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

Szeretettel meghívunk minden perkátai lakost
az Adventi programjainkra!
„ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS”
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

December 5. 16 óra · Győry-kastély

PERKÁTA KARÁCSONY 2019.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjainak műsora
Kézműves foglalkozások, Adventi vásár, helyi kézművesek termékeiből
December 22. 14 óra · Győry-kastély

HITTANOS GYERMEKEK PÁSZTORJÁTÉKA
December 24. 15 óra · Templom

ÜNNEPI SZENTMISE /„ÉJFÉLI MISE”
December 24. 20 óra · Templom

PERKÁTAI HÍREK

KÖZÜGYEK

2

2019. szeptember - december

2020 Naptár
H
6

K
7

Január
SZ CS P

1

2

Újév
Fruzsina Ábel

8

9

Attila
Boldizsár Ramóna Gyöngyvér Marcell

13

14

15

Veronika Bódog

Lóránd
Lóránt

Fábián
Sebestyén Ágnes

Vince
Artúr

20
27

21
28

Károly
Angelika Karola

H

K

22
29
Adél

16

Gusztáv

23

3

Genovéva Titusz
Benjámin Leóna

10

11

Melánia
Antal
Antónia

17
24

Zelma
Rajmund Timót

30

Martina

SZ

4

31

V

5

Simon

3

Ágota

Ernő

Balázs

Ráhel
Csenge

Piroska

Sára
Márió

Elvira

Bertold
Marietta

Pál

Vanda
Paula

Donát

Aladár
Bernadett Zsuzsanna Álmos

18
25

19
26

SZ

V

2

Hugó

Áron

Buda
Richárd

Herman

Dénes

Erhard

Nagypéntek Leó
Húsvét
Zsolt
Szaniszló Gyula

Tibor

Anasztázia
Tas
Csongor Rudolf

Tivadar

Konrád

Csilla
Noémi

Zita

Valéria

Péter

Vilmos
Bíborka

13

Húsvét
Ida

20
27

H

7
14
21
28

K

8

15
22
29

9

16

10
17

23

24

Béla

György

30

2

Tihamér
Annamária Ottó

3

Kornél
Soma

Csaba

Apollónia Ellák

Lukrécia Amália

Jenő

Örs
Stella

Valter

Endre
Elek

Illés

Dániel
Daniella

Magdolna Lenke

Kinga
Kincső

Olga
Liliána

Márta
Szabolcs Flóra

20
27

21
28

15

Henrik
Roland

22
29

16
23
30

Judit
Xénia

24

5

Izidor

Vince

11

18

Andrea
Ilma

25

Márk

12
19

Emma

26

Ervin

H
4

Mónika
Flórián

11

Ferenc

18

10
17
24
31

11

18
25

SZ

4

V

5

Ulrik

Emese
Sarolta

Nóra
Lili

Izabella
Dalma

11

18

12
19

K
5

Györgyi
Adrián

12

Pongrác

19

Alexandra Ivó
Erik
Milán

Orbán

7
14

9

17

25

6
13

8

4

Katalin
Kitti

Július
SZ CS P

1

10

4

Szökőnap Mátyás

1

6

3

K

12

Marcella
Gerda

Április
SZ CS P

H

Február
SZ CS P

H
3

26

Fülöp
Evelin

K
4

5

Ágota
Ingrid

12

Lívia
Lídia

19

6

Dorottya Tódor
Dóra
Rómeó

13

Ella
Linda

20

26

27

Géza

Edina

11

14

Bálint
Valentin

21

Ivett
Frida

13

Szervác
Imola

20

Bernát
Felícia

27

Hella

7

12

Gergely

Bonifác

Zsófia
Szonja

Mózes
Botond

15
22

Júlia
Konstantin Rita

28

Emil
Csanád

29

6

13

7

Lujza

Kornélia

Kázmér

Adorján
Adrián

Szilárd

Gergely

Krisztián
Ajtony
Matild

Sándor
Ede

József
Bánk

Klaudia

9

10

Franciska
Fanni
Ildikó

16

17

23

Dezső

30

SZ

1

23
30

V

3

H

1

24
31

K

2

Pünkösd Kármen
Tünde
Anita

V

H

1

Egyed
Egon

Regina

Mária
Adrienn

Marcell

Mária

Ábrahám

Szeréna
Roxána

Enikő
Melitta

28

Bertalan

Lajos
Patrícia

27

Izsó

Gáspár

Ágoston

21

22

23

Menyhért
Mirjam
Bence

29

Beatrix
Erna

30

Rózsa

14
21

Máté
Mirella

29

Vence

8

15
22

János
Pál

László

Levente
Irén

17
24

2

11

18
25

Vilmos

12
19
26

Norbert
Cintia

13
20
27

Róbert

14

Vazul

21
28

V

4

Hilda

Rozália

Viktor
Lőrinc

Ádám

Nikolett
Hunor

Teodóra

Mária

Edit

Zsófia

Diána

Vilhelmina Friderika

Gellért

Eufrozina Jusztina
Pál

Rebeka
Dorina

9

16
23

Tekla

Mihály

Jeromos

30

10
17
24

11

18
25

5

7

3

Móric

29

V

Alajos
Leila

10

6

Szeptember
K SZ CS P SZ

Emőd

16

SZ

Rafael

Pál

2

29

Gyárfás

Péter
Pál

30

28

Gedeon
Emánuel Hajnalka Johanna Auguszta

Arnold
Levente

Iván

29

22

Beáta
Benedek Izolda

Antal
Anett

Zoltán

Pünkösd
Angéla

Nemzeti ü.
Kristóf

Barnabás Villő

Paulina

31

15

Fatime

Laura
Alida

23

27

21

Zoltán

Bulcsú

Jusztin

22

20

14

8

Klotild

Jolán
Vid

Eszter
Eliza

26

13

Tamás

5

17
24

19

Leonóra
Inez

Albin

4

15

Paszkál

12

6

V

1

3

Margit
Gréta

16

5

Június
SZ CS P

Félix

László

Nemzeti ü. Sámuel
István
Hajna

Irén
Írisz

Medárd

Ármin
Pálma

Ibolya

Huba

25

10

Boglárka Lehel

15

18

9

7

14

11

8

9

19

20

4

8

Ilona

Ipoly

16

Janka
Magdolna Zsanett

18

31

SZ

2

Mihály

Jácint

Oszkár

Elemér

Gizella

21

23

29

9

Anna
Anikó

26

22

A munka ü.
Tímea
Fülöp,
Zsigmond Irma
Jakab

Kristóf
Jakab

25

Kolos
Julianna
Georgina Lilla

8

14

16

7

3

Árpád

Zsuzsanna
Tiborc
Klára

24

15

SZ

2

Zalán

Lőrinc

17

Abigél
Alex

9

Gábor
Karina

Emília

26

Aranka

8

Emőke

Frigyes

25

Karolina
Aida

K

Ákos
Bátor

28

Augusztus
SZ CS P
5

Ignác

H

Gertrúd
Henrietta Patrik

1

6

V

2

Eleonóra Gerzson Alfréd

Május
SZ CS P

Domonkos
Berta
Hermina Dominika Krisztina Bettina

10

7

SZ

1

Március
SZ CS P

12
19
26

Mercédesz Kende

6

Zakariás

13

Kornél

20
27

Adalbert

Erika
Bella

H
5

K
6

Aurél

Brúnó
Renáta

Miksa

Kálmán
Ede

Nándor

Vendel

12
19
26

13
20
27

Dömötör Szabina

Október
SZ CS P
7

SZ

V

H

K

November
SZ CS P

SZ

1

2

3

4

Malvin

Petra

Helga

Ferenc

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V

1

Mindensz.
Marianna

H

8

7

K

1

December
SZ CS P

2

3

4

9

10

11

Elza

Melinda
Vivien

8

Ferenc
Olívia

Borbála
Barbara

SZ

V

5

6

Vilma

Miklós

12

13

Luca
Gabriella Otília

Amália

Koppány Dénes

15

16

Gedeon

Brigitta

Achilles

Győző

Károly

Imre

Lénárd

Rezső

Zsombor

Ambrus

Mária

Natália

Judit

Árpád

Gál

Hedvig

Lukács

Tivadar

Réka

Márton

Szilvia

Alíz

Albert
Lipót

Szilárda

Valér

Etelka
Aletta

Lázár
Olimpia

20

Teréz

Jónás
Renátó

19

Helén

Auguszta Viola

Teofil

Orsolya

Előd

Nemzeti ü.
Blanka
Gyöngyi Salamon Bianka

Ödön

Hortenzia
Gergő
Jenő

Erzsébet Jolán

26

27

Olivér

Cecília

Tamás

Zénó

Viktória

Ádám
Éva

Virág

Virgil

Stefánia

Taksony

Kamilla

Tamás
Tamara

Dávid

Szilveszter

14
21
28

Simon

22
29

Szimonetta Nárcisz

23

17
24

30

31

Alfonz

Farkas

18
25

9

16
23

Kelemen

10
17
24

Klementína Emma

30

András
Andor

11

18
25

Katalin

12
19

13
20

14
21
28

15
22
29

14
21
28

15
22
29

16
23
30

17
24
31

18
25

26

27

Karácsony Karácsony
Eugénia István
János

PERKÁTAI HÍREK

KÖZÜGYEK

2019. szeptember - december

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
őszi időszaki hírei
A 2019. október 13-ai, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásán az alábbi szavazati eredmények születtek:
Jelöltek
Szavazatok száma
Polgármesterjelöltek
Somogyi Balázs			955
Szőke Imre Andor			
442
Horváth Balázs			
83
Képviselőjelöltek
Szavazatok száma
Bogó Anikó 		
816
Sarok Mihály
		
754
Mosonyi-Bógó Nikolett 		
687
Áldott Richárd István		
687
Vátkainé Boda Ildikó 		
527
Oláh István
		
506
Szilasy László 			
450
Csősz Nikolett 			
422
Szabó Tamás 			
422
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TA R TA L O M
Perkáta Nagyközség
Önkormányzata

2-6

Perkáta Általános Művelődési
Központ
6-10
Perkátai Kínai Központ
Nonprofit Kft

10-11

Perkáta Hunyadi Mátyás Ált.
Isk. és Al. Műv. Isk
11-12
Szociális Központ

13

Egészségügy

13

Civil szervezetek hírei

14-15

Közösségi hírek
Képviselőjelöltek
Szavazatok száma
Kovács Ferenc 			
408
Pavlicsek Csaba 			
382
Horváth Dóra 			
371
Szőke Imre Andor 			
342
Kis József 			
335
László Norbert 			
332
Járóka Erika 			
249
Dankó Lajos 			
146
Horváth Balázs 			
84

Kína kincsei

16
16-17

Egyházi írások

17

Közlemények, hirdetések 18-19

2019. október 17-én 16 órától jogerőre
emelkedett a 2019. október 13-i
önkormányzati választás eredménye.
Somogyi Balázs polgármesteri mandátumot
nyert el, míg Áldott Richárd, Bogó Anikó,
Mosonyi-Bógó Nikolett, Oláh István, Sarok
Mihály és Vátkainé Boda Ildikó képviselő
lett.
Az ünnepélyes eskütételre 2019. október 29én, 17 órakor került sor a Győry-kastély dísztermében.
Az alakuló ülésen a testület két alpolgármestert
választott, általános helyettesként és humán
ügyekért felelős alpolgármesterként Bogó

Anikót, míg településüzemeltetésért felelős
alpolgármesterként Sarok Mihályt. A november 21-i ülésen véglegessé vált a Pénzügyi Bizottság összetétele, amelynek Mosonyi-Bógó
Nikolett lett az elnöke, képviselő tagjai Áldott
Richárd, Oláh István és Vátkainé Boda Ildikó,
míg külsős tagjai Csősz Nikolett, Molnárné
Horváth Zsuzsanna és Vaskó Ferenc.
Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek!
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

A november 7-i testületi ülés
rövid összefoglalása
A november 7-i testületi ülés rövid összefoglalása
Az alakuló ülést követően első testületi ülését
tartotta az új képviselő-testület, amelyen a polgármesteri beszámolót követően a szervezeti
és működési szabályzat felülvizsgálata történt
meg. Az egyetlen megosztott, azaz nem egyhangú döntés a természetben nyújtott szociális
célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendelet kapcsán született, amelyben
két rendelettervezet volt a testület előtt. Az
iskolai körzethatárról, a Polgármesteri Hivatal
SZMSZ-ének módosításáról, az önkormányzati

társulásokba történő delegálásokról és az év
hátralevő részének üléstervéről történt még
döntéshozatal. Élénk volt a jelen levő hallgatóság, akik közül Horváth István a szociális
tűzifa rendelettel kapcsolatos tájékoztatással,
a Táncsics utca részleges felújításával és súlykorlátozásával, illetve az utcabizalmi rendszer
előnyeivel kapcsolatban szólt hozzá. Jóvári
Györgyné a hivatal udvarán történt ideiglenes
hulladék elhelyezésével kapcsolatban szólt
hozzá, amellyel kapcsolatban Sarok Mihály,
település üzemeltetésért felelős alpolgármester
szabatos választ adott. Rajtuk kívül Szőke Imre
és Lászlóné Jóvári Lia kért szót.
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Tájékoztatás a november 21-ei testületi ülésről
2019. november 21-én, a közmeghallgatást
is magába foglaló képviselőtestületi ülésen a
polgármesteri beszámoló elfogadása után az
adóztatásról szóló beszámoló került tárgyalásra, amelyben szerepel, hogy az önkormányzat
saját bevételi közel 60 millió forintot tesznek
ki. Ezután a helyi adókat tartalmazó rendelet
került módosításra 3 pontban. Így az építményadó, amely csak néhány vállalkozást
érint, kis mértékben lett korrigálva. Másodsorban a nagyon hosszú ideje változatlan kommunális adó 2.000 forintról 6.000 forintra
lett növelve, míg harmadsorban az iparűzési
adó mértéke az eddigi 1,4%-ról a maximális
2%-ra lett emelve. A helyi adórendelet módosításai által az idei év adatait figyelembe
véve 30 millió forinttal nőnek a 3 kategória
változtatásával az önkormányzat bevételei. A
napirend után jeleztem, hogy az adóemelés
miatt is kötelességünk a lakosság számára
biztosítani, hogy mire adják az adóforintjaikat, hiszen a kommunális adó emeléséből 6
milliós, míg az iparűzési adószint növelésével
24 milliós plusz bevétel várható a jövő évben.
Természetesen adót emelni nagyon rossz,
és ezért az ülésen is, illetve most is elnézést
kérek azoktól, akikre plusz terhet teszünk, és
próbáljuk mindenki számára ellenőrizhetően
a 4.000 perkátai lakos számára hasznosan
felhasználni a forrásokat.
A következő napirend az ún. települési adó
bevezetéséről szólt volna, amely egyrészt

földadó kivetését jelentette volna, a pénzügyi
bizottság javaslata szerint sávos összegben
hektáronként 2.000-6.000 forintos összeggel,
illetve a gépjárműadót nem fizető mezőgazdasági és egyéb (piros és zöld rendszámos) lassú
járművekre vetett volna ki teljesítményarányos
helyi gépjárműadót. A javaslatok szerint ezek
kombinációjából 15-20 millió forintos plusz
bevételhez jutott volna az önkormányzat, így
az előbb említett 30 millióval együtt, jövőre
közel 50 millió forintos bevétel növekedés történt volna, ami stabil gazdálkodást tett volna
lehetővé. Ennél a napirendi pontnál 6 helyi
gazda is felszólalt, akik közül volt, aki teljes
mértékben elutasította az adók kivetését, de
volt, aki jövő évre vonatkozó bevezetésre nem,
de a 2021-re előkészítve nyitott lenne alacsony
összegű „földadó” befizetésére. A hozzászólások elsősorban a mezőgazdasági vállalkozások nehéz helyzetét, számos körülménytől
való függését emelték ki, de volt számos nem
a témához kapcsolódó, sőt személyeskedő
hozzászólás is, amelyben például az állami
földek kiosztásának módját kérték számon.
Nyilván az állami földek kiosztásában az államnak volt szerepe, míg az önkormányzatnak
semmi szerepe sem volt. Többször felmerült
a tervezett naperőműpark beruházás, amelynek megvalósítása olyan helyzetet teremtene,
hogy egyáltalán nem kellene adóemeléssel
foglalkozni. Természetesen, mivel termőföldet érint, ezért kapcsolódik jónéhány helyi

földtulajdonoshoz és földhasználóhoz, akik
közül többen nagyon is segítették a projektet, de voltak, akik nagyon merev álláspontot
vettek fel, igaz senkitől sem várható el, hogy
a saját vagyontárgyát alacsonyabb áron áldozza fel jelentős iparűzési adótöbblet, így
Perkáta lakosainak érdekében. A települési
adókról szóló két rendeletet, a földadóról
szólót, illetve a lassú járművekre kivetendő
súlyadó témáját az ülés előtt és az ülésen
történt események figyelembevételével nem is
tárgyalta a testület, sőt egyhangú határozatot
hozott, hogy ezekben a témákban most nem
kíván új adót létrehozni.
Ezen ülésen a testület elfogadta az évközi
gazdálkodásról szóló tájékoztatót, a környezet
állapotáról szóló anyagot, a folyószámlahitel
meghosszabbításáról hozott döntést, majd a
jövő évi belső ellenőri tervről hozott döntést.
10 perkátai diákot és felsőoktatási hallgatót részesített havi 7.000 forintos Bursa
Hungarica pályázatban a jövő évre. Továbbá
költségkeretet határozott meg a Szépkorúak karácsonyi csomagjával kapcsolatban. A
közmeghallgatás keretében mivel az adóknál
számos hozzászólás történt meg, így már kevesebb javaslat volt, egyrészt kérdés érkezett
a külterületi szemételhelyezés kezelésével
kapcsolatban, illetve hogy a lakosság véleményének kikérése az önkormányzati jogalkotás
körében szélesebb körű legyen.
Somogyi Balázs

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A 2019. október 13-i önkormányzati választáson, Perkátán a roma nemzetiségi önkormányzatra három szinten, települési, megyei és országos vonatozásban is lehetett szavazni.
A 2019. október 13-ai választásokon az alábbi eredmények születtek:
Roma nemzetiségi képviselőjelöltek:
Szavazatok száma
Dankó Lajos 					85
Fórizs Antal 					72
Dankóné Balog Ilona 				
72
Tulkovics Zsoltné
			
69
Fórizs Antalné					68
Berki Melinda					64
Patai Sándor					48

Roma nemzetiségi képviselőjelöltek:
Szavazatok száma
Rékasi Edina 					45
Kovács Lajos 					43
Patai Sándorné 					34
Csányi János 					29
Kis Attila 		
				
21
Varga Elemér 					14

Megalakult a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az eredmények alapján, a jogerőre emelkedést követően, az 5 fős helyi testületbe
került Dankó Lajos (FIROSZ), Fórizs Antal
(Lungo Drom), Dankóné Balog Ilona (FIROSZ), Tulkovics Zsoltné (FIROSZ) és Fórizs Antalné (Lungo Drom). Az eredmények
közlését követően a Helyi Választási Bizottság

elnöke esküt vett a megválasztott nemzetiségi
képviselőktől.
Egyből meg is történt a Perkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése, ahol
egyhangú szavazatokkal elnökké választották
Dankó Lajost, alelnökké Dankóné Balog Ilonát,
az egyetlen bizottság, a Pénzügyi Bizottság

elnöke pedig Fórizs Antalné lett, míg tagjai
Tulkovics Zsoltné és Fórizs Antal.
Jó munkát és sikeres önkormányzatot kívánunk a Perkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak!
Somogyi Balázs

Újabb fiatalok részesültek a helyi ösztönzőben
Perkáta Nagyközség Önkormányzata, egy
Európai Uniós pályázat keretein belül 2018.
novemberétől illetve decemberétől 164 helyi
fiatal számára biztosít támogatást a településen: az „A” típus keretein belül lakásvásárlás-

ra, felújításra, nagyobb beszerzésekre, míg a
„B” típusnál a gazdaságfejlesztést ösztönző
vásárlási támogatásra nyerhettek összeget
a pályázók. Az utolsó, harmadik kategória
célcsoportja a helyi intézményi hiányszak-

mában tanuló és elhelyezkedni szándékozó
fiatalok voltak. Mivel csupán 1 fő felelt meg a
kiírásnak, így az itt fennmaradó összeget, az
Emberi Erőforrások Minisztériumával egyeztetve a projekt felelősei átcsoportosították a
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„B” típusba, melynek köszönhetően újabb 12
fiatalt tudtak a vásárlási támogatásban részesíteni, olyanokat, akik az előző alkalommal
várólistára kerültek.
A szerződéskötésre 2019. szeptember 7-én,
16 órakor került sor a Győry-kastély dísztermében, ahol először Somogyi Balázs, Perkáta
polgármestere köszöntötte a támogatottakat.
Elmondta, hogy nagy örömükre szolgál a további fiatalok bevonása a projektbe, hiszen a
pályázati felhívással Magyarország Kormányának célja az volt a helyi önkormányzatok
felé, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az
odaköltözés, ezáltal a vidék népességmegtartó
ereje és versenyképessége javuljon. Ezt követően Bogó Anikó, a projekt szakmai vezetője
vette át a szót, aki ismertette a megjelentekkel
a támogatás feltételeit, illetve elmondta az
arról történő beszámolás menetét, s azt, hogy
2021 februárjáig részesülnek az ösztönzőben.
- A pályázat több szempontból is kiemelt

jelentőséggel bír a fiatalok támogatása és a
kastély oldalszárnyának részleges felújítása
miatt – mondta Bogó Anikó, a projekt szakmai
vezetője. – Az ifjúság támogatása érdekében
az önkormányzat eddig is nagyon sokat tett:
különböző ösztöndíj programok valósulnak
meg, mint például a Bursa Hungarica, az
Arany János Ösztöndíj Program. Támogatásban részesítjük az első lakáshoz jutókat,
valamint a nyári diákmunka megvalósítása
is nagyon népszerű a helyi fiatalok körében.
A szakmai vezető hozzá tette még, hogy a
településen aktív közösségi szerepet vállaló
fiatalok igényei mellé állnak, s az általuk kezdeményezett programokat, mind szervezéssel,
mind anyagilag támogatja Perkáta Nagyközség
Önkormányzata, sakkverseny, pálinka verseny,
egyesületi ifjúsági programok, kiállítások mind
valósultak már meg így.
- Jelen projektben, konkrét anyagi támogatásban részesül 177 perkátai, munkaviszonnyal rendelkező fiatal, akik részére
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64 millió forintot ad az önkormányzatunk.
Kiemelten fontosnak tartottuk Somogyi Balázs polgármesterrel, hogy ne szociális segély legyen az ösztönző, hanem ténylegesen munkaviszonnyal rendelkező, Perkátán
élő, dolgozó fiatalok részesüljenek benne,
és természetesen a helyi gazdaságfejlesztési
koncepcióhoz is igazodjon.
A Győry-kastély épületének felújítása, megóvása, népszerűsítése érdekében az összes
ajánlkozó lehetőséget megragadja a település
vezetősége, így született meg a döntés, hogy
az oldalszárnyban hat szolgálati lakást újítanak
fel és rendeznek be a projekt keretei között.
Ennek kapcsán már megtörtént a Perkátán,
Perkátáért dolgozó közalkalmazottak kiválasztása, akik hamarosan beköltözhetnek az
igényesen felújított lakásokba.
A szakmai vezető után a szerződések aláírása
következett a megjelent fiatalokkal.
Somogyi Balázs

Új Perkáta-térkép a völgyön
Hiánypótló felújítás történt a Szabadság téri Székesfehérvár irányába induló buszmegálló mellett, ahol több éve
nem volt már meg a falutérkép. A táblát Ifjabb Rajcsányi
László perkátai grafikus készítette, már figyelembe véve az
új közterületi elnevezéseket. Gyönyörű grafikákkal jelölte
a legfontosabb látványosságokat, mint a Győry-kastélyt,
a templomot vagy a Kossuth-szobrot. Emellett az intézmények jelölése is megtörtént az elérhetőségekkel
együtt, illetve több fontos információs elem is felkerült
az új Perkáta-térképre! A falutérkép elhelyezésére 2019.
október 8-án került sor.
Nagyon szépen köszönjük!
Somogyi Balázs

Eredményes pályázat a Magyar Falu Programban
Újabb pályázati kategóriákban történt eredményhirdetés a Magyar
Falu Programban és az Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására kiírásban önkormányzatunk pályázata támogatást kapott. A
14.999.995 forint összegű pályázat fűkaszával ellátott traktor beszerzését tartalmazza, amelynek előkészítésében köszönjük Szabó Tamás volt

önkormányzati képviselő munkáját. Az eredményhirdetést követően a
támogatási szerződés aláírására kerül majd sor, és reményeink szerint
tavaszra beszerzésre is kerülhet az új jármű.
Somogyi Balázs

Országos faültetési program és új értéktár füzet bemutatása Perkátán
Országos faültetési program és új értéktár
füzet bemutatása Perkátán
Szeptember 20-án került elültetésre 7 darab fa
a Perkátáért Közalapítvány által a Győry-kastély főépülete körül, amely a kastélykert 100
évvel ezelőtti állapotának visszaállítására tett
első lépés. Ugyanekkor Rajcsányi László, Bogó
Anikó és Dr. Baráth Károly mutatták be a kastély és kastélykert felújításának történetét,
illetve a kastélykert rehabilitációjának koncepcióját. A Perkátai Értéktár füzet újabb, immár
hatodik kiadványát mutathattuk be.

Nagy köszönet jár a Perkátáért Közalapítványnak, valamint Rajcsányi Lászlónak, Dr.
Baráth Károlynak és Nagy Józsefnek a kutatómunkájukért!
Ezen program kapcsán merült fel, hogy 10
millió fa országos mozgalomhoz kapcsolódva
Perkátán november 9-én, az Élet Napján helyi
faültetés megszervezése.
Vártuk a felajánlásokat, nemcsak szavakban
és tanácsokban, hanem tettekben is. A Polgári
Összefogás Perkátáért Egyesület a kastélykertben 500 db fiatal tölgycsemetét, és annak

elültetését ajánlotta fel. A kastélykerti projekt
mellett az egyesület az óvoda-bölcsőde udvarba egy több éves konténeres kőriscsemete
ültetését is felajánlotta, amelynek sem a levele,
sem a lehullott termése nem allergén, így
nem okozhat gondot a leendő bölcsiseknek.
A faültetési akció kapcsán várjuk a további
fában és elültetésben történt felajánlásokat,
amelyet az önkormányzat nevében előre is
köszönünk!
Somogyi Balázs
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Járda-és útfelújítások Perkátán
• 2019. szeptember 23-tól megkezdődtek a
járda- és útfelújítási munkálatok:
• Járdafelújítás: Szabadság tér
• Útfelújítás: Táncsics Mihály utca és Baross
Gábor utca
• Szeptember 26-án elkezdték az aszfaltozást
a Táncsics Mihály utca első felén. (Fehérvári
úttól Táncsics Mihály utca 43-45 közöttig)
A munka október 1-ig tartott.

• 2019. október 3-ra elkészült a Baross Gábor
utca aszfaltozása súly- és sebességkorlátozó táblákkal kiegészítve.
• Október 10. Felújításra került az iskola előtti
buszmegálló, és egy peronszakaszt alakítottak ki, valamint kátyújavítás történt a Kossuth-szobor környéként és a temetőkörnél.
• Október 18. Elkészült a Szabadság téren a
207 m2 új járda, beleértve a buszmegálló

területét is.
• Az iskola előtti fellépőhöz egy buszvárót is
terveznek építeni.
• Tervezik a régi 62-es főút melletti járdaszakasz felújítását. (Kisbács utca, Fehérvári utca,
Szabadság tér és a Zrínyi utca felé vezető
járda, illetve a mellettük, alattuk levő árok
felújítása is.)
Perkátai Hírek Szerkesztősége

Perkátai Általános Művelődési Központ
Perkátai Általános Művelődési Központ hírei
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 perkátai

közművelődési szakemberek által szervezett
programokon. Tanuljunk, izguljunk és nevessünk! Tapasztaljuk meg a másokkal közösségben megélt élményt!
A program előzeteseket, ajánlókat, mindig
időben, a perkata.hu weboldalon, Somogyi Balázs polgármester Facebook oldalán,

a könyvtár honlapján és Facebook oldalán,
valamint a településen kihelyezett plakátokon
tesszük közzé.
A Perkátai ÁMK az idei évben számos kulturális
eseménynek adott színteret. Engedjék meg az
olvasóink, hogy egy kis ízelítőt adjunk az őszi
időszak nyújtotta lehetőségekről.

A Hadtörténeti makett kiállítás megnyitója
Színvonalas tárlat nyitotta meg
kapuit Perkátán 2019. szeptember
7-én, 11 órakor, Perkáta Nagyközség Önkormányzata díszközgyűlésének zárásaként. a kiállításon
Dr. Pavlicsek István nyugalmazott
magfizikus több évtized alatt készített, értékes gyűjteménye kerül
bemutatásra, s hogy a jelentős
számú, nemzetközileg elismert
gyűjtemény egy részét tárják a
látogatók elé a Győry-kastély
termében. A kiállítás 2019. október 23-áig volt megtekinthető
a Győry-kastély épületében. Az
érdeklődők a XX. századi hadi-

technika fejlődését követhették
nyomon a tárlaton.
A makettek arzenálja mellett Horváth Péter, Pesei György, Szarka
Péter eszközei is kiállításra kerültek.
Háder Zoltán segítségével sikerült a tárlatot megfelelő szakmai
színvonalon berendezni, ezúton
is köszönet érte!
A makettek helyszínre szállítását
köszönöm Horváth Árpádnak és
Pavlicsek Zsoltnak, a rendezésben nyújtott segítséget köszönöm
Rajcsányi Lászlónak!

A Hadtörténeti kiállítás zárásaként
2019. október 26-án került sor Dr. Pavlicsek István hadtörténeti makett
kiállításának záró eseményére. A szakmai napon a téma iránt érdeklődők egymás és szakértők társaságában tudtak érdekes előadások
és szakmai beszélgetések között elmélyedni a páncélos hadviselés
és a repüléstechnika fejlődéstörténetében. A résztvevő perkátaiak
közül sokan gyermekkori perkátai emlékeiket visszaidézve tudtak
érdekes történeteket elmondani a kiállított eszközökhöz kapcsolódva.

A szakértő előadók baráti beszélgetések keretében számoltak be arról,
milyen volt ezeket az eszközöket használni, melyek közül nem egy itt
Perkáta utcáin is megfordult.
István bácsitól két érdekes szakmai előadást is hallhattunk a XX. század
meghatározó találmányairól.
Bogó Anikó

Kiállítás falvédőkből
„Bármerre visz sorsom útja, Haza vágyom
csendes kisfalumba.” áll az egyik falvédőn azok
közül, melyeket bemutatnak Perkátán, a Győry-kastély kiállítótermében. A falvédőkön kívül
szépen hímzett asztali, és hokedli terítőket,
stelázsi díszítőt is megcsodálhatunk a 2019.

szeptember 7-én megnyílt tárlaton, melynek főszervezője a Perkátai ÁMK József Attila
Nagyközségi Könyvtára volt, a Nagyközségi
Nyugdíjas Klubbal összefogva. A kiállításon a
legkorábban készített falvédő az 1950-es évek
végéről származik, Gelencsér Irén hagyaté-

kából, Orbán Erzsébet gondozásában, míg a
legújabb hímzés pedig 2016-17-ben készült
a dunaújvárosi Mráz-Szombat Ildikó kezében.
- A hímzett falvédők egyszerűségükben szépek, és beszédesek. A legváltozatosabb képi
és szöveges megfogalmazásokban hirdetnek
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intelmeket – mondta az összegyűlteknek a
könyvtárvezető. – Érzelmekről, szerelemről,
honvágyról árulkodtak, általános igazságokat közvetítenek, mindennapi jó tanácsokat
osztogatnak, de történelmi eseményekre is
emlékeztetnek.
A tárlatot hét ember munkáiból állították
össze: Gelencsér Irén, Koncz Ferencné,

Kovács Sándorné, Mráz-Szombat Ildikó,
Pavlicsek Györgyné, Pavlicsek Józsefné és
Szabó Ferencné alkotásait tekinthetik meg a
látogatók a teremben. A Falvédő kiállítás 2019.
október 7-ig volt látogatóható.
Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik a
kiállítás szervezésében, és megrendezésében
segítséget nyújtottak: Siba Árpádnénak és So-
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mogyi Annának, Vaskó Józsefnének, Pavlicsek
Nándornénak, Rajcsányi Lászlónak és Jákliné
Rajcsányi Rozáliának!
A kiállítóinknak jó egészséget, alkotókedvet,
és további sok szép, szemet gyönyörködtető
kézimunkát kívánok!

Mesejátékkal és bábelőadással köszöntöttük a Magyar Népmese Napját!
Rajzpályázattal, mesékkel, és könyvajánlóval emlékeztünk Benedek
Elekre, a nagy mesemondóra, a születésének 160. évfordulójának
alkalmából.
2019. október 1-én a helyi óvodapedagógusok mesés délutánnal
lepték meg a gyermekeket és az érdeklődő felnőtteket.
A Győry-kastély dísztermében közel 80 kíváncsi tekintet várta “A róka,
a medve és a bödön méz” bábelőadást, valamint “A három selyp lány”,
és az “Egyszer egy királyfi” című mesék történetét.
Kárász Ferencné, Rónás Ferencné, Szarka Istvánné és Waller
Vivien óvónők a jól megkoreografált játékukkal, a beszédmodoruk
eleganciájával és a humorukkal önfeledt kikapcsolódást nyújtottak a
vendégeinknek. A három selyp lány című mese kérőjének szerepét
az első osztályos Szarka Zsombor játszotta el, akinek gratulálunk az
ügyes kiállásáért!

Országos Könyvtári Napok
Kutyás bemutató, környezetvédelmi előadás, énekes-zenés program is várta az érdeklődőket a településen októberben. Mozgalmas heteket tudhattak a szervezők a hátuk mögött. Az országos könyvtári napok keretei között, az állatok világnapjához kapcsolódóan Vátkai Luca
vendégeskedett az intézményben kutyájával, Hope-pal, s A lélek gyógyítói – Terápiás állatok a mindennapjainkban címmel tartott előadást
a gyerekeknek. Luca ügyességi kutyabemutatót is szervezett, ennek során Hope-nak ügyességi és engedelmességi feladatokat kellett végrehajtania. A bemutatóba a részt vevő gyerekeket is bevonta az előadó.
Október 7-én Kundakker Ferencné köznevelési szakértő tartott
előadást az érdeklődők számára a Győry-kastély konferenciatermében. Kundakker Ferencné 2015-ben elismerő oklevelet vehetett
át Áder Jánostól, Magyarország köztársasági elnökétől az Egyesült
Nemzetek Szervezete által rendezett párizsi klímacsúcs sikerének
előmozdításáért indított Élő Bolygónk klímavédelmi kezdeményezés
melletti cselekvő kiállásáért. A 13 órakor kezdődő szakmai program
során Kundakker Ferencné felhívta a jelenlévők figyelmét a környezetvédelem fontosságára, s annak szerepére a nevelés során. Kiemelte,
hogy a pedagógusok minősítési rendszerébe is bekerült kilencedik
kompetenciaként a környezettudatosság.
Október 11-én a magyar dal napja és a zene világnapja alkalmából
Téglás Márton előadóművész érkezett a Győry-kastélyba, aki magyar
népdal- és Cseh Tamás-művek feldolgozását hozta el a közönség
számára. Cseh Tamásról fontos megemlíteni, hogy Perkátán is élt,
tanított. Téglás Márton kellemes hangulatot varázsolt a délutánba, a
közönség szép élményekkel gazdagodva köszönt el tőle az előadás
végén.
Az eseménydús október zárásaként október 19-én, megnyílt az Üveg

a művészetben című kiállítás a kastély kiállítótermében. A színvonalas
tárlaton szebbnél szebb üveg munkákat, a dunaújvárosi Dobrovitz
Klára üvegműves, és a székesfehérvári Kovácsai Gabriella üvegfestő
alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. A megnyitó ünnepségen
verset mondott Jákli Janka és Filep Szabó Zsuzsanna, s a kiállítás
anyagát Horváth Klára újságíró ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
A kiállítás november 16-ig volt megtekinthető.

Lászlóné Szabó Edit
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Színházi előadás Perkátán
2019. november 13-án került bemutatásra a Faluházban a Magyar
Kanizsai Udvari Kamaraszínház:
Mátyás és Janus című műsora. Az
előadás térítésmentes volt Perkáta Nagyközség Önkormányzata
szervezésében.
Az est során Somogyi Balázs,
Perkáta polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. A színház
már nem először jár Perkátán. A
másfél órás, dinamikus előadást
vastapssal jutalmazta a nagyszá-

mú közönség.
A kulturális események nem értek véget Perkátán az előadással:
2019. november 23-án a Perkátai
dallamok lemezbemutató eseményre várták az érdeklődőket a
Győry-kastélyba, 16 órára, majd
november 30-án a „HEPP” című
előadást tekinthették meg a Felvonási Tünetek Színházműhely
előadásában.
Horváth Dóri

Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgatója

Szivárvány Óvoda hírei
A nyár folyamán több felújítási munkálat valósult meg az intézményben, környezetének,
udvarának szépítésében.
A Hankook Értékteremtő Önkéntes Program
jóvoltából egy új udvari játék került elhelyezésre a Régi óvoda udvarán, Somogyi Béla, Fórizs
Attila, Németh István közreműködésével.
Az udvari játékok felújításához sok-sok segítséget kaptunk az óvodai Szülői Szervezettől,
szülőktől, helyi vállalkozóktól, perkátai lakosoktól. Ezúton is köszönöm munkájukat.
A nyári vakáció után ismét megnyitotta kapuit
az óvoda. Nagy-nagy szeretettel vártuk régi
és új óvodásainkat.
Régi gyermekeink örömmel vették ismét birtokba az intézményt, örültek csoporttársaiknak, a velük foglalkozó felnőtteknek.
A 2019/2020-as nevelési évben 46 új kisgyermek kezdte meg az óvodát. Mára már
ők is megszokták az óvodai életet, szívesen,
jókedvűen érkeznek reggelente.
A Szülői értekezletek megtartására szeptember hónapban került sor csoportszinten és a

tehetséggondozó műhelymunkában résztvevő
gyermekek szülei részére.
Az óvodai Szülői Szervezet alakuló ülésére
szeptember 12-én került sor. Az alakuló ülésen
a szülők képviselői Piros Orsolyát választották
meg elnöknek, valamint megválasztásra kerültek a további tisztségviselők is.
Október 1-től mindhárom tehetségműhelyünkben megkezdődött a műhelymunka.
A tehetséggondozás területén egy pályázat
is megvalósult a Csoportos tehetségsegítő
tevékenységek megvalósítása IV. a „Tehetségek
Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15.201600001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében (15 fő gyermek, 2 fő óvodapedagógus
részvételével).
Ebben a nevelési évben végre elérkezett a
várva várt pillanat, hogy megnyissa kapuit az
új épületrész és a Fecske csoportosok beköltözhessenek gyönyörű csoportjukba.
Az ünnepélyes átadásra 2019. október 9-én
került sor. Az átadón felléptek a Fecske csoportos gyermekek.

Az új részben helyet kapott egy tornaszoba és
egy tehetséggondozó szoba is. A tornaszoba
kialakításával egy nagy álmunk vált valóra,
hiszen egy tágas terület áll rendelkezésre a
gyerekek mozgásigényének kielégítéséhez,
mozgásfejlesztések megvalósításához, különböző foglalkozások, rendezvények megtartásához.
A tehetséggondozó szoba kialakításával lehetővé vált, hogy a tehetséggondozó műhelyekben folyó munka nyugodt, korszerű
körülmények között valósulhasson meg.
Október hónaptól az intézmény helyet biztosít a Horváth Dóra vezetésével működő
Tücskök-bogarak Néptánccsoport foglalkozásainak megvalósítására, valamint játékos
angol nyelvoktatásra Vátkai Luca vezetésével.
Az intézményben már 3. éve megvalósuló
Ovizsaru program első foglalkozására október
11-én került sor.
Az őszi hónapokban projektek, témahetek
megvalósításával, gazdag programokkal vártuk
óvodásainkat.

PERKÁTAI HÍREK

MŰVELŐDÉS

2019. szeptember - december
Szeptember 24-én az Ákom-Bákom bábcsoport Aranyszóló pintyőke című előadását
láthatták a gyerekek.
Szeptember 20-án egy jókedvű délután keretében családi nap megvalósítására került
sor a Cica csoportos gyermekek, testvéreik
és szüleik részére.
Megtartottuk a már hagyományosnak mondható őszi sportnapunkat.
Az óvó nénik bábelőadásával megünnepeltük
a Magyar Népmese napját és a Zene Világnapja
alkalmából megtartottuk őszi ovikoncertünket.
Az Országos Könyvtári Napok keretében
megrendezett Ökomesék rajzpályázaton 16
fő óvodás kisgyermekünk eredményesen
szerepelt.
Megvalósításra került a „Nálatok laknak-e állatok?”projekthét. A témafeldolgozás keretében
a FalkaLand csoport kutyás bemutatóján vehettek részt a gyermekek, és kisállat kiállítást
is szerveztünk az új óvoda aulájában.

A kézmosás világnapján ellátogattak hozzánk
a védő nénik és a kézmosás fontosságáról, a
helyes kézmosásról beszéltek a gyerekeknek.
A szüreti témahetünket egy jókedvű szüreti
bállal zártuk, melyen felléptek a Fecske csoportos gyerekek és Áprily Géza zenés előadásán is részt vehettek.

A zöldség hét keretében játékos keretek között
az őszi zöldségfélékkel, felhasználásukkal,
tárolási módjukkal ismerkedhettek a gyerekek.
Sok-sok játékos tevékenységet biztosítottunk
óvodásaink ismereteinek bővítésére a „Tök jó
hét” és a „Kukoricázzunk!” projektek megvalósítása során.
Márton napi ünnepség keretében ismertettük
meg a gyerekeket a Márton napi hagyományokkal.
Intézményünk ebben a tanévben is csatlakozott az európai Hulladékcsökkentési Hét
programjához. Az idei év szlogenje a „Nyisd
ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!”
volt. A program lebonyolítása a szülők aktív
közreműködésével valósult meg.
Projektjeinkhez kapcsolódóan két csoportunkban is sor került nyílt nap megvalósítására.
A Nyuszis csoportban Márton napi barkácsoláson vehettek részt a gyerekek és a szülők,
mely egy lámpás felvonulással zárult. A Fecske
csoportosok az újrahasznosítás keretében
szerveztek egy vidám játékos délelőttöt.
Decemberben is szeretettel várjuk a szülőket
nyílt napjainkra:
December 03. Pillangó csoport – Mikulásvárás
900-1000
December 06. Maci csoport – Mikulásvárás
900-1000
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December 09. Süni csoport – Adventi készülődés 900-1000
December 11. Cica csoport – Adventi készülődés 900-1000
Az adventi készülődés keretében ünnepi díszbe öltöztetjük óvodánkat. Készül a finom mézeskalács, karácsony illata lengi be az óvodát.
Sok-sok énekkel, verssel, ajándékkal készülünk
a közelgő ünnepekre.
December 6-án várjuk a Mikulást.
December 13-án a Nyuszis csoportos gyermekek közreműködésével felelevenítjük,
megismertetjük gyermekeinket a Luca-napi
hagyományokkal.
Az ünnepi ráhangolódást, karácsonyvárást az
Ákom-bákom bábcsoport bábelőadásával,
majd december 17-én Téli Ovikoncert keretében tesszük még teljesebbé, bensőségesebbé.
Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Boldog
Új Évet kívánok!
Rendezvényeinkről, programjainkról, projektjeinkről bővebb információt a www.perkata.
info oldalon olvashatnak.
Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető

Az új óvoda-bölcsőde épületszárny átadása
Átadásra került az új óvoda-bölcsőde épületszárny Perkátán 2019. október 9-én. A 9 órakor
kezdődő megnyitó ünnepségre az
óvoda udvarában került sor, ahova a protokoll vendégeken kívül
meghívást kaptak az intézmény
egykori és jelenlegi dolgozói is.
Az ünnepség során elsőként köszöntőbeszédet tartott Somogyi
Balázs polgármester.
Ezt követően átadta a szót dr.
Molnár Krisztiánnak, a Fejér megyei közgyűlés elnökének, aki
örömét fejezte ki, hogy Perkátán
megvalósult a pályázat. Az avatóbeszédét követően dr. Molnár
Krisztián elnök, Somogyi Balázs
polgármester, Bogó Anikó igazgató és Cseréné Marczal Zsuzsanna
igazgatóval közösen átvágta az
avatási szalagot az épület előtt,
majd a Szivárvány Óvoda Fecske
csoportjának szüreti hangulatú

műsorát tekinthették meg a vendégek, akiket Gálné Bölcskei Rita,
Horváth Fanni és Poszkoli Krisztina készítettek fel az eseményre.
A műsor után Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ elmondta, hogy noha nagy
utat tettek már meg a Szivárvány
Óvoda fejlesztése kapcsán, még
van feladatuk: szeretnének az
épületek köré új kerítéseket ké-

szíttetni, valamint az óvoda konyhának a felújítására is keresik a
lehetőséget. Hangsúlyozta, hogy
kiemelten fontos a település életében, hogy a perkátai gyerekek
kiváló körülmények között tudjanak a köznevelési intézményekbe
járni, fejlődni ott.
A beszédek sorát Cseréné Marczal
Zsuzsanna, a Szivárvány Óvoda
igazgatója zárta. Visszaemléke-

zett, hogy 28 éve várják, hogy
megépüljön az óvoda másik fele,
így hát egy régi álom vált valóra
az új épületszárny létesítésével.
Hangsúlyozta, hogy milyen sokat
jelent a település életében, hogy
újra van bölcsődéje, továbbá kiemelte az épületben kialakított
tornaszoba fontosságát, amely
a gyerekek mozgás igényének
kielégítéséhez, a mozgásfejlesztések megvalósulásához járul
hozzá.
2019. szeptember első hetében
adtunk be egy pályázatot a Magyar Falu Program keretén belül
az óvodaudvar fejlesztésére. A
pályázatunk sikeres, így öt mozgásfejlődést segítő eszközt és egy
babaházat tudunk majd beszerezni a régi óvoda udvarára, 100%-os
támogatással. A támogatás ös�szege: 2 341 880 Ft.
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Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
2019. november 12-én a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájában intézményi tanfelügyeleti
ellenőrzés volt. A szakértők a szülők képviselőivel, az intézményegység vezetőjével és
a nevelőtestület tagjaival készítettek interjút,
valamint megnézték a szükséges dokumen-

tumokat és az intézményt. Az intézményi
ellenőrzés nagyon pozitívan zárult.
2019. október 4-én az óvodavezető már vezetői ellenőrzésen is részt vett. Azon ellenőrzés eredménye is mutatja a nevelőmunka
színvonalát, mely az intézményünkben folyik.

Köszönet érte Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezetőnek és az óvoda minden munkatársának!
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató

“Zöld udvar a Bölcsődébe”
Ezzel a címmel adott be és nyert el a Perkátai ÁMK Bölcsőde intézményegysége pályázatot a Hankook Tire Kft. Értékteremtő Önkéntes
Programja keretében.
A projekt során a bölcsőde elkülönített játszóudvarának parkosítását,
növényekkel való beültetését, egy „zöld udvar” kialakítását céloztuk
meg. A növények kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy kisgyermekek számára veszélyforrást jelentő, allergizáló részük ne legyen.
Így került sor örökzöld cserjék, sövénynek alkalmas bokrok és gyors
növekedésű, későbbiekben árnyékot adó lombhullató fák beszerzésére. A 10 millió fa országos mozgalomhoz kapcsolódva, a PÖPE egy
termetesebb kőrisfát ajánlott fel a bölcsőde udvarba.
Az országos faültetési akciókat követve és a kedvező őszi időjárást
kihasználva a növények ültetésére 2019. november 8-án délelőtt
került sor.
A pályázat benyújtásában és lebonyolításában segítségünkre voltak:
Holmár Csaba, Hankook dolgozó, mint a projekt vezetője, valamint
Orgoványi Viktor, kertépítő és családja, akik a növények kiválasztását,
beszerzését is végezték. Továbbá aktív szülők és intézményünk alkalmazottai vettek részt a faültetésen. A tereprendezésben, előkészítő
munkálatokban segítségünkre voltak a Faluüzemeltetés dolgozói.

Mindenkinek köszönjük a felajánlásokat, munkájukat! A továbbiakban
feladatunknak tekintjük, hogy az így megszépült területet, környezetünket gondozzuk, ápoljuk.

Jákliné Rajcsányi Rozália
Bölcsőde szakmai vezető
Bogó Anikó Perkátai ÁMK igazgató

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

Testvérmegyei delegáció a
Győry-kastélyban

Ismét Perkátára látogatott
egy delegáció

Fejér megyei kínai testvértartománya, Jilin tartomány - Zhi Jianhua
alelnök által vezetett- 5 fős parlamenti delegációja látogatott el november 11-én Perkátára, a Győry-kastélyba. A delegáció néhány napos
magyarországi látogatása során tárgyalt Pálffy Károllyal, a Fejér Megyei
Közgyűlés alelnökével, Bogó Anikóval, Perkáta alpolgármesterével,
illetve megyei képviselőként Somogyi Balázzsal, a jövőre már 25
éves Fejér-jilini kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről. A látogatás
során a delegáció megtekintette a kínai partnerünk, Huaxiang által
berendezett kiállítást a Győry-kastélyban.

A Magyar-Kínai Kulturális Egyesület látogatott el Perkátára 2019.
november 19-én. Az egyesület tagjait a Győry-kastély konferencia
termében Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere és Bogó Anikó,
alpolgármester fogadta, s elsőként az intézmény kínai kultúrát
bemutató tárlatát tekintették meg, majd tovább haladtak a Győry
család emlékei és a Helytörténeti és Technikatörténeti Kiállításra.
Ezt követően egy megbeszélés vette kezdetét. Az egyesület elnöke
érdeklődött Perkáta iránt, megkérte a fogadóikat, hogy mutassák
be a települést és az ott folyó kulturális tevékenységet.

PERKÁTAI HÍREK
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2019. szeptember - december
Somogyi Balázs röviden beszélt a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai
Központ tevékenységéről, a kínai kultúrával kapcsolatos rendezvényeikről.
- A célunk, hogy a térségben minél szélesebb körben megismertessük a
kínai kultúrát – mondta a polgármester. Perkáta történelme, és a közel
60 éves kínai kapcsolata Huaxianggal is szóba került a délelőtt során.
Őt Bogó Anikó követte, aki egy prezentációval készült a központ ren-
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dezvényeiről, az ott folyó munkáról. Elmondta a gyerekek számára több
alkalommal szerveztek rajzpályázatot, illetve kézműves foglalkozást,
de gasztronómiai programra is sor került már.
A találkozó zárásaként a felek egyeztettek a további együttműködésről,
s a mielőbbi viszontlátással köszöntek el egymástól.
Bogó Anikó
ügyvezető 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

Októberben történt
Október 6-án az Aradi vértanúkra, hagyományainkhoz híven, az iskola bejárata mellett
kialakított emlékhelyen valamennyi osztály
gyertyagyújtással emlékezett meg.

Október 11. A dunaújvárosi Dózsa iskolában
matekversenyen vettek részt diákjaink népes tábora, akik az erős középmezőnyben
végeztek.
Október 15. Lemorzsolódás elleni küzdelem
konferencián vett részt Székesfehérváron Horváthné Horgos Judit és Hegedüs Gabriella
igazgatóhelyettesek.
Október 17. Bozsik kupán szerepelt iskolánk
II-es korcsoportos csapata, akik az előkelő
második helyen végeztek 8 csapat közül. Különdíjas gólkirályi címet szerzett Kiss Dániel.
Október 18-án a dunaújvárosi Hild szakképző
intézmény rendhagyó technika órát tartott a
8. évfolyam részére.

Október 21. Alsós munkaközösségi módszertani megbeszélést tartottunk az alsó tagozat
és a felső tagozat értékelési rendszerének
összehangolásáról.
Október 21-22-én a Szülői Szervezet által
szervezett papírgyűjtés volt.
Október 24-én Igazgatói értekezleten vettem
részt a dunaújvárosi Széchenyi gimnáziumban,
melynek közérdekű témája volt a Szakképzési
Centrum továbbtanulási tájékoztatója.
Október 22-én emlékeztünk meg az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc hőseire.
Október 28-tól november 1-éig őszi szünet
volt.

Novemberi események
November 4-én fogadó órákat tartottak a pedagógusok a szülők
részére.
November 11-én a hagyományos Márton napi felvonuláson, illetve a
tökfaragó versenyen számtalan kisgyermek vett részt szüleivel együtt.

Ugyanezen a napon a „Szülősuli” pályázat keretein belül családi napot
szerveztünk.
November 13-án került megrendezésre az alsós mesemondó verseny,
melynek eredménye:

1. osztály
1.
Petrovics Bence
2.
Timár Adél
3.
Szarka Zsombor

3. osztály
4. osztály
1.
Kis Zsigmond
1.
Denke Máté
2.
Ármán Szvetlána
2.
Karbacz Ervin
3.
Fazekas Julianna
3.
Juhász Dorottya
A szeptemberi szülői értekezletek látogatottsági adatai, illetve a Szülői
Szervezet osztályonkénti delegált tagjai:
Szilasy László
Intézményvezető

2. osztály
1.
Novák Nóra
2.
Poszkoli Bence
3.
Kis Nenszi
Az alábbiak a lapzárta utáni események
November 15-én „Mézes nap”-ot szervezünk.
November 19-én Szombat Katalin pedagógus II. minősítése történik.
November 29-ig a pedagógusok elvégzik a negyedéves értékelést.

Rajzverseny
Az idei évben is megrendezésre került a már hagyománynak számító
rajzverseny a DÖK szervezésében. A megmérettetésre 2019. október
14-én került sor. Az idei évben az alsóból oly sokan kaptak kedvet
kreativitásuk kibontakoztatásához, hogy két tantermet is megtöltöttek a jelentkezők. A felső tagozatból viszont csupán hat tanuló 4. sz
Ebben az évben az 1-2. évfolyamosok A három kívánság meseil-

lusztrációját készítették el, míg a 3-4. évfolyam tanulói „Az én kitalált
állatom” témában mutathatták meg rajztudásukat.
Nagyon sok szép és érdekes rajz született, a zsűrinek nem volt könnyű
dolga a művek elbírálása során.
(  folytatás a 12. oldalon)
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(  folytatás a 11. oldalról)
Alsósok:
I. évfolyam:
1. helyezett: Horváth Léna 1.a
2. helyezett: Tímár Adél 1.a
3. helyezett: Vasinka Nina 1.b
II.
1.
2.
3.

évfolyam:
helyezett: Kancz Ádám 2.a
helyezett: Nagyváradi Mira 2.b
helyezett: Gartai-Papp Mária 2.b

III. évfolyam:
1. helyezett: Farkas Hanna 3.a
2. helyezett: Ármán Szvetlána 3.a
3. helyezett: Palóka Evelin 3.b
IV. évfolyam:
1. helyezett: Kollár Bence 4.b
2. helyezett: Somogyi Zorka Mira 4.b
3. helyezett: Németh Attila Márk 4.b
4. helyezett: Juhász Dorottya 4.b

Felsősök:
1. helyezett: Kraczmajer Kitti 7.a
Minden megjelent „művésznek” és a zsűrinek is köszönjük a munkáját:
Gyöngyösi Edit, Szombat Katalin
DÖK patronáló pedagógusok

Ünnepi műsor az 56’-os forradalomról
Október 22-én iskolánk ünnepi
műsorral emlékezett a forradalomra és annak résztvevőire.
Idén a 6. a és 6. b osztályok készítették az előadást. Az „a” osztály
a díszletért, míg a „b” osztály a
műsorért felelt.
A gyerekek nagy lelkesedéssel,
kitartással vetették bele magukat
a próbákba, felkészülésbe. Az őket
segítő pedagógusoknak így nem
is a szöveggel kellett sokat foglalkozniuk, hanem azzal a rengeteg
kérdéssel, háttér-információval,

melyek a készülődés közben
felmerültek. A műsor színvonalát csak emelte, hogy a gyerekek
kezdték megérteni mi történt ekkor az országban, így hitelesen,
nagy átéléssel tudták bemutatni
műsorukat.
Szervezőkként reméljük, hogy
mindenkinek megfelelő lehetőséget biztosítottunk az emlékezésre.
Szervezők:
Hegedűs Gabriella
Szombat Katalin
Berényiné Takács Dóra

Márton napján libát eszünk…
November 11-én a hagyományainkhoz híven a Perkátai Hunyadi
Mátyás Általános Iskola negyedikes osztályainak szervezésében
Márton-napi vigasságot tartottunk. A programot a 4.a osztályosok Szent Márton legendájának,
valamint a Márton - naphoz kötődő népszokások felelevenítésével,

zenés mulatsággal kezdték.
Ezután a 4. b osztályosok mesejátéka következett: Az aranylúd
címmel. Majd libás kézműves
játszóház vette kezdetét a tanító
nénik irányításával. A gyerekek
készíthettek libás képeket, libás
zászlót, nyakláncot, kipróbálhatták a liba tollal írást is.

Újításként most őszi fotósarkot állítottunk fel, ahol kicsik és nagyok
együtt készíthettek fényképeket.
Sötétedéskor lámpás felvonulásra
indultunk a község utcáin, majd
visszatérve, az iskola udvarán tábortűz, libazsíros kenyér és finom
tea várta a gyermekeket.

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki a dekorálásban, szervezésben, lebonyolításban segédkezett nekünk.

Központ EFOP-3.11.1-17-201700004 pályázata, a „Szülő-Suli”
a tanulók iskolai előmenetelének
javítása és a korai lemorzsolódás
visszaszorítása érdekében, az
Iskola-család együttműködésé-

re alapozott egyéni fejlesztésen
keresztül programsorozat adott
módot a jutalmazásra.
Jákliné Perei Erika
Szervező

Köszönettel a szervező tanító nénik: László Andrea, Csomay Erzsébet, Gergelyné Németh Tímea

„Szülő-Suli” ötpróba
2019.november 11-én ismét családi ötpróbára invitáltuk a családokat. Az iskolánkban ezen a
délután sokféle programon vehettek részt a diákok és a vállalkozókedvű szülők. Öt szabadon

választható állomás feladatainak
közös teljesítése volt a kitűzött
feladat. Összesen 25 család teljesítette maradéktalanul az öt
állomást, több mint 70 résztvevővel. A Dunaújvárosi Tankerületi
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Perkátai Szociális Központ
2431 Perkáta, Bocskai u.2. | e-mail: pszk@perkata.hu | Telefon: (06) 25-450-609 és (06) 20-503-3003
Az intézmény nyitva: Hétköznapokon 9-16 óráig

Köszöntés a Szociális Munka Napja alkalmából
November 12-én ünnepeltük a Szociális Munka Napját, mely munkaszüneti nap a szociális szférában dolgozók számára. Ez a nap
azokról a szakemberekről szól, akik másokat segítenek, gondoznak.
A hagyományokhoz híven az idei évben is egy ebéddel köszöntötte

Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Perkátai Szociális Központ
munkatársait.
Köszönjük a Perkátai Szociális Központ dolgozóinak munkáját!
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Egészségügy
Orvosi rendelő bővítésének és a Baráth-házaspár emléktáblájának avatása
2019. szeptember 7-én került átadásra az Egészségház új szárnya,
illetve egy a Baráth-házaspárnak
emléket állító dombormű. Az
ünnepségen beszédet mondott
Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere, Dr. Baráth Miklós, Baráth
Péter és Dr. Baráth Károly.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017-ben nyerte el a
Fejér Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton a TOP-4.1.115-FE1-2016-00013 kódszámú
és “Orvosi rendelő bővítése és
szolgálati lakás felújítása Perkátán” című pályázatot, amelynek a
célja a perkátai orvosi rendelőknek és védőnői szolgálatnak helyt
adó épület bővítése. A fejlesztés
hatására a fogorvosi rendelő a település más részén elhelyezkedő
épületből átköltözhetett az orvosi
központba.
A projekt része az egészségügyi
dolgozók számára is fenntartott
önkormányzati tulajdonú lakás
részleges felújítása, melynek ke-

retében nyílászáró csere történt
meg. Az eredeti épületrész teteje
is felújításra került a projektből;
az eddigi palafedés helyett cserép került rá. Az épület mögött 5
parkoló kialakítása történt meg,
az épület teljesen akadálymentes
és több energetikai projektet követően itt is figyeltünk arra, hogy
napelemeket helyezzünk el a létesítményen.
A projekt keretei között, a működési engedélyben és az OEP
finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan 1 db defibrillátor beszerzése
is megtörtént, ami a főépületben,
Kormos doktor Úr rendelőjénél
került elhelyezésre, illetve 1 db
újraélesztés oktatására szolgáló
ambu baba is került a projektbe,
valamint új bútorzatot is kapott az
új szárny, plusz egy segédmotor
kerékpár beszerzése is megtörtént.
Az Egészségház felújításának elnyerésekor keresett meg minket

Pavlicsek Attila, hogy szeretne
emléket állítani Perkáta legendás
háziorvosainak és díszpolgárainak, a Baráth-házaspárnak egy
domborművel.
Az új épületszárny avatásakor
az emléktáblát is leleplezték Dr.
Baráth Károly és Dr. Kádár Magdolna leszármazottai és a művész
Pavlicsek Attila, a legendás perká-

tai orvosházaspár gyermekeinek
megemlékezésével.
Somogyi Balázs

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
Szeptemberi Gólyahír
Mészáros Amina		
Petrovics Dzsesszika Natasa		
Palla Jázmin		
Bakonyi Bercel Áden		
Gálházi Gábor Mihály		
Győri Miron Gyula		

2019.09.05.
2019.09.12.
2019.09.12.
2019.09.23.
2019.09.29.
2019.09.30.

Szülők: Mészáros Gyula és Kovács Judit
Szülő: Petrovics Bettina
Szülők: Palla István és Tóth Gyöngyi
Szülők: Bakonyi Zoltán és Csengei Anett
Szülők: Gálházi Gábor és Dienes Edina
Szülők: Győri Gyula és Horváth Szandra

Októberi Gólyahír
Sohár Léna		

2019.10.01.

Szülők: Sohár Róbert Attila és Moldicz Viktória

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!
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Civil szervezetek hírei
Perkátai Polgárőrség hírei
Az elmúlt időszakban több eseményt és sikert is a magáénak tudhat
a Perkátai Polgárőrség. 2019. október 5-én családi nap keretei között
került átadásra az egyesület új székhelye a Dózsa Gy. u. 41-es szám
alatti, egykori fogorvosi rendelő lakásában. A programra már az átadó
előtt készültek a tagok: társadalmi munkában kitakarították az épület
helyiségeit, az udvart, levágták a füvet, hogy méltóképpen fogadják
a meghívott vendégeiket.
Az átadó ünnepségen elsőként beszédet mondott Somogyi Balázs,
Perkáta polgármestere, aki az egyesület munkáját méltatta, s kihangsúlyozta, hogy országos szinten is elismerik a Perkátai Polgárőrség
munkáját (2017-ben az „Év Polgárőr Egyesülete” címet nyerte el a csapat
az Országos Polgárőr Szövetségnél). Ezt követően Horváth István, a
Perkátai Polgárőrség elnöke szólt néhány szót a vendégekhez. Örömét
fejezte ki, hogy az önkormányzat a rendelkezésükre bocsátotta a lakást,
valamint megköszönte a kollégái munkáját. Kiemelte, hogy régóta vár
egy olyan eseményre, ahol a tagok feleségeinek, családjainak is megtudja köszönni azt, hogy támogatják az egyesületet. László Norbert, a
Perkátai Polgárőrség titkára, az egyesület további fejlesztési terveiről
beszélt, s szintén megköszönte mindenki munkáját.
Ezt követően került bemutatásra és átadásra az egyesület által nem
régiben, egy pályázat keretei között elnyert két robogója, melyek a
mozgásában korlátozott kollégák szolgálat ellátását is segítik. Egy
perkátai vállalkozó család felajánlásából két darab bukósisak is beszerzésre került a közel múltban. A járműveket a tagok kipróbálhatták
a délután során, melyet nagy örömmel tettek.
A családi nap további részében Vátkai Zsombor, a Perkátai Polgárőrség
ifjú polgárőre, kétszeres országos stuntrider bajnok tartott bemutatót,
illetve lovas séta kocsikázás vette kezdetét Vaskó Csaba támogatásával.
15 órától egy svédasztalos fogadással vendégelte meg a polgárőrség
a jelenlévőket, majd jó hangulatú beszélgetéssel és szalonnasütéssel
zárták a napot.
2019. október 19-én az 1956-os hősök emlékére rendezett díszünnepséget az Országos Polgárőr Szövetség. A méltóságteljes eseményre
meghívást kapott Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke,
az OPSZ Lovas Polgárőrség Fejér megyei lovas koordinátora, Fejér
megyei Polgárőr Szövetség országos küldöttje is. Az ünnepségen
számos polgárőr kapott rangos kitüntetést. Horváth István „Postabiztonságért Érmet” vehetett át, melyet a Magyar Posta biztonsága
érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért adományozott neki
Bobák Tibor, a Magyar Posta Zrt. Biztonsági Főigazgatóság Biztonsági

Központjának vezetője.
- A Perkátai Polgárőrség a továbbiakban is a már megszokott módon
végzi a tevékenységét – nyilatkozta Horváth István. – Kihasználjuk
a lehetőségeinket, Perkáta közbiztonságában ezt követően is aktív
szerepet vállalunk.

Gratulálunk a Perkátai Polgárőrség szép sikereihez!
Horváth Dóri
Tisztelt perkátai lakosok!
A Perkátai Polgárőrség az ünnepek ideje alatt is aktívan végzi a közbizontságért folytatott tevékenységét. Ezúton szeretnénk felhívni
minden perkátai lakos figyelmét, hogy figyeljenek oda nem csak saját,
hanem szomszédaik értékeire is. Amennyiben rövidebb-hosszabb
időre elmennek otthonról, értesítsék a környezetükben élőket, illetve
kérjék a polgárőrség segítségét, akik a szolgálati idejük alatt fokozottan
odafigyelnek ezekre az ingatlanokra!

A Perkátai Polgárőrség ezúton kíván minden Perkátán élőnek
békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt!

Szülői értekezlet a Perkáta SE-nél
Egy új szponzor érkezésével, nyárig mindenfeléképpen biztosított a Perkáta SE gyermeklabdarúgó csapatainak (U7-U9-U11-U13) a
működése. Az örömteli hír miatt Vaskó József
edző megbeszélést is összehívott a kastélyban, ami után meg is kezdődtek az edzések a

csapatoknál. Hogy minél gördülékenyebben
történjen a felkészülés, az edzések hétfőtől
csütörtökig 16 és 18 óra között lesznek megtartva mind a négy korosztályban, csapatonként heti 2-2 edzéssel. Vaskó József mellett a
csapatok felkészítését egy segédedző is segíti,

aki a kisebb csapatokat viszi, ahol elsősorban a mozgás és sportág megszerettetése a
cél. Rafael Laura az U7-es és U9-es csapatok
edzője, aki jelenleg is aktív női labdarúgó a
Dunaújvárosi PASÉ-ban.
Somogyi Balázs

Márton-napi bált tartott a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület
Minden évben megtartja a Márton-napi, hagyományos jótékonysági bálját a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület. A bálon az egyesület
tagjai és pártoló tagjai, illetve az ő meghívottjaik vesznek részt, ami az idén közel 70
fő volt. A rendezvény célja, hogy a jövő évben
megvalósuló kisbácsi látogatás programjait
támogassa. Perkáta és Kisbács kapcsolata az
ezredfordulóig nyúlik vissza, de a hivatalos

kapcsolat 2004. május 1-jén került megkötésre, így a kapcsolat idén 15 éves. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület 2007-ben alakult és
azóta teljes mértékben felvállalja, szervezi és
koordinálja a két település civil diplomáciáját,
közte az éves családi csoport látogatásokat és
minden kisbácsi csoport Perkátára érkezését.
Idén nyáron a kisbácsi csoportot és a perkátai fogadókat közel 70 fővel Szentgotthárdra

és környékére vitte el 3 napos kirándulásra,
amelynek többmilliós költségét a tagok a
hasonló jótékonysági rendezvényeken adják
össze. Emellett az egyesület számos pályázati
támogatást nyer el, illetve az önkormányzat
évente 500.000 forintot biztosít a testvértelepülési kapcsolat támogatására.
Somogyi Balázs
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A VELED az ifjúságért" Kulturális és Hagyományőrző Egyesület nevében
"
szeretném megköszönni minden tagunk, önkéntesünk, segítőnk 2019-es munkáját!
Jövőre együtt, ugyanígy!
Békés, boldog karácsony
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk
Perkáta minden lakójának!
Horváth Dóra, elnök

A Nagyközség Nyugdíjasklub visszatekintője
A Nagyközség nyugdíjasklub az idei évben is sok szép programot tudhat
maga mögött. Még év elején, farsang idején, fánkversenyt hirdettünk,
ahol „Perkáta fánkja” címért ment a verseny. Ezt a programot hagyományteremtő céllal hirdettük, hiszen ez már a negyedik ilyen „verseny
„volt, és természetesen a jövőben is szeretnénk ezt meghirdetni.
Idén klubunk tagsága nemcsak bővült, hanem aktívabb is lett. Több
alkalommal kreatívkodtunk, varrtunk, tárolódobozokat készítettünk, de
segítséget, továbbképzést tartottak nekünk az internet használatáról is.

Júliusban részt vettünk a kulcsi II. Nemzetközi Duna-menti Idősek
találkozóján, amire vidám egyperces tréfákkal készültünk.
Augusztusban egynapos kiránduláson a herendi porcelánmúzeumot
és Pápa néhány nevezetességét látogattuk végig.

Októberben klubfoglalkozás keretében az önkormányzat vendégeiként
ünnepelhettük az Idősek Világnapját.

Természetesen ez csak néhány kiemelt program, igyekeztünk és a
következőkben is igyekszünk mindig tartalmasan tölteni délutánjainkat.
Még két kiemelt program vár ránk. Az egyik a december 5-én nyíló,
Adventi készülődés című, kreatív kiállítás. Ehhez ezúton is várjuk
minden alkotó kedvű jelentkezését.
A másik programunk a már hagyományos karácsonyváró teadélutánunk.
Programjaink megvalósításához eddig is nagy segítséget kaptunk az
önkormányzattól, az ÁMK-tól és a Szociális Központtól, amit ezúton
is megköszönünk!
Nagyközségi Nyugdíjasklub nevében
Somogyi Anna

Idősek Világnapja a perkátai nyugdíjas közösségeknél
Hagyományosan az október 1-jéhez legközelebbi Idősek világnapi klubnapokon köszönti
az önkormányzat saját közösségükben a helyi
két nyugdíjasszervezet tagjait, hiszen egyrészt
településünket a helyi Szépkorúak építették
fel, őtőlük származunk, másfelől ők jelképezik
a Perkátán élő közel 560 szépkorú, azaz 65
éven felüli polgárokat.
Meglátogattuk az idén, fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Perkátai Nyugdíjas Klubot,
ahol Somogyi Anna klubvezető köszöntötte a
jelenlevőket, illetve Siba Árpádné szavalta el
Márai Sándor örökérvényű sorait, majd közösen költöttünk el egy ebédet.

Másnap a 12 éves Perkátai Nyugdíjasok Baráti
Köre Egyesülete tagjaival találkoztunk szintén a Perkátai Szociális Központ épületében,
ahol a két közösség heti rendezvényeit tartja.
Viczkóné Jucika helyettes vezetővel közösen
köszöntöttük a jelenlevőket.
A két szervezet a Perkátai Szociális Központtal
is megünnepelte az Idősek Világnapját!
Jó egészséget és tartalmas nyugdíjas éveket
kívánunk minden perkátai szépkorú polgárnak!
Somogyi Balázs
Perkáta polgármestere
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Közösségi hírek
Bemutatjuk Széll István Patrikot
A Perkátai Hírekben többször méltattunk olyan
Perkátán élő fiatalokat, akik valamiben tehetségesek. Jelen hírekben szeretném bemutatni
Széll István Patrikot, akinek a tanulmányait
és tevékenységeit figyelemmel kísérve elmondhatjuk, hogy példaértékű.
István jelenleg a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium sport tagozatos, és média szakos,
végzős tanulója. Jó tanulmányi eredményeit
és a példamutató szorgalmát nemcsak a gimnáziumban, de már az általános iskolában is
elismerték. Országos matematika versenyt
nyert egyéniben. Győzelmet aratott többször
is a területi tanulmányi megmérettetéseken.
2015-ben a Móra iskola csapatával, a komplex
tanulmányi verseny eredményeként elnyerte
a „Hónap diákjai” polgármesteri kitüntetést
Dunaújvárosban. Abban az évben a csapatával
együtt képviselhette megyénket az országos
döntőn, Székesfehérváron.
Az általános iskolában kedvelte a matematikát
és a kémiát. A gimnáziumban pedig a kedvenc
tantárgyai közt van a mozgókép- és média
kultúra, a német és angol nyelv, valamint az
informatika. Tanulmányait egyetemen szeretné folytatni informatika irányában.
Széll István Patrik rendkívül nyitott és sokoldalú
egyéniség. Tanulmányai mellett a néptánc, a
zene, és a sport tehetséges művelője.
Már általános iskolás korában is vonzotta a
néptánc, amit két évig tanult és gyakorolt
szorgalmasan. Az iskolában működő zeneszakkörnek is tagja volt, szintén két évig, a
szakkör megszűnéséig. Kezdetben is vonzotta a klasszikus és modern zene egyaránt.
Elsajátította a harangjáték és a szintetizátor
alapjait, de vonzotta a zongora is, olyannyira,
hogy 2014-ben beiratkozott a Sándor Frigyes

Széll Istvánné archívumából: 2013. és 2016. évi fotók
Zeneiskolába.
Hat évig tanult zongorázni, kezdetben Polgár
Erzsébet, majd Tágincevá Irén tanítványaként.
A zenei tudásával szívesen mutatkozott be az
iskolai ünnepségeken.
A hatodik év végén alighogy átvette a jeles –
zongora alapismereti és zenetörténeti
- bizonyítványát, máris gitár került a kezébe,
Beke Beáta gitárművész tanítványaként.
A sport iránti szeretete már akkor megmutatkozott, amikor az iskola közelében lévő
sportpályán lenyűgözve figyelte a görkorizók
mutatványát.
István is megtanulta a görkorcsolyázást, több
éven át járt szorgalmasan az edzésekre. 8 éve
már a Mozdulj Diák Sportegyesület versenyzője. Edzője: Salamonné Szabó Éva.
Évente kétszer is van megmérettetés gyorsasági egyéni és csapatversenyben. Versenyzett
már Budapesten, Jászberényben, és Szegeden is.
A legutóbbit, az október 11-ei országos integ-

rált görkorcsolya versenyt Szegeden, a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség a Tornádó Team
Korcsolyázó Sport Egyesület társszervezésében rendezte meg.
Szegeden 2 arannyal és egy bronzzal gazdagodott az éremgyűjteménye, de egy IV.
helyezést is elért.
István minden versenyen ér el rangot, legtöbbször aranyat és az ezüstöt. Az eddigi görkorcsolya verseny eredményei összegezve a
következők: 14 arany / 14 ezüst / 7 bronz / 2
IV. helyezés
Gratulálok Istvánnak a példás tanulmányához, valamint a zenei és a sport életben elért szép sikereihez! Kívánom, hogy
teljesüljön a vágya, és sikeres felvételit
nyerjen az egyetemre!
Köszönöm szépen az édesanyjának, Széll Istvánné, Évának, hogy általa megoszthatom a
Perkátai Hírek olvasóival, a gyermeke példaértékű tevékenységeit!
Lászlóné Szabó Edit
Perkátai Hírek szerkesztője

Kína kincsei 96. - Pavlicsek Zsolt rovata
Kalandunk Tibetben és a világ tetején
Pavlicsek Zsolt és Pavlicsek Patrik élménybeszámolója
5.rész A világ tetején -- egy álom megvalósulása
A Mount Everest északi alaptábora Shigatze
városától mintegy 350 km-re van, amelynek
elérését igen megnehezít két egyedi körülmény. Egyrészt a magashegységben a kanyargós és életveszélyesen „kiépült” útviszonyok
adta lehetőségek – benne a sebességkorlátozás 50 km/ órára. Másik fontos tény, hogy a
határvidék problémái miatt a Himalája övezet
speciális elzárt terület, ahová még Tibeten
belül is nehéz bejutni / speciális engedélyek
szükségesek /, s az elzárt területre érvényes
szabályok és ellenőrzések sem teszik kön�-

nyebben megközelíthetővé. A 6000 km-nél is
hosszabb Barátság útról / főút / való lekanyarodás után jutottunk be az igen jól őrzött, zárt
Everest régióba. Utunk során számos piciny
tibeti falucskán haladtunk keresztül, valódi
időutazást tapasztalva a fejlődést illetően.
A többszöri megálláskor, melyek részben a
pihenést szolgálták, részben az igen modern
gépkocsink fékrendszerének hűtése miatt kézzel fogható volt számunkra a modern nyugati
ember számára felfoghatatlan szegénység és
az ezt ellensúlyozó végtelen barátságosság

és derű az őslakosok részéről. Ezernyi szerpentin /az élmény miatt csupa nagy betűvel
kéne írni / legyőzése után felkapaszkodtunk
az 5258 m-es Gyatso La hágóra,ahonnét már
teljes fenségében láttuk a Himalája gyönyörű
hegyvonulatait . Pompás panorámában láthatóvá váltak a 8 ezres csúcsok: a Cho Oyu, a
Makalu, a Lhotse és maga az Everest is. Soha
el nem halványodóan égett bele retinámba és
rögzült agyamba a világ tetejének leírhatatlan
látványa…. Mindezek után már „csak néhány
órányi” ugrással értük el a Rongbuk kolostort
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/ 5100 m-en a világ legmagasabban fekvő
kolostora / majd az Everest turista alaptáborát
. Nyár lévén nem épületben, hanem a sátorvárosban nyertünk elhelyezést. A 8-10 személyes sátrakban jaktrágya fűtésű kályhák adják
éjszakára az életmentő meleget és a teavíz
forralását, mely már 80 fokon megtörténik.
Patrik rögtön felcsapott tűzmesternek a sátrunkban és szorgosan rakosgatta az szárított
állati végterméket a tűzre, melynek erős szagbeli következményei lettek. A fáradtság miatt
elvileg korán nyugovóra kellett volna térnünk,
de a hely varázsa –szó szerint karnyújtásnyira vagyunk a világ tetejétől—nem engedett
elaludni. Dacolva a széllel, hideggel, esővel
alapos felöltözés után kimerészkedtem a meleg és biztonságos sátorból és kisebb sétát
tettem az igazi civilizációmentes, csillagfényes
sötétségben a közeli helyi folyó partjáig, ahonnét a hold fényében jól kivehető sziluettjével
felsejlett az Everest monstruma. Cikáznak
gondolataim: hány és hány ember adta életét
e Hegy meghódításáért, hány embertársamnak
van jelenleg is rajta a „bakancslistáján” az az
élmény,amit én most átélhetek… A metsző szél
félelmetes sivítása és a felerősödő havas eső
( július közepén !!! ) térített vissza a földre és
kényszerített sátramba, ahol igen jót aludtam
reggelig a vastag állatbőr-takarók alatt. A korai
reggel az Everest tövében nem volt nagyon
korai, hiszen majdnem 9 óra volt, mikor a nap
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előbukkant a hatalmas vonulatok mögül és
elkezdte felmelegítő és vakító uralmát a táj
fölött. Eleinte erős felhőzet mögé rejtőzött
a HEGY, megijesztve a fotózásra várókat. A
biztonság kedvéért kattintottam pár felhős
képet , hátha később még rosszabb lesz a
látvány, de az Everest kegyes arcát mutatta,mert fél óra alatt eltűntek a felhőtakarók
és teljes valóságában mutatta meg félelmetes
szépségét a világ teteje. Nincsenek szavak,
melyek teljesen visszaadhatnák az érzést, hogy
előttem magasodik teljes valójában a CSODA
! Megrendülten állva adtam hálát a Mindenhatónak, hogy elvezetett ide a majdnem kilenc ezer magas hegyhez és kb. 5200 méter
magasságban megcsodálhatom. Pár fotó és
még egy pillantás déli irányba a túloldalon
lévő nepáli határ felé , majd indulás vissza az
emberlakta világba… Hosszú órákig az élmény
zsibbasztó hatása alatt már ismerősként tekintettem minden szerpentinre, szakadékra,
hágóra, „kisebb” csúcsra és pihenőre-- közben
ismét megcsodáltuk a tibeti óriáskutyákat is.
Lhásza felé a Yarlung folyó völgyében utaztunk
és bár láttam már több igen nagy folyamot a
világban, de mégis átalakultak fogalmaim a
nagy folyó kategóriájáról, amikor a mi Duna
folyónknál sokszorta szélesebb folyókat „kis
folyóknak” nevezte tibeti kísérőnk .
( folyt. köv. )

Egyházi írások
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus !
Aug.26-án Spányi Antal megyés
püspök atyánk iskolakezdési támogatási utalványokat ad/ott/ át
országos Karitász vezetőként itt
Perkátán 56 helybéli rászoruló
gyermeknek, családnak. Karitász csoportunk nevében megköszönjük Püspök atya kiemelt
figyelmét és hálásan köszönjük
helyi adományozóink pénzbeli és
szolgáltatási felajánlásait. A hittanosokat idén is Toldi Róza Hajnal
és Pavlicsek Zsolt hitoktatók várják
az iskolai hit és erkölcstan órákra.
Buzdítjuk a vasárnapi szentmisék
látogatására a gyermekeket és felnőtteket egyaránt ! Akik elsőáldozáshoz szeretnék gyermekeiket
vinni ( 3. osztálytól lehetséges)
vagy bérmálkozni szeretnének
( felső tagozat második felétől
lehetséges,akár felnőtteknek is
) azok számára elvárt előírás a
rendszeres szentmise-látogatás.
Hittanos felkészítésüket pedig a
plébánia hittanon tudjuk megoldani ! A legközelebbi elsőáldozás
2020 szeptemberében a Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szuson Budapesten lesz, melyre
a gyermekeket és családjukat
is külön buszokkal, ingyenesen
visszük el !
A templom villamos felújításának
befejezéséig a Kastély dísztermében tartjuk szertartásainkat.

Tanévkezdési veni sancte
Reményeink szerint ezen cikk
megjelenésekor már lezárult
templomfelújításról beszélhetünk.
Idén első ütemben a templom
teljes elektromos rendszerének
felújítása, korszerűsítése készült
el: a padfűtéstől a hangosításig,
a harangvezérléstől a riasztórendszerig. Az előttünk álló évek
feladata a további ütemek megvalósítása: a belső festések, majd a
külső homlokzati és falfelújítások

és a restaurálások. Mindenszentek napján a temetőkápolnában
tartottuk szentmisét és litániát a
megholtak lelki üdvéért.
Kérjük tisztelettel, hogy az idei
évre kiírt önkéntes egyházi hozzájárulásokat a hátralévő hetekben
juttassák el Plébániánk fenntartásának céljaira ! Az összegek:
aktív, dolgozó felnőtt 6000 Ft/
év , nyugdíjas, gyesen lévő vagy
munkanélküli 4600 Ft/ év, de le-

hetséges magasabb összegekkel
is támogatni a helyi egyház működését. A támogatást csekken,
átutalással vagy személyesen
átadva is el lehet juttatni Plébániánkhoz ! Aki esetleg nem kapott
a szokásos sárga csekkből, kérje
munkatársainktól / hitoktatóktól,
sekrestyéstől, kántortól, képviselőinktől/ Támogatásukat hálásan
köszönjük !
Az előttünk álló hetek miserendje templomunkban várhatón az
alábbi : Advent vasárnapjain a
megszokott reggel 8 órai kezdettel lesznek a szentmisék/
igeliturgiák. Rorate szentmiséket
tart Márton Atya templomunkban
advent szerdáin dec. 04. , dec. 11.
és dec 18 reggel 6 órai kezdettel. Dec. 24-én 15 órai kezdettel
lesz t a hittanosok pásztorjátéka.
Dec. 24-én az ünnepi szentmise / „éjféli mise” / 20 órakor
kezdődik . Dec. 25-én reggel 8
órai kezdettel lesz szentmise vagy
igeliturgia. Dec.29. Szent Család
vasárnapján reggel 8 órakor lesz
szentmise. Újév napján reggel 8
órai kezdettel lesz szentmise vagy
igeliturgia.
Kegyelmekben bővelkedő adventi
készületet és áldott szent ünnepeket kíván a Perkátai Plébánia
nevében:
Pavlicsek Zsolt világi elnök
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A Perkátai József Attila Könyvtár könyvajánlója
2019. év végére a IX. Márai program keretében könyvtárunkba új könyvek érkeztek.
A könyveket ajánljuk a kölcsönzőink figyelmébe! Kellemes kikapcsolódást, és hasznos olvasást kívánunk a az
ünnepek alatt és a téli időszakban is!
• Trianon arcai: naplók, visszaemlékezések, levelek
• Závodszky Géza: Lábnyomaink a történelemben:
• Szederkényi Olga: És boldogan éltek? Mesehősök tanulmányok
utóélete
• Eszes Rita: Rókatündér
• Fa Nándor: Kalandjaim a Föld körül
• Bálint Ágnes: Mazsola
• Heather Morris: Az auschwitzi tetováló
• Bosnyák Viktória: Mantyusok: ki van a zsebemben?
• Jack Kerouak: Úton: Az eredeti tekercs
• Darvasi László: Trapiti (hangosdokumentum)
• Fésűs Éva: A csodálatos nyúlcipő
• Jacob Grimm: Holle anyó [Papírszínház]
• Békefi Dezső: Gyermekkori diabétesz: tanácsok di- • Johann Wolfgang von Goethe: A tündérkirály [Paabétesz szakápolóknak, szülőknek és gyermekeiknek
pírszínház]
• Boldizsár Ildikó: Mesék a felnőtté válásról
• Karácsonyi mesék
• Czálka Sarolta: A növényvédelem ábécéje
• Kertész Erzsi: Göröngyös úti iskola: Lássatok csodát!
• Csiffáry Gabriella: „Magyarázom a bizonyítványom…” • Lackfi János: Szorzótábla seperc alatt (Dalos CD
híres magyarok az iskolában
melléklettel)
• Dékány István: Trianoni árvák
• Lázár Ervin: Öregapó madarai
• Hahner Péter: Hatalmasok gyermekkora
• Mátyás király és az aranycsináló
• Kéri Katalin: Leánynevelés és női művelődés az újkori • Mesék feleségekről és férjekről
Magyarországon
• Novák Vica: Minka és a betűvetők
• Majtényi György: Egy forint a krumplis lángos: A • Tersánszky J. Jenő: Misi Mókus kalandjai
Kádár-kor társadalma
• Mezey Anna: A börtönügy a 17-19. században: a
börtön európai útja
• Anna Weltman: Csupa játék matek!
• Pallavicini-Adrássy Borbála: A lelkünkhöz nem • Astrid Vohwinkler: A dínók világa (Mi micsoda junior)
nyúlhatnak
• Boldizsár Ildikó: Hamupipőke facebook-profilja
• Peter Wohlleben: A természet rejtett hálózata: felhőt • Polgár Judit: Kalandozás a sakktáblán (4 éves kortól)
csináló fák, nefelejcsek és hangyakalács
• Polgár Judit: Sakk és Matt
• Prevozné Balogh Irén: Gulag – Számontartva
• Hertelendy Csaba: Törökvész: Magyarország törté• Rosztóczy András: Refluxbetegség Reflux és diéta
nete, 1526-1686
• Szabó Péter: Keleti front, nyugati fogság: a magyar • Weisz Boglárka: Szent István nemzetsége: Magyarhonvédség a második világháborúban és azután, 1941- ország története, 997-1301
1946

Felnőtt szépirodalom

Gyermek szépirodalom

Felnőtt szakirodalom

Gyermek szakirodalom

Közlemények

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik a szeretett édesapa és férj,
KOVÁCS IMRE temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek és
gyászunkat enyhíteni igyekeztek!

Köszönetet mondok mindazoknak, akik
Édesanyám Majer Istvánné, szül: Horváth
Anna temetésén részt vettek, sírjára virágot
hoztak és a gyászt enyhíteni igyekeztek.
Kellemes, vidám pillanattal őrizzék emlékét!

Gyászoló család

Majer Anna
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Virágvarázs
VIRÁGÜZLET
(Perkáta, Butiksor)
Dekorációk, ajándék – és esküvői csokrok,
cserepes virágok, koszorúk.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 8.00- 16.00, Szombat 8.00-12.00
Telefonszám: 06 30 430 9389
Ugyanitt kegyeleti koszorúk-és csokrok rendelése
Liturgia Kft.
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás
Virágok-Koszorúk; Kiszállítást vállalunk!
Telefonszám: 06 30 430 9389
Éjjel-nappal ügyelet!
Telefonszám: 06 20 446 9253

HIRDETÉS
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket,
közérdekű híradásaikat a perkátai eseményekről!
A következő lapzártánk ideje: 2020. január 15.
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!

2019. Őszutó nosztalgia
képekben
Szeptember 6-án, a Búcsú-Napok keretében fellépett GYÉMI és a DIGITÁL EGYÜTTES

Szeptember 7-én megnyitottunk a HADTÖRTÉNETI ÉS FALVÉDŐ KIÁLLÍTÁST

Előadóművészeink között tisztelhettük OSZVALD MARIKÁT ÉS KOVÁCS KATIT

