyitotta
meg. Köszöntötte a megjelent szülőket és gyermekeket, s elmondta,
hogy nagy öröm számukra minden évben a ligetavató, hiszen Perkáta
legifjabb lakóit ünneplik vele.
Ezt követően Bogó Anikó alpolgármester kisfiával, Attilával vezette a
meghívottakat a nekik szánt fákhoz, melyeket a vállalkozó szellemű
édesapák ültettek el a Szivárvány Óvoda udvarán. A liget avatón
Cseréné Marczal Zsuzsanna, intézményvezető fogadott mindenkit, a
melegre való tekintettel ásványvízzel is készültek a gyerekeknek és a
szülőknek, akik megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget. A fák elültetését követően még lehetőség nyílt a kicsiknek kipróbálni az óvodai
játékokat, majd a rendezvény a közös fénykép elkészítése után lezárult.
Horváth Dóri

A Baba-mama
klub hírei
Májusban is tovább folytatódott a nyüzsgés
a Baba-mama klubban. A Születés hete rendezvény alkalmából vendégünk volt Lászlóné
Szabó Edit könyvtáros, könyveket ajánlott az
óvodára felkészüléshez. Nagyon érdekes és
hasznos találkozás volt. Anyák napja alkalmából ajándékot készítettünk a gyerekekkel
és köszöntöttük az anyukákat. Van egy okos
játékom… címmel tartottunk kis játékbemutatót. Mindenki hozott magával egy-két kedvenc
játékot, amit bemutatott a klubban, hogy a kis
társaik is minél több ismeretet és tapasztalatot
szerezzenek.
2019. május 24-én gyermeknapi rendezvény
volt.
Az időjárásra tekintettel a szokásos benti teremben rendeztük be a helyszínt. Az érkező
kicsinyek nagyon örültek a sok lufinak, játéknak. A kisasztaloknál lehetett gyurmázni, színezni. Mászó elemeken, trambulinon lehetett
nyüzsögni. Ezután pihenésképpen finom fánkokat és egyéb nasikat kóstoltunk. Majd csillám
tetkók készültek a gyerekek kezére, és golyó
gurítás következett. Végezetül pedig, hatalmas

buborék fújás és kergetés volt az udvaron.
Örömmel teli délelőttöt tölthettünk együtt!
Természetesen továbbra is nagyokat játszunk,
építőzünk, labdázunk, autózunk, kalapálunk

és hancúrozunk!
Szeretettel várjuk a kicsinyeket péntekenként
délelőtt a szociális központba!
Védőnők
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Egészségügy
Védőnői szolgálat hírei
Az élet egyik legszebb ajándéka egy új élet, a gyermek megszületése!
Ennek az örömteli, boldog eseménynek részesei azok a családok, akiknek a nevét
a Perkátai Hírekben közzétesszük.
2019-ban születtek Perkátára
Májusi Gólyahír
Bablinczki Alex

2019.05.31.

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!

Szülők: Bablinczki Attila és Széll Cintia Viktória

Közérdekű, emlékeztető egészségügyi információk
Háziorvosi rendelés Perkátán

Elérhető: hétköznap: 16.00-08.00 óra között,
illetve hétvégén és ünnepnap: NON STOP

Az I. és II. számú körzet háziorvosa:
Dr. Kormos Zoltán
Rendelő címe:
2431 Perkáta, Dózsa György u. 10-12.
I. számú rendelő telefonszáma:
06 (25) 450 211
II. számú rendelő telefonszáma:
06(25)450 212
Mindkét körzet számára azonos időben van
a háziorvosi rendelés!

Sürgős szükség, életveszély, baleset esetén
hívható MENTŐ a 104-es telefonszámon,
illetve a 112-es segélyhívószámon.

Hétfő: 8:00-13:00
Kedd: 8:00-13:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-13:00
A betegek vizsgálatra, és konzultációra hívása
sorszám alapján történi a továbbiakban is.
A sorszámok a rendelési idő vége előtt ½
órával bevételre kerülnek, eddig lehet rendelésre jelentkezni.
Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:
Telefonszáma: 06 (25) 506 201
Címe: Nagyvenyim, Fő u. 45.

Védőnői Szolgálat Perkátán
Cím: 2431.Perkáta, Dózsa György u.10-12.
Telefon: (06) 25-451-427
Fogadó óra: hétfőtől péntekig 8.00-9.00 óra
között
Várandós tanácsadás: kedden 14.00-16.00
óra között
Iskola-egészségügyi tevékenység: szerdán
8.00-12.00 óra között
I. Körzet védőnője: Illés Eszter
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: szerdán
12.00-14.00 óra között, és csütörtökön 9.0011.00 óra között
II. Körzet védőnője: Bogóné Plasek Krisztina
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: kedden
9.00-11.00 óra között és szerdán 12.00-14.00
óra között

Új helyén a fogászati rendelő
A közel múltban új helyére költözött a perkátai fogászati rendelő, s
megkezdték a betegek fogadását is az ízléses, az előírásoknak megfelelő, új környezetben. Az egy Európai Uniós pályázati forrásból
megépített épület kétszer nagyobb, mint az előző rendelő, esztétikailag
szép, világos hely, ahol megfelelő körülmények között fogadhatják a
fogászatra érkező pácienseket.
A település fogorvosa, Dr. Török Katalin 2011 óta fogadja a betegeket

Gyermekgyógyászati rendelés:
Gyermekorvos: Dr. Pálfi Judit Katalin
Rendelési idő:
Minden héten szerdán, 12:30-15:30

Mérleg Patika Gyógyszertár
Gyógyszerész: Dr. Békefi Géza
Gyógyszertár címe: 2431 Perkáta, Dózsa
György u. 12. ; Telefonszáma: 06 (25) 451 419
Nyitva tartás: Hétfőtől - Péntekig: 08.0016.00 óra
Ügyeletes gyógyszertárak: ajánlott oldal:
ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso

Állatorvosi rendelő
Szakorvos:
Dr. Beregszászy Anikó;
Telefonszám: 06 (20) 3777 842
Rendelő címe: 2431 Perkáta, Szabadság tér 9/B
Rendelési idő: Hétfő - Csütörtök: 16:30-17:30,
Péntek: 10:30-11:30

Perkátán. Az ő elmondása alapján az épület tervezése során fontos
szempont volt, hogy az egészségügy egy helyre szerveződjön Perkátán, így a fogorvosi rendelő is az orvosihoz, valamint a Védőnői
Szolgálathoz kerüljön közel.
A rendelő tovább fejlesztéséhez kapcsolódóan Perkáta Nagyközség
Önkormányzata újabb pályázatot nyújtott be, mely során egy fogászati
egység készülék beszerzését kezdeményezik a rendelő számára, hogy
még komfortosabb és megfelelőbb legyen az épület.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
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Civil szervezetek hírei
„VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület hírei
Nagy sikerekről számolhat be a VELED az elmúlt időszakban.
A Tempus Közalapítvány közvetítésével meghirdetett „IC LAB - Intercultural Learning for Absolute Beginners” képzésre sikeresen pályázott
és bejutott az egyesület képviseletében Szabó Vanda Rebeka. Vanda
2019. május 20-a és 24-e között utazott a képzés helyszínére, Oslóba,
ahol az interkulturális tanulásról kapott bővebb tájékoztatást.

Szintén a közel múlt sikere a Hankook Tire - Értékteremtő program
támogatásának elnyerése, amelynek köszönhetően az ifjúsági egyesület egy mezítlábas parkot szeretne megvalósítani a településen.
Köszönjük a közreműködést a cég munkatársainak!
Április 27-én hatalmas örömhír érte a Népművészeti foglalkozás
Kankalin Néptánccsoportos növendékeit. A Hagyományok Háza
„Tiszta forrásból” elnevezésű pályázatán indultak, mely során lehetőség adódott egy 1 hetes néptánc táborban való részvétel elnyerésére
Szlovákiában vagy Erdélyben. A csapatot telefonon értesítették, hogy
az általuk beadott pályázattal bejutottak egy erdélyi néptánc táborba,
Magyarlapádra. A fiatalok 2019. július 14-e és 21-e között tartózkodnak
majd Erdélyben.
Még februárban nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő által koordinált
Nemzeti Együttműködési Alaphoz működési támogatásra projektet
az egyesület. A közel múltban kapták kézhez az értesítést, miszerint
a VELED pályázatát pozitívan bírálták el, s több mint 1 millió forinttal
támogatják működésüket.
Április végén, szintén a Kankalin Néptánccsoport részt vett, a baracsi
Pipacs Néptánctalálkozón, ahol szép szerepléssel képviselték településünket.
2019. május 11-én szervezte meg, a Közösségek Hete programsorozathoz kapcsolódva a Kisperkátai Túra – Ismerd meg hazád! elnevezésű
eseményét. Perkáta egyik külterületi részére gyalogoltak ki a részt

A Kihívás Napja
Perkátán
A Kihívás Napjához csatlakozott a Perkátai Sportegyesület 2019. május 29-én.
Biciklitúrát, aerobik órát és labdarúgó edzést
hirdettek a településen, amelyekre minden

vevők a kellemes, tavaszi napon. A réten, amely túra végső állomása
volt aztán több kikapcsolódási lehetőséggel várták a gyerekeket, továbbá egy közösen elfogyasztott ebéddel is készültek a résztvevőknek.
A program jó hangulatban telt el, mindenki kellemesen elfáradva, a
friss levegőtől kipirultan térhetett haza.

Ezúton is szeretném megköszönni a csapat munkáját, lelkiismeretes
hozzáállását a terveinkhez, céljainkhoz. Úgy gondolom, e nélkül ezeket
a szép sikerek nem lehetne elérni!
Horváth Dóra, elnök

mozogni vágyót vártak. Bár az időjárás kedvezőtlenül alakult, a Kihívás Napjával kapcsolatos
programok egy részét azonban mégis sikerült
megtartania az egyesületnek. A Győry-kastély
egyik tornatermében a Fitnesz Szakosztály
Bogó Anikó vezetésével pörgős aerobik órával
várta régi tagjait, és az új érdeklődőket. A másik
tornateremben szintén aktív testmozgás zajlott: a Perkátai Sportegyesület elnöke, Vátkai

Zoltán önvédelmi edzéssel csatlakozott a Kihívás Napjához, így a rossz időben is mozogni
vágyók találhattak a maguk számára izgalmas
elfoglaltságot.
Az elmaradt programokat pedig, a labdarúgó
edzést és a bicikli túrát, amint beköszönt a jó
idő bepótolják.
Horváth Dóri

12

PERKÁTAI HÍREK

civil

2019. május-június

Nagy sikerek női
labdarúgásban
A Mol Vidi FC futballcsapatának nemzetközi
sikereiről sokat hallhattunk a szezonban, de talán még kedvesebb nekünk a női csapat, amely
a magyar első osztályba jutás küszöbén van. A
csapat veretlenül nyerte meg az NB II nyugati
csoportját, majd a keleti csoport győztesével,
a Kelen SC-vel játszott osztályozót, de két
döntetlent követően idegenben szerzett több
góllal az ellenfél jutott fel egyenes ágon az
első osztályba. A fehérvári női csapat meghatározó tagjai a tavalyi szezonban a Perkáta
SE utánpótláscsapatait vezénylő Romanoczki
Kármen és Szabó Bernadett, közülük Kármen
gólt is szerzett a Kelen SC elleni fehérvári
mérkőzésen. Még egy esélyük van a feljutásra,
hiszen osztályozó mérkőzést játszanak az

első osztály idei utolsó előtti helyezettjével, a
szegedi Szent Mihály csapatával június 8-án
és 15-én.

Sok sikert és feljutást kívánunk a lányoknak!
Fotó: molvidi.hu
Somogyi Balázs

Perkáta SE labdarúgócsapatának eredményeinek összefoglalója
a 2019-es tavaszi szezonban
• Február 24-én, a megkezdődött a 2018/2019es szezon tavaszi fordulóján Lepsény ellen
játszottunk idegenben, ahol bejött a papírforma szerinti győzelem. 3-1-es eredménnyel
tért haza Perkáta együttese. A győztes meccs
góllövői Vincze Dezső, Özsah Ufuk és Kápolnási Máté voltak.
• A megyei II. osztály Groupama Déli csoportjának 17. fordulójában Perkáta Sárszentágota
együttesével találkozott hazai pályán. A végkimenetel 13-0-s kiütéses győzelem volt. A
gólokat Özsah Ufuk (7 gól), Tóth Attila (2 gól),
Reith János, Sőregi Gergő, Kápolnási Máté és
Palkovics Patrik Dominik szállították.
• Március 10-én Előszállás volt a soron, aki ellen idegenben játszottunk. Perkáta együttese
már az első félidőben eldöntötte a meccset,
és véglegesítette az eredményt Özsah Ufu és
Bíró Bence találatával (0-2).
• A perkátai csapatot március 17-én Aba fogadta. A mieink hozták a várt eredményt, és
Aba csak szépíteni tudott a mérkőzés második
félidejében. A perkátai góllövők Kápolnási
Máté és Tóth Attila voltak, valamit egy öngóllal
a közepén alakult ki a 3-1-es végeredmény a
mieink részéről.
• Kerekes Béla vezetőedző távozása után az
utód Vaskó József lett.
• Az idény 20. fordulójában Nagykarácsonyt
fogadtuk, március 24-én. Bár az első félidő a
sárgalapokat leszámítva eseménytelenül telt,
a második játékrészben Perkáta együttese
magára talált, és 6-0-ra szó szerint kiütötte
Nagykarácsony csapatát. Góllövők: Özsah
Ufuk (2 gól), Tóth Attila (2 gól), Sőregi Gergő,
Palkovics Patrik Dominik.
• Pusztaszabolcs együttese látta vendégül
a csapatunkat a bajnokság 21. fordulójában.
A mérkőzés gólok szempontjából egyoldalú
volt. Vincze Dezső és Palkovics Patrik Dominik
már az első félidőben eldöntötte a meccset,
és ezt a sajnálatos öngóllal történt szépítés
sem árnyékolta be, majd a mérkőzés végén
az eredményre Özsah Ufuk tette rá a szépségtapaszt, így az eredmény 1-3 lett a perkátai
csapat javára.

• A következő fordulóban ismét Perkátáé volt
a hazai pálya előnye, amikor is Szabadbattyánt
fogadták. Az első félidő csak egy, a mieink
által lőtt, gólt hozott (Tóth Attila). A mérkőzés
végeredménye 3-1 lett Perkátának. További
góllövőnk két találattal Özsah Ufuk volt.
• A megyei II. osztály 23. fordulójában, a 3. helyen álló Szabadegyházára látogatott Perkáta
együttese, ahol egy hazai játékos kiállítása
sem könnyitette meg a mérkőzés folyását. A
vezetést a mieink szerezték meg elsőnek Fehér Mihály jóvoltából, azonban a folytatásban
Szabadegyházának sikerült fordítania. A 2-2-es
pontmentés a 93. percben érkezett el, Papp
Attila találatával.
• A 24. fordulóban Adony együttese látogatott
el hozzánk. Bár mindenki a papírforma szerinti
győzelemre számított, a csapatunk valamiért
nem találta a helyét a pályán. A mérkőzés így
csak sárgalapokban bővelkedett, és pontmentéssel zárult 0-0-ra.
• Az április 28-án megtartott fordulós mec�csen Sárbogárdon vendégeskedett Perkáta
csapata. A mérkőzés a gólok tekintetében
egyoldalúra sikeredett. Már az első félidőben
eldőlni látszott a párharc, amikor a mieink
0-3-ra hozták az első 45 percet. A folytatásban
újabb három gólt lőttünk a bogárdi kapuba.

Fotó: Perkátai SE (Facebook)

A Sárbogárd szépítő találata is egy sajnálatos,
peches öngól volt. A lefújás után az 1-6 volt a
javunkra. Góllövőink Vincze Dezső, Papp Attila, Linger Ferenc Valter 2 találattal, Palkovics
Patrik Dominik és Tóth Attila voltak.
• A bajnokság 26. fordulóját ismét hazai pályán
játszottuk Kálóz ellen. Az idegenbeni vereség
után egy tökéletes visszavágás volt a terv. Ezzel
szemben az első félidő egy kálózi találattal zárult. A második játékrészben a mieink a félidő
elején egyenlítettek Gászler Ferenc góljával,
majd nem sokkal a mérkőzés lefújása előtt
Tóth Attila fordította meg a meccset, amivel
2-1-re győztünk.
• A tavaszi forduló legnehezebb mérkőzését
játszottuk idegenben Vajta ellen, május 12én. A hazaiak sajnos revansot tudtak venni a
mieinken az őszi szezon után. Az eredmény
szinte magától értetődő, a meccsek 4-1-re
vesztettük el, és ezzel helycsere lett a tabellán.
Vajta 2 ponttal megelőzött minket. A Perkáta
szépítő találatát Linger Ferenc Valter szerezte.
• A megyei II. osztály déli bajnokság 28. fordulójában Ráckeresztúr csapatát fogadtuk.
A papírforma bejött, és győzelemre hoztuk
a mérkőzést. A 6-0-s kiütés már egy első
félidőben megmutatkozott, amikor a félidei
sípszókor már 3 találattal vonult a csapatunk
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az öltözőbe.
A perkátai együttes góllövői Linger Ferenc
Valter (2 gól), Palkovics Patrik Dominik (2 gól),
Bíró Bence és Klein Attila voltak.
• A bajnokság utolsó előtti fordulójában Seregélyes csapatát fogadtuk. A mieink ráéreztek a
hazai pálya előnyére, és a félidő vége előtt már
3-0-ra vezettünk. A második félidő mérlege
is a mi javunkra billent, és további 3 találattal, 6-0-ra döntöttük el a játszmát. A Perkáta

együttesének góleredményes játékosai: Palkovics Patrik Dominik 2 góllal, Vincze Dezső,
Papp Attila 2 góllal, és Tóth Attila.
• Az utolsó fordulót június 2-án tartották,
ahol Besnyő-Iváncsa II. csapatát fogadtuk.
A győzelem már az első félidőben eldőlni
látszott, amikor Palkovics Patrik Dominik, Tóth
Attila és Vincze Dezső találatával már 3-0-s
eredménnyel vonultak le a csapatok a szünetre. A folytatásban Vincze Dezső és Tóth
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Attila újabb góljaival tovább nőtt a különbség
a két együttes között. A végeredményt Fehér
Mihály duplája állította be, így a párharcot
7-0-ra nyertük.
Mivel az első helyen álló vajtaiak is győzelmet
arattak Szabadbattyán ellen, így megmaradt a
két gól előnyük. A bajnokságot így fantasztikus
teljesítménnyel és egy ezüstéremmel zártuk.
(A visszatekintőt összeállította:
Viczkó Vilmos)

Perkátai Polgárőrség hírei
A Perkátai Polgárőrség az idei évben is jutalmakat adott át a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános
Iskola tanévzáró ünnepségén. A
2018/2019-es tanévben közösségi munkájáért ajándékutalványt
kapott az egyesülettől Balázs Rita,
Balázs Zita, Basticz Bianka, Denke
Máté, Majsai Kinga és Vigházi Zétény, valamint ajándékcsomagban
részesült Fórizs Melinda, a polgárőrség lovas szakosztályának nyújtott segítségéért. Az ünnepségen
jelentették be továbbá, hogy két
ballagó diákot ifjú polgárőrükké
fogadnak: Csere Kingát és Vátkai
Zsombort.
Az idei évben július 22-én, szombaton, Balatonföldváron szervezte
meg az Országos Polgárőr Szövetség 25. alkalommal az Országos Polgárőr Napot. Az eseményben társszervező volt a Somogy

Megyei Polgárőr Szövetség, s egy
eseményekben gazdag, színvonalas programon vehettek részt
az ország polgárőr egyesületei.
A rendezvényen a Perkátai Polgárőrség is képviseltette magát,
a vezetőségből és a tagságból

Közösségi hírek
Dr. Baráth Károly Trianon kiállítása
2019. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás
Napján az 1920-as trianoni békeszerződés
tragikus napjára emlékezve, a dunaújvárosi
evangélikus templomban 16 órától emlékműsorral készültek az érdeklődők számára.
Az ünnepség során beszédet tartott Dr. Baráth Károly is, aki visszaemlékezett a trianoni
szerződés okozta fájdalomra, mely lassan 100
éve vérző sebként ül a magyarság lelkén. Családi történetet is megosztott a közönséggel:
nagyanyja hősiességéről emlékezett meg.
A megemlékezés részeként bemutatásra került
a Dr. Baráth Károly által berendezett „Trianon”
című kiállítást, melynek összeállításában Rajcsányi László segített. A megnyitót követően a
kiállítás tárgyainak eredetétbe és történetétbe
is betekintést kaptak a látogatók.
A tárlat 2020-ban, Trianon 100. évfordulóján
Perkátára érkezik, a településen is bemutatják
a közönség számára.
Horváth Dóri

is többen megjelentek a balatonföldvári országos napon. Az
országos napnak minden évben
fő része az ifjú polgárőrök fogadalomtétele, így volt ez az idén is.
A Perkátai Polgárőrség 2019-ben
hivatalosan is két ifjú polgárőr-

rel lett gazdagabb a fent említett
Csere Kinga és Vátkai Zsombor
személyében, akik társaikkal
együtt letették az esküt a nagyszabású ünnepségen.
Horváth István elnök
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A Bokréta Lovasudvar
sikerei

Jázmin és László Réka. A lányok edzője
Horváth Fanni, lovas sportoktató volt, aki igyekezett a lehető legalaposabban felkészíteni
őket a megmérettetésre.

2019. június 8-án szabadidős lovasversenyt
szerveztek Mezőfalván. Az eseményen Perkátát is képviselték a Bokréta Lovasudvar fiatal
lovasai, név szerint Áldott Hanna, Czinger

Az izgalmas nap során Jázmin a 10 év felettiek
kategóriájában indult ügyességi kategóriában,
míg Hanna és Réka a 10 év alatttiak között
bizonyíthatott. A szorgos felkészülésnek meg

Áldott Hanna

Egy tanév Írországban

Győrik Adrienn Perkátán végezte el az általános iskolát, majd azt követően a székesfehérvári Kodolányi János Gimnázium és
Szakgimnázium tanulója lett. Az 2018/2019es tanévet azonban nem Magyarországon
töltötte: 17 évesen belevágott egy cserediák
programba, amely során egy évet Írországban
tanult. Ennek tapasztalatai, élményei kapcsán
készült interjú a fiatal kalandorral.
Mi volt a program neve, amiben részt vettél?
Hol jártál?
Az YFU ifjúsági csereprogrammal Írországba
mentem. Carrigaline-ban szállásoltak el egy
fogadó családnál és a mellette lévő városban,
Corkban jártam iskolába, ahol egy rendes
iskolai tanévben vettem részt.
Hogyan jött az ötlet, hogy részt vegyél ilyen
programban?
A cég meglátogatott minket az iskolában,

Czinger Jázmin

ott bemutatták ezt a programot, ami nagyon
megtetszett. Beszámoltak róla, hogy ők maguk
mit tapasztaltak egy csere ideje alatt, innen
jött az ötlet.
Hogyan történt a felkészülésed a részvételre?
Először írnom kellett egy angol felmérőt,
hogy milyen szintű az angol tudásom. Utána
volt egy felmérés az alaptudásunkról, hogy
a saját országunkról mit tudunk, majd volt
egy szerepjáték következett: egy szituációba
helyeztek, s megnézték, hogy mit kezdek vele.
Ez igazán nem hiszem, hogy sokat számított,
de azért figyelték, hogy milyen ötleteink lennének. Aztán a csere év előtt pár hónappal
volt egy felkészítőtábor, ahol workshopokon vettünk részt, ugyanígy szerepjátékokon,
valamint volt egy leülős este, ahol elmesélték
az ő tapasztalataikat, elmondták, hogy mire
kell oda figyelni a csere ideje alatt.
Mivel utaztál ki? Izgalmas volt?
Repülővel és igen, izgalmas volt, mert ugye
felnőtt nélkül mentünk. Az segített, hogy nem
egyedül, hanem egy másik lánnyal utaztam. A
londoni repülőtértől tartottam, mert az nagyon
nagy, de végül sikerült eltalálni mindenhova.
Mikor indultál a programba?
2018. augusztus 3-án repültem. Először ott
is volt egy három napos táborunk, nagyjából
ugyanazt csináltuk, mint itthon.
Milyen volt a kezdeti időszak Írországban?
Elég izgalmas, mert minden új volt. A honvágy,
az nem igazán jöhetett szóba, maximum csak
a táborban egy kicsit, mert semmi újdonság
nem volt benne számunkra. Amikor kikerültem
a fogadó családomhoz, akkor minden más
lett; új település, új emberek. Szerencsére
jó idő is fogadott Írországban, nem esett az
eső. Amikor az iskolát elkezdtem egyenruhát
kaptam, és ott is új emberek fogadtak, tényleg
izgalmas volt.

lett az eredménye: Áldott Hanna első, míg
Czinger Jázmin és László Réka második helyezést ért el a verseny során. A gyerekek Napsugár nyergében lovagoltak az esemény során.
Gratulálunk a versenyzőknek és az edzőknek
egyaránt! További sok siker kívánunk!
A képeket a gyermekek szülei bocsátották
rendelkezésünkre.

László Réka

Miket csináltatok, milyen elfoglaltságaitok
voltak az iskola mellett?
Nagyrészt utazással töltöttük a szabadidőnket. Mindig egy másik cserediákkal utaztam,
valamint a kinti céggel. Minden hónapban
volt egy 1 napos program. Moziba mentünk,
vagy egy közös vacsorára, vagy például elmentünk Cobh-ba a Titanic Múzeumba, és
Spike Islandra, ami egy fiatalkorúak számára
fenntartott börtön… Szóval a cég is segített,
hogy utazzunk, de inkább magunktól mentünk
túravezetésekre.
Milyen különbségek voltak az itthoni és az
ottani iskolarendszer között?
Írországban az iskola 8:50-kor kezdődik és
általában 15:35-kor ér véget. Igaz úgy tűnik,
hogy kicsit hosszabbak a napjaink, de mivel az
óráink 40 percesek és csak egy 15 perces és
egy 30 perces szünet van az egész tanítás alatt,
ezért sokkal gyorsabban megy, mint itthon. A
tanárok sokkal rugalmasabbak, nem zavarja
őket, ha le vagyunk maradva, mert tudják, hogy
van időnk pótolni, még úgy is, hogy sokkal
kevesebb tanítási napunk van, mint Magyarországon. Természetesen egyenruhát is kellett
hordanunk, ami nem a legkényelmesebb, de
a kinti időjárásnak megfelel. A tanár-diák kapcsolat sokkal másabb, mint itthon, mert itthon
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azt elmondhatjuk, hogy az osztályfőnökünk
a „második anyánk”, Írországban erről szó
sem volt. Persze amikor segítséget kértünk,
akkor mindig szívesen segítettek, de akkor sem
éreztem úgy, hogy az osztályfőnökömhöz fordulhatnék bármiféle problémával. Nagyon sok
külföldi volt az iskolában, és inkább ők voltak
azok, akik nyitottabbak voltak a cserediákok
felé, ennek köszönhetően még több kultúrával
ismerkedhettem meg.
Miben érzed, hogy változtál?
Úgy érzem, hogy sokkal magabiztosabb vagyok, könnyebben oldok meg problémákat,
sokkal elfogadóbb és nyitottabb vagyok. Azzal,
hogy megismertem egy másik kultúrát, más
szemmel is látom a világot.
Milyen volt a család, akiknél éltél?
A fogadócsaládomban volt 4 fogadótestvérem, mindegyikük fiú, és 4-ből 2-en laktak
otthon. Nagyon rendesek voltak, de már felnőttek, így a csere évem végére el is költöztek.
A fogadó szüleim nagyon sokat segítettek
és biztattak, főleg a legelején, amikor még
semmit és senkit nem ismertem. Bemutatták

nekem a falut, ahol laktam és elkísértek az
egyenruha boltba. A családban még volt két
labrador, akik mindig feldobták a napomat,
és a fogadó testvéremmel sokat vittük őket
sétálni a közeli kis erdőbe.
Milyen érzés volt haza jönni?
A hazaindulás előtti napon egyáltalán nem
éreztem, hogy másnap már megyek is haza, és
valószínű, hogy még sokáig nem térek vissza.
Amikor hazaértem, az nagyon jó érzés volt,
nagyon jó újra a rég megszokott dolgokat
látni, és természetesen a családommal lenni.
Nekem a hazaérkezés olyan, mintha felkeltem
volna egy álomból, és az álom a csereévem
volt. Teljesen olyan érzés, mintha meg sem
történt volna, mert annyira gyorsan vége lett
ennek a 9 hónapnak, hogy szinte észre se
vettem.
Miért éri meg részt venni egy ilyen programban?
Szerintem azért, mert fejleszti az ember személyiségét és segít abban, hogy elfogadjuk a
különböző kultúrákat. Mivel egy csereév során
többségében magunknak kell megoldani a
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problémáinkat, hozzájárul a probléma megoldó készség fejlődéséhez. Természetesen a
nyelv ismeretet is elmélyíti, ami sokat segít a
továbbtanulásban és megkönnyíti a jövőnket.
Jövőbeli tervek?
Én a csereévem alatt az iskolában rajzot is
tanultam, amit másképpen oktatnak, mint
itthon. Nagyon megtetszettek a különböző
technikák, szóval úgy döntöttem, hogy ezzel
szeretnék kezdeni valamit a jövőben.

Az én Itáliám-Én&Italy Patai Mercédesz rovata
Patai Mercédeszről olvashattak már korábban is a Perkátai hírek hasábjain. Merci élete teljes mértékben Olaszország és az olasz kultúra
körül forog: Első egyetemi képzése keretén belül 6 hónapig Rómában tanult, ekkor nyílt először lehetősége, hogy hosszabb időt imádott
országában töltsön. Első diplomája megszerzése után Milánóba és Liguria egyik eldugott tengerparti falvába költözött. Ezek után elvégezte
az ELTE Olasz nyelv, irodalom és kultúra, illetve a Firenzei Egyetem interkulturális tanulmányok mesterszakjait. A mai napig Firenzében él.
Jelenleg a Firenzei Egyetem magyar tanszékén gyakornok és a helyi hétvégi magyar iskolában tanít. Szabadidejében szinte mindig úton
van az olasz csizma szebbnél-szebb, kevésbé ismert városait kutatván. A Perkátai Hírek hasábjain, úgy mint az "Én & Italy" nevű blogján is,
megosztja kedvenc utazási tapasztalatait, hogy inspirációt, segítséget, praktikus utazási tippeket nyújtson minden Olaszországba vágyónak.

Az olasz csizma sarkában: Matera és Alberobello
Észak- és Dél-Olaszország közt a mai napig hatalmas kulturális és
gazdasági ellentét uralkodik. Az ország két részét össze sem lehet hasonlítani, annyira hatalmas a kulturális szakadék. A csizma szegényebb
régiói, mint a cikkemben bemutatott Puglia és Basilicata, szerencsére
nem túl felkapottak a turisták körében, az északi városokhoz képest,
így sikerült megőrizniük egy egyfajta érintetlenséget. Rómától délre
találkozhatunk az autentikus, a tradícióihoz még rendkívül hű Olaszországgal, ahol a városok, azon túl, hogy több száz éves történelmet
mesélnek, még élnek. A kikötőben ordítozó, a nyílt tengerről éppen
beérkező halászoknál friss nyers halat ehetünk, a sötét sikátorok
mélyén a szabad ég alatt tésztát gyúró nagymamáktól elleshetjük a
tésztakészítés fortélyait, különleges helyi tésztákat (orecchiette, cavatelli, strascinati) vásárolhatunk, helyi sajátos ételeket kóstolhatunk.
Cikkemben be szeretnék mutatni két csodálatos kisvárost, melyek
egytől-egyik egyedülállóak a világon és az UNESCO keretén belül
működő Világörökségi Bizottság az általa igazgatott Világörökség
Programba is bevett.

Matera és a sziklába vájt barlanglakások
Január végén sok évi várakozás után végre sikerült eljutnom a Basilicata régió szélén fekvő Materába, a barlanglakásokból álló negyedek
komplexumába. Matera barlangjai az őskor óta, egészen az 50-es
évekig lakottak voltak a “modernebb” barlanglakásokon túl. A háború utáni években még számtalan család élt embertelen, borzalmas
higiéniai körülmények közt: áram, víz és fűtés nélkül. Basilicata régió
jelentette a csizma legnagyobb nyomornegyedét.
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Alberobello és a mesebeli trullók
Puglia székhelyétől, Baritól, csupán 60 km-re fekvő kisváros, hírnevét a
különleges házainak, a trullójainak köszönheti. Puglia a trullók hazája,
máshol nem is találkozhatunk ezekkel a sajátos házakkal. A trullók
története egészen 17. század elejéig nyúlik vissza, amikor Giangirolamo, az akkori földbirtokos, megparancsolta Alberobello lakosainak,
hogy csak könnyen lebontható házakat építsenek, hogy az adószedő
esetleges látogatása során gyorsan le tudják bontani otthonaikat
elkerülvén az adófizetést. Így születtek hengeres alaprajzú épületek
süveges tetővel, melyeket kizárólag kőből építettek kötőanyag és fa
tartószerkezet nélkül. A süvegeket különböző szimbolikus tartalommal
bíró motívumokkal díszítették. Nagyon sok trullóban étterem vagy B&B
üzemel. A legkülönlegesebbeknek még tetőteraszuk és spa-juk is van.
Bátran kijelenthetem, hogy egy dél-olaszországi utazás mindig kivételes
élményeket ígér, mind gasztronómiai, mind a látványosságok terén.

Margaréta
Találkozó
Perkátán
Az idei évben immár 8. alkalommal szervezte meg a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Köre a Margaréta Találkozót. Az eseményre a
Faluházban került sor, 2019. június
22-én. A késő délután kezdődő
programon Beloiannisz, Dunaújváros-Dunapentele, Ercsi,
Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr és
Szabadegyháza nyugdíjas klubjai
jelentek meg, továbbá az Ercsi Tevékeny Nők Társasága és a Kulcsi
Vidám Emberek is képviseltették
magukat. Összesen, a perkátai
egyesülettel együtt 92 fő gyűlt

össze a rendezvény tiszteletére.
A délutánon elsőként Dr. Nagy
Andrásné, a Perkátai Nyugdíjasok
Baráti Körének elnöke köszöntött mindenkit, majd Bogó Anikó
alpolgármester üdvözölte a településen a vendégeket.
Ezt követően jó hangulatú műsorok kerültek bemutatásra a színpadon: a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének Rozmaring énekkara
készült dalcsokorral, melyet Fórizs
Antal, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője
kísért gitárral. Utánuk az Ercsi
Tevékeny Nők Társasága apáca
show-al mutatkozott be közönségnek. A színpadi programokat a
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre
zárta, akik hastáncoltak, Fórizs
Antonella vezetésével.

2019. május-június

Csodálatos emlékekkel térhetünk haza, úgy hogy még sokat sem kell
költenünk. Egy három-négy napos utazást szállással, repülőjegyekkel és
a napi étkezésekkel, akár már 50 ezer forintból is ki lehet gazdálkodni.
Patai Mercédesz

- Ilyenkor hívjuk vendégségbe a
barátainkat Perkátára. A résztvevők mindig úgy mennek el, hogy
jól érezték magukat velünk, ez egy
baráti találkozó minden évben –
nyilatkozott Dr. Nagy Andrásné
az esemény kapcsán.
A műsorokat követően még nem

volt vége az estének, ugyanis
Pletser Zoltán zenész muzsikájával kezdetét vette a mulatság,
ahol a jó kedvű nyugdíjasok ropták késő estig.
Horváth Dóri
A képeket Fórizs Antalné
készítette.

Kína kincsei 94. - Pavlicsek Zsolt rovata
Kalandunk Tibetben és a világ tetején 3. rész
Pavlicsek Zsolt és Pavlicsek Patrik élménybeszámolója
Lhasa és környéke titkai
Instant Tibet
Lhasa szent föld, mely az istenek otthona és
az öröm földje. A világ egyik legmagasabban
fekvő igazi városa, jogosan viseli a Napsütés
városa” nevet. A tibeti vallás központja, valóságos „ Szentföldje”.
Jokhang (Csokang) templom a legszentebb
Himalája-vidéki spirituális hely , közel 1400
éve alapították. A régi Lhasa főváros központja
és volt. Itt őrzik Tibet legbecsesebb vallási
kegytárgyát, az arany Shakyamuni Buddha
életnagyságú szobrát, mely Wen Cheng kínai
hercegnő esküvői ajándéka volt, amikor feleségül ment Songtsen Gampo tibeti királyhoz.
A ma is működő templom 25100 négyzetméter, állandó zarándokhelye a tibeti vallásos
embereknek.
A folyamatosan áramló tömeg mantrákat
kántál, papírpénzeket adnak Buddhának és
jakvajból készült gyertyákat égetnek akár
több napos kerengéseik alkalmával. Ilyenkor a templom közelében tértek nyugovóra,
mely által a legkorábbi hajnal első fényét és
lenyugvó nap utolsó fényét is üdvözölhet-

ték. Mi is együtt sodródtunk a zarándokokkal,
bekapcsolódtunk szertartásaikba , majd kissé
elzsibbadva az üléstől végigjártuk az összes
belső „kegyhelyet”.A templom előterében fél
órán át figyeltük két elmélyült szerzetes mandala készítését. Különböző színű homokokból
készítették a gyönyörű, kb. 2 négyzetméternyi
mandalát, melyet egy mobil telefonról néztek és másoltak rendíthetetlen türelemmel
és nyugalommal. A templomból kilépve a
régi városközpontot megjelenítő Barkhor
térre lépünk k , amely körútszerűen öleli körbe a templomot sikátoraival, autentikus, ősi
boltocskáival. Csupán a templomi főbejárat
oldalát „tisztították meg” a piactól a nagyobb
térélmény érdekében. A zarándokok ideérve
először az óramutató irányát követve körbejárták kívülről a templomot, azután tértek
be. Az igazi fanatikusok már a kinti több száz
méteres „körutat” is térden csúszva tették és
teszik meg.
A Drepung kolostor Lhasa közelében, egy
hegyoldalon helyezkedik el, „rizskupac” becenevét a sok fehér épületrészről kaphatta.
Több mint 600 éve épült komplexum, fény-

korában a világ legnagyobb kolostora volt 10
ezer szerzetessel. Igazi kolostorváros, mely
ma is használatban van , több száz szerzetes
él benne, de nem minden részét sikerült még
felújítani. Ünnepek idején hatalmas tömegek
keresték fel, székhelye volt az állami jósdának
is. Itt nyertünk először betekintést a szerzetesi
mindennapokba: a mellékhelység egy szokásos lyuk volt a padlón, amin keresztül mintegy
30 méteres mélységbe tekinthettünk le, ahol a
hegyoldal folyócskáját használták természetes
lefolyóként. Érdekes élmény volt a központi
konyha megtekintése is, ahol a szerzetesek
főztek társaikra: hatalmas üstökben készült
a tea és a nem túl bonyolult rizs, tészta és
párolt zöldség menü.
A Sera kolostor Lhasától néhány km-nyire
fekszik, igen hangulatos a körülölelő dombok
miatt is. Tibet második legnagyobb kolostor együttese, 1419-ben alapították, 3 nagy
épületből és 33 házból áll, jelenleg is több
száz láma és növendék lakik bennük, mivel fő
„profiljuk” a tanítás, a képzés volt. Az itt élő
szerzetesek minden délután filozófiai vitákat
tartanak, melyet mi is részt élvezhetünk.
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A fiatalabb szerzetesek vehemensen gesztikuláltak, sőt gyakran meglökték vitapartnerüket,
a másik lábára léptek, miközben hangosan
igyekeztek meggyőzni a másikat saját igazukról. Az idősebb szerzetesek többnyire derűsen
vagy egykedvűen figyelték őket, csak a vita
eldurvulásakor léptek közbe. Az időnkénti
„kikacsintásokból” arra következtettem, hogy
kicsit rájátszanak, a vita intenzitása kicsit a
közönségnek is szól…
Érdekesség, hogy a kolostorrendszerhez közeli egyik sziklát „égi temetőnek” nevezik. A
gyakran fagyott talaj, a kevés földterület és

kevés tüzelő miatt régen alkonyatkor a madarakkal etették fel a halottakat. E gyakorlatot
ma is folytatják takarékossági okokból, de nem
kedvelik a nézelődő turistákat kegyeleti okból
sem, így a messziről érkező / nem tibeti arcú /
kíváncsiskodók csak távolról követhetik ezt a
számunkra kissé morbid, ugyanakkor praktikus
ősi szokást.
A Rampocse-templom a város északi részén
található, ősi imahelye a tibetieknek, sajnos
még nincs teljesen felújítva a legújabbkori
rombolások óta. E kolostort „minor Jokhang
templomnak is hívják fontossága miatt.
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Tibetben is van Nyári Palota, mely a Dalai
Lámák hagyományos nyári székhelye volt,
melyet Norbulinkának neveznek. Érdekes
kincse-kert, mely ma már részben nyilvános
park és hozzá kapcsolódik egy állatkert is.
A 3 fő kolostor mellett rengeteg további található Tibetben, melyek többnyire kisebbek,
romosabbak, egyszerűbbek – látványosság
helyett inkább a közvetlen helyi „igényeket”
elégítik ki. Csodás épületekkel, kultúrkincsekkel és látnivalókkal azért találkoztunk a vidéki
Tibetben is, melyekről majd legközelebb…
(folytatás következik)

Egyházi írások
Dicsértessék az Úr Jézus
Krisztus !
Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe után visszatérünk
az évközi idő megszokott rendjébe. Karitász munkacsoportunk
serényen végzi a gyakoribbá vált
élelmiszeradományok kiosztását,
mely által sok rászoruló család
kap segítséget.
Idén önkéntes egyházi hozzájárulásként az alábbi összegeket
kérjük a hívektől és a jóakaratú
segítőktől: aktív, dolgozó felnőtt
6000 Ft/ év ,nyugdíjas, gyesen
lévő vagy munkanélküli 4600 Ft/

év. Ezek az összegek kevesebbek az Egyházmegye által javasolt
0,5 százalékos jövedelmi értéknél,
ezért akinek módjában áll , kérjük nagyobb összegű támogatást
adjon , melyeket előre is hálásan
köszönünk! A támogatást csekken, átutalással vagy személyesen / munkatársainknak átadva
/ lehet eljuttatni Plébániánkhoz!
A szokásos sárga csekk postaládákba helyezését elkezdtük, a
nyár folyamán minden családhoz
eljuttatjuk!
Egyházközségünknek nagy örömben volt része május 19- én, ami-

A 2018/2019. tanév jutalmazottjai :
Szorgalmas ministrálásért és közösségi tevékenységekért: Szócska
Benjamin/ 9.o./, László Lilla, Pavlicsek Jázmin Zsanna, Szócska Márk
/ 10.o./, Viczkó Szabolcs /11. o. /
Hittanórai és közösségi munkájáért, szentmise látogatásért: Jákli
Janka , Tóth Roxána, Erős Norbert /1.a./ , Basticz Bianka /2.a./ , Csóti
Edit , Horváth Ramóna /3.a./, Csóti Bertold, Majsai Kinga Eleonóra,
Takács János /4.a./,
Szentmise látogatásért: Dudás Gábor
Hittanórai és közösségi munkájáért: Farkas Hanna Kinga /2.a./, Kis
Zsigmond /2.b./ , Vígházi Amina Titanilla / 4.b./, Bőke Emma Dorina,
Burján Regina Iringó , Gelencsér Lilla, Szabó Renáta /5. a./
Hittanórai munkájáért : Mráz Máté/1.a./, Bogó Bella, Csapai Johanna,
László Luca /1.b./,Bogó Dominik Máté /2.a./, Bihari Noémi , Fazekas
Julianna, Palóka Evelin, Soha Noel /2.b./,Denke Máté, Oláh- Rác Rebeka
/3.a./,Karbacz Ervin, Sipos Karina /3.b./,Klózer Kíra Regina , Németh
Attila /4.b./,Bernáth Anna , Karbacz Áron /5.b./,Jáki Dávid, / 6.a./,Gálosi
Lara /6.b./,Erdélyi Evelin /7.a./, Csere Kinga, Völcsei Adrienn /8.b./
Nyáron is folytatódik a közösségi élet: felnőtt és hittanos zarándoklat,
kirándulás /tábor/ helyi és Máriapócs + Észak-Erdély és Mátraverebély-Szentkút programokkal.
Június 24-én kerül /t/ felszentelésre Székesfehérváron Mitrovics Zsolt
diakónus atya, akit mi is jól ismerünk és szeretünk, hiszen tavaly augusztustól nálunk is szolgált, főként vasárnapi igeliturgiák és temetések

kor Márton atya szolgálata által
23 gyermek részesült a keresztség szentségében. Reményt adó
volt látni a zsúfolásig megtelt
templomot, a sok fiatal szülőt,
akik tanúságot tettek arról, hogy
fontosnak tartják az Egyházhoz
való tartozást, a szentségek felvételét, gyermekeik keresztény
hitben való nevelését.
Június 16-án, Szentháromság
vasárnapján került megtartásra
templomunkban hittanosaink és
a templomba járó gyermekek idei
tanévzáró hálaadó szentmiséje,
értékelése és a hagyományos

egyházmegyei kántortalálkozó.
Bár a forróság és a megérkezett
zivatar sokakat elriasztott, de a
jelenlévő szorgalmas és okos gyerekek megkapták jutalmaikat, míg
a kántorok ismét elkápráztattak
bennünket énekükkel. A délután
ó hangulatú agapéval, beszélgetésekkel folytattuk a templomban.
Köszönet Wasztl János igazgató
úrnak és a vendég kántoroknak,
minden önkéntesünknek, támogatónknak , felajánlónknak és
szervezőnknek az összehangolt
és pontos feladatvégzésekért !

elvégzésével segítette plébánosát, továbbá aktív programszervezőként
erősítette az ifjúság közösségfejlesztését. Köszönjük szolgálatait és
kívánunk neki tartalmas, eredményes és boldog papi életpályát!
Jeles egyházi napok az előttünk álló hetekben: júl.02. Sarlós Boldogasszony,júl..16 Kármel-hegyi Boldogasszony, Teréz-napi litánia a
Haranglábnál, aug.06. Urunk színeváltozása, aug.15. Nagyboldogas�szony, aug. 20. Szent István király ünnepe.
Augusztustól megkezdődik templomunk elektromos felújítása. Az
építés heteiben a szentmiséket és szertartásokat nem tudjuk a templomban tartani. A liturgiák átmeneti helyszínét időben hirdetni fogjuk.
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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Közlemények

Képviselői fogadóóra
Molnár József önkormányzati képviselő 2019. július 24-én 17 órától 18 óráig
képviselői fogadóórát tart a kastély épületében.

fejér megyei
renőrfőkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály
RENDőRSÉGI FELHÍVÁS!
IDEGENNEL SZEMBEN MINDIG LÉGY KÖRÜLTEKINTŐ!
• Amikor egyedül vagy otthon, soha ne engedj be a lakásba idegent, a bejárati ajtót mindig zárd be!
• Idegennek ne mond meg a lakcímedet, ne hagyd magad kikérdezni!
• Idegentől ne fogadj el semmit!
• Ha idegen személy arra kér, hogy kísérd el valahová, bátran, határozottan mondj nemet!
• Idegen autójába soha ne ülj be! A mozgó gépjárműből már nem tudsz kiszállni!
KERÜLD EL A VESZÉLYHELYZETEKET!
• Saját biztonságodért Te is felelős vagy!
• Azért, hogy szüleid megbízzanak benned, csak oda menj játszani, ahova elengedtek!
• A megbeszélt időre mindig menj haza!
• Kerüld el, és ne akarj barátkozni idegen kutyákkal, az állatok kiszámíthatatlanok lehetnek!
• Ne fürödj olyan helyen, ahol azt nem jelölték ki fürdőzésre alkalmas területnek!
VIGYÁZZ ÉRTÉKEIDRE!
• Pénzt csak annyit tarts magadnál, amennyire feltétlenül szükséged van!
• Ne hivalkodj ékszereiddel, műszaki cikkeiddel, mobiltelefonoddal!
• Figyelj hátitáskádra, mivel könnyű prédája lehet a zsebtolvajoknak!
• Irataidat, pénzedet tartsd mindig idegen számára hozzá nem férhető helyen, pl.: belső zsebben!
• Kerékpároddal közlekedj körültekintően, ne hagyd őrizetlenül, lezáratlanul, idegen személynek ne add költsön!
FOGADJÁTOK MEG TANÁCSAINKAT, HOGY GONDTALANUL TELJEN A SZÜNIDŐ!
TALÁLKOZZUNK SZEPTEMBERBEN!
Kellemes pihenést kíván a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztálya!
HA SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED HÍVD A 112 SEGÉLYHÍVÓSZÁMOT
Nyári szünet: 2019. június 15- től augusztus 31-ig tart.
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály
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szerkesztőségi
közlemény
Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket,
közérdekű híradásaikat a perkátai eseményekről!
A következő lapzártánk ideje:
2019. augusztus 18.
Elérhetőségünk:
ujperkataihirek@gmail.com
a Faluüzemeltetési iroda,
vagy személyesen a szerkesztőség tagjai

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

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

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

