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Beszámoló a 2011. június 23-i rendkívüli
képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2011. június 23-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Bógó Ferenc László, Szilasy László, Ujfalusi Pál) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyetértett a Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2011. évi II. félévi ülésterve tárgyalásának hetedik napirendi
pontként történõ felvételével.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napirendet az alábbiak szerint:
– Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekrõl
– A Szociális Központ felújításának elõfinanszírozásához
szükséges hitel felvételével kapcsolatos döntés meghozatala
– ÁMK Alapító Okiratának módosítása
– Perkátáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
– A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
– A Településszerkezeti Terv II. módosítási javaslatának
megtárgyalása
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2011. évi II. félévi üléstervének megtárgyalása
– Egyebek
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozzájárult a KDOP-5.2.2/A-09-2009-0009 számú pályázat perkátai telephelye (2431 Perkáta, Bocskai u. 2.) felújításának elõfinanszírozásához szükséges hitel felvételére vonatkozó elõzetes tárgyalások lefolytatásához. A képviselõ-testület felhatalmazta
Somogyi Balázs polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Mûvelõdési Központ Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint:
1.)
7.3. Perkáta – Nagykarácsony - Aba ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Ház
2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz.
2.)
12.1. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: 12.1.30.
Megnevezés: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
Szakfeladat száma: 682002-2.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Perkátáért Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
6. A Közalapítvány mûködése

A kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak a megbízatása
határozott idõre szól. A megbízatás idõtartama az önkormányzati választásokat követõ év október 1-jétõl a következõ önkormányzati választásokat követõ év szeptember 30-ig terjed.
Az Ellenõrzõ szervezet tagjait az alapító jelöli ki. A kijelölt tagok megbízatása határozott idõre szól. A megbízatás idõtartama az önkormányzati választásokat követõ év október 1-jétõl a
következõ önkormányzati választásokat követõ év szeptember
30-ig terjed.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Településrendezési terv II. számú módosításához kapcsolódó
0297/3 hrsz-ú, 0297/5 hrsz-ú, 0297/6 hrsz-ú, 0297/7 hrsz-ú,
0297/8 hrsz-ú, 0297/9 hrsz-ú, 0297/10 hrsz-ú, 0297/11 hrsz-ú tartalékgazdasági területek részletes szabályozási tervének elkészítéséhez a „B” tervjavaslatot választotta ki.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással testülete
elfogadta Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2011. évi II. félévi módosított üléstervét az alábbiak szerint:
2011. szeptember 14. (szerda)
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi beszámolója
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása
3. A Pénzügyi Bizottság 2011. évi I. félévi beszámolója
4. Tájékoztató a Perkáta Nagyközség Önkormányzata területi ellátásban résztvevõ orvosok és egészségügyi dolgozók
munkájáról
5. Tájékoztató a 2011. évi Perkáta Nagyközség Önkormányzata és intézményei által beadott és a folyamatban lévõ pályázatokról
6. Perkáta Nagyközség Önkormányzata csatlakozása a Bursa Hungarica 2012. évi pályázatához
2011. november 23. (szerda)
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének koncepciójának megtárgyalása
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy az 56214 Reklám és propaganda kiadások/Szûrõvizsgálatok elõirányzat 400 000 Ft összegû keretébõl 300 000
Ft-ot csoportosít át a háziorvosi praxisok támogatására.
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KÍNA KINCSEI 33.

Csúcsra törõ magyar-kínai kapcsolatok 2011 nyarától
Pavlicsek Zsolt állandó rovata
Kína miniszterelnöke, Wen Jia Bao, nagy jelentõségû, június
végi magyarországi látogatására idõzítettek tucatnyi kiemelkedõ jelentõségû kínai-magyar kétoldalú gazdasági és kulturális
egyetértési nyilatkozat, szándéknyilatkozat, befektetés-ösztönzés, megállapodás aláírását az érintett felek. „Mindezek mellett
együttmûködésrõl szóló nyilatkozatot írtak alá egy logisztikai és
kereskedelmi platformról, és megállapodást kötöttek egy közép-európai magyar-kínai kereskedelmi logisztikai és fejlesztési együttmûködési övezetrõl” olvashattuk az elmúlt napokban,
hallhattuk a híradásokban.

csönös kiállítások és kulturális centrumok kialakításnak tervei
szerepelnek. Ez utóbbi pl. Perkátára tervez egy tradicionális
kínai egészségvédõ, gyógyászati és sport-szórakoztató intézményt.

A legfelsõbb szintû állami vezetõk és egyes vállalatok, gazdasági társaságok vezetõi által aláírt együttmûködési dokumentumok széles körû fejlesztéseket mutatnak Kína és Magyarország
között, hiszen többek között a légi és folyami közlekedés fejlesztésérõl, a vasúti fejlesztésrõl és szállításról, pénzügyi együttmûködésrõl a Bank of Chinával, citromsavgyár létesítésérõl írtak alá különbözõ szintû megegyezéseket.
Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter és Gao Jian nagykövet asszony a Kínai Népköztársaság Kormánya és a Magyar
Köztársaság kormánya közötti kulturális együttmûködésérõl és
kulturális központok kölcsönös létesítésérõl írt alá szándéknyilatkozatot.

A gazdasági és kulturális témájú keret-megállapodások egy része érinti Perkátát is, hiszen Somogyi Balázs, Perkáta nagyközség polgármestere már fél éve – 2011. január 20-án – aláírta kínai testvértelepülésével Peking Huaxiang Nagyközségével a
kétoldalú gazdasági és kulturális együttmûködési keret-dokumentumot. Ebben a kapcsolattartás és cserelátogatások részletein túl konkrét gazdaságösztönzõ együttmûködésekrõl (pl. logisztikai központ, virágtermesztõ- és kutatóbázis) esik szó, míg
kulturális vonalon közös történeti és kulturális kiadványok, köl-

A központi, „nagypolitikai” együttmûködések égbe törõ erõsödése reményeink szerint nagyobb bátorságra és gyorsabb cselekvésekre ösztönzi kínai barátainkat, mely által a közeljövõben valóban megérkezhetnek a várva-várt kínai cégek ipari-fejlesztési területeinkre, és beindulnak kulturális-turisztikai projektjeink is.
Ez elég konkrét válasz lesz mindazon
„ellendrukkereknek” is, akik sokszor
sok formában lekicsinyelve kritizálták
Perkáta erõfeszítéseit a kínai kapcsolattal. Ma már mindenki számára világosan látható, hogy
Perkáta vezetése jó
döntést hozott, amikor 2007-tõl elindította e kapcsolat erõsítését és élénkítését. Felelõs és jövõbelátó stratégiai döntés volt a
kínai projektek elõkészítése, hiszen mára már felkészülten tudjuk fogadni kulturális és gazdasági szempontból is Kínát.
Perkáta nagyközség kínai kapcsolattartói (egyben kínai projektfelelõsei, menedzserei) jelenleg ezek részletein dolgoznak
a háttérben, kevésbé látványosan, mint az országos politika
szereplõi.
Perkáta nem a pillanatnak fejleszt, hanem igen éles, jövõbe látó
szemmel a közép- és hosszú távú fejlõdést szándékozik megalapozni a kínai kapcsolatok fejlesztésével is.
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MAGYAR VIRTUS
2011. június 22-én, Perkáta SE Virtus Szakosztálya a „Kárpátmedence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedõje” Versenysorozat területi döntõjén az örök riválissal Bölcskével mérte össze erejét, a sportszerû verseny eredménye döntetlen lett.
Köszönjük szépen a bölcskeieknek azt a napot, továbbá Perkáta
önkormányzatának és a szponzoroknak a támogatást! Külön
gratulálok Gergely Anitának, aki a „Legerõsebb Nõi Versenyzõ” címet tudhatja ismét magáénak.
A csapatunk új tagokkal bõvült, kiválóan megállták helyüket
mindannyian, szívüket-lelküket kitették a pályán. Hegedûs
Alex sérülten, szinte az összes versenyszámban részt vett, nagyon jó eredménnyel, a 12 éves Németh Márk több éve versenyzõ férfiakat hagyott maga mögött petrencésrúd tartásban és a
dobó számokban. Bogó Norbert és Bakos László a dobásaikkal,
míg Südi Dávid statikus erejével kápráztatta el a közönséget.
Csapatunk legerõsebb férfija, Fórizs Attila az összes versenyszámban részt vett, kitûnõ formáját hozva. Csapatunk kapitánya Vátkai Zoltán, és büszkeségünk Fórizs Attila nagyon sokat
tettek a sikeres felkészülés érdekében.

2011. augusztus 1214. „Kárpát – medence Magyarlakta
Településeinek
Virtusvetélkedõje”
Versenysorozat
Országos Döntõjét
Perkáta rendezheti
meg. „Magyaror-

A nõi versenyzõk köre Pavlicsekné Helgával bõvült, aki szinte
az összes versenyszámban részt vett, és megmutatta hatalmas
erejét, gyorsaságát.
Mókerné Marcsi, Szabóné Jutka, Mosonyiné Csilla, Boronai
Karola, Forgács Ágnes és jómagam, pedig hoztuk a formánkat
és ki-ki a „maga versenyszámában” mutatta meg mire képes,
robbanékonyságát, statikus erejét, kiváló dobó technikáját, irányító készségét.
A csapat készül az országos döntõre, ahol 34 csapat csapattal
mérheti össze erejét. Minden szerdán és pénteken közösen
edzünk, nagy örömünkre az augusztusi döntõn részt tudnak
venni azok a versenyzõink is, akiknek az elõdöntõt ki kellett
hagyniuk.

szág Legerõsebb Faluja” versenysorozat 14. éve kerül megrendezésre, a Perkátai Döntõbe a 11 területi selejtezõn elért eredmények alapján jutnak be a csapatok.
A rendezvényrõl részletesebben a www.mttosz.eu és a
www.perkata.hu weblapon olvashatnak, illetve a sajtóban több
helyen megjelenést biztosítanak a rendezvénynek.
A rendezvény szervezõjeként kérem Önöket, ha ötletük, észrevételük, jó tanácsuk van a verseny elõkészületeivel, illetve a lebonyolítással kapcsolatban, akkor azt jelezzék nekem.
Elérhetõségeim:
tel.: 0620/370 0490, email: bogoaniko@gmail.com
A csapatnak jó felkészülést kívánok és a szervezõbizottságnak
köszönöm az eddigi munkáját!
Bogó Anikó
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EGYHÁZ-HITÉLET
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Június 19-én új ministránsokat is avattunk: Bokros Olivért,
Kisgyörgy Adriennt, Supatek Vivient, Supatek Patríciát, Viczkó Szabolcsot és Viczkóné Csóti Henriettát. Gyertyavivõ ministránssá lett elõléptetve Szabó vanda, Horváth Cintia és Tóth
Zsuzsanna. Fõministránsi megerõsítést kapott Tarczal Julianna, Pavlicsek Patrik és Pavlicsek Dániel Zsolt. A szentmise után
egyházközségi családi karitász napot szerveztünk a templomban és templomudvarban, melyen énekes-zenés gyerekmûsort
élvezhettünk templomi kórusunk segítségével, majd a közös
agapét követték a játékok, beszélgetések és filmnézés Néri
Szent Fülöp tevékenységérõl.
Június 24-én Székesfehérváron a püspöki bazilikában papszentelés volt, melyen két új papot szentelt fel püspök atyánk.
Június 26-án Úrnapja, azaz Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe volt. Mi is megtartottuk a szokásos templom körüli körmenetünket a szentmise végén.
Július elsejétõl megszûnt plébániahivatalunk vonalas telefonszáma. Ezentúl a 30-621-0388-as telefonszámon érhetõ el egyházközségünk felelõs ügyvezetõje.
Július hónap a táborozások idõszaka is. A perkátai hittanosok,
templomba járó hívõ gyerekek idén is Dunaföldváron töltöttek
el egy tartalmas hetet, melynek örömeirõl a következõ lapszámban tudunk beszámolni.

Már hirdetjük az érdeklõdõknek, hogy szeptembertõl elkezdõdik a bérmálkozni szándékozó ifjak és felnõttek felkészítése a
következõ perkátai bérmálkozásra.
Jelentkezhetnek a hitoktatóknál mindazok, akik már legalább a
7. osztályt kezdik meg.
Középiskolásainknak is szervezünk hittancsoportokat szeptembertõl, melyekre szintén a hitoktatóknál lehet jelentkezni.
Az óvodások és általános iskolások az eddig megszokott módon
járhatnak hittanóráinkra õsztõl is.
A megváltás mûve a családban kezdõdött és ma is abban van. A
fiatal egyház a családi közösségekbõl indult el az õskeresztények áldozatvállalása által „a kenyértörést házanként végezték
és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el közös eledelüket”
(ApCsel. 2.46). Családi közösségben gyûltek össze, hogy Krisztusra és az Õ megváltói halálára emlékezzenek. A „nagy család”
gyûlt össze (az idõközben testvérré vált rabszolgák is), hogy az
Úr vacsorájára emlékezzék, belõle részesedjék. Kisebb-nagyobb családi közösségben oktatták a gyermekeket, nevelték
õket az Úr félelmére. A „családegyház” fokozatosan kitágult.
Az eucharisztia ünneplésére egyre többen gyûltek össze. Számos jómódú keresztény Rómában egész házat bocsátott rendelkezésre, hogy az egyre növekvõ gyülekezet közösen ünnepelhessen. A szabadság beköszönte, a növekvõ igények hozták

magukkal, hogy egyre szebb templomokat építsenek. Így alakultak ki fokozatosan a családegyházból a helyi közösségek. A
család elsõ „püspökei” a családapák és családanyák. Az egyház
életének bázisa változatlanul a hitét megélõ család.
A családegyház minden egyes tagja felelõs a többiért, egymás
hitét ébreszti, erõsíti.
A családév szeretné erõsíteni a család belsõ identitását, ugyanakkor szeretné tudatosítani a család missziós felelõsségét is.
A CSALÁD ÉVE felragyogtatja A CSALÁD ÉRTÉKÉT, tudatosítja, hogy a házasságon alapuló család nélkül a nemzet elenyészik, a gazdaság összeomlik, a
kultúra lehanyatlik. Társadalmunknak – amelyet az individualizmus, a
szekularizmus, a relativizmus, a materializmus tépáz – a család nyújt
menedéket, mert képes a társadalom megújítására, hiszen a házasságon alapuló család, elfogadva az
életet, a jövõ záloga.
A CSALÁD ÉVE kegyelmi idõ. Kereszténységtõl távolodó világunk
csak olyan keresztények életpéldája
nyomán fogja újra befogadni az
evangéliumot, akik Krisztussal való
õszinte, állandó, boldogító találkozásban élnek, és másokat is meghívnak erre a közösségre. XVI. Benedek pápa mondja: Jézus azért jött,
hogy a szegényeknek hirdesse az
örömhírt; márpedig a legszegényebb az, aki kiábrándult az abszurdnak, ellentmondásosnak vélt életbõl. Az örömtelenségbõl
szeretetlenség, irigység, önzés fakad és minden rossz, ami tönkreteszi az embert és a világot. Az öröm forrása a szeretet, a szeretet pedig a családban van. Hiábavaló távoli, mégoly fontos
igazságok újra, meg újra felidézése, ha a családokban nem tudatosul: az õ feladatuk a társadalom átalakítása. Máskülönben
épp a család lesz az elsõ áldozata azoknak a bajoknak, melyeket
közömbösen szemlélt és nem hárított el. A család társadalmi
feladata révén arra is hivatott, hogy beavatkozzék a társadalmi
életbe, azaz elsõsorban a családoknak kell gondoskodniuk
arról, hogy az állam törvényei és intézményei nem csupán ne
sértsék a családot, hanem nagyon határozottan támogassák és
oltalmazzák jogait és feladatait.
Minden jó szándékú embernek megélnie, ünnepelnie, hirdetnie kell a család evangéliumát. Az életet szolgálni öröm. Modern világunk az erõfeszítés nélkül birtokba vehetõ olcsó és
múló örömöket reklámozza. A jövõ nemzedékét azok a családok adják, akik örömmel és szeretettel, sokszor áldozatok és
küzdelmes erõfeszítések árán is szolgálják az igazi, boldog üdvösségre mutató földi életet.
Úgy legyen!
Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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Perkáta–Nagykarácsony Általános
Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási intézményegység
Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 25/522-350

Július – nyári szünet
Véget ért, elkezdõdött, s lassan már több mint egy hónapja tart.
A 2010/2011-es tanév véget ért, a végzõs tanulóink elballagtak,
nyári szünet pedig már a maradó diákok számára több mint egy
hónapja tart. Õk egy kicsit el is felejtik az iskolát. A pedagógusok június végén fejezték be a tényleges munkát. Elkészült a
2010/2011-es tanév értékelése, mely részletesen a honlapunkon
(www.amk-perkata.sulinet.hu) olvasható, de a perkátai iskolára vonatkozó legfontosabb adatokat a Perkátai Hírek olvasói
számára fontosnak tartom bemutatni.
33 pedagógus tanított, 11 technikai dolgozó és 5 fõ a közmunkaprogramban részvevõ dolgozó segítette az oktató nevelõ munkát a tanévben. 316 tanulóval kezdtük és 315 tanulóval fejeztük
be az évet. Biztosított volt a diákok számára a pedagógiai szakszolgálat a logopédiai és a gyógytestnevelés terén, melyet a velencei pedagógiai szakszolgálat látott el az adonyi kistérségen
keresztül. A tanév során biztosított volt az alsós diákok számára
a tanuszodai ellátás, mely köszönhetõ az Iváncsa-Perkáta önkormányzatai között végre létrejövõ megállapodásnak. Továbbra is részt vettünk a „gyümölcs” programban, melynek köszönhetõen az alsó tagozat valamennyi diákja naponta jutott ingyenesen egy darab almához. A második félévben a perkátai

önkormányzat megállapodást írt alá a Pusztaszabolcsi Agrár
Zrt.-vel, s így lehetõvé vált, hogy az állam által biztosított lehetõséget kihasználjuk és valamennyi diákunk számára naponta
friss tejet tudtunk biztosítani. A statisztikai adatok alapján a
Perkáta-Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ oktatási intézményei valamennyi évfolyamon megfelelnek a közoktatási törvény által meghatározott létszámoknak. Az iskolai hiányzás nem tér el az országos átlagtól. Tanulóink átlagosan 13
napot hiányoztak a tanév során. Jelentõsen csökkent viszont az
igazolatlanul hiányzó diákok száma. A magatartás jegyek alapján a perkátai gyermekek jónak mondhatók, hiszen 69 %-uk
példás, vagy jó minõsítést kapott, míg hanyag magatartású csupán az 1%-uk. A szorgalmat tekintve már nem annyira rózsás a
helyzet, de nem mondható rossznak. A diákok 52 %-a kapott
példás, vagy jó minõsítést, 41 %-uk változó és 7 % hanyag mó-

don állt a tanuláshoz. Az értékelésben régi/új elemként a tanév
végén, az alsó tagozaton, a második osztályoktól visszatértünk a
szám formájú értékeléshez. Így összevethetõ, legalábbis a
számszerû eredményt tekintve, de nem szakmai szempontból.
Az alsó tagozat tanulmányi átlaga 3,9, míg a felsõ tagozat átlaga
3,3. A felsõ tagozatos diákok számára továbbra is a matematika,
történelem, s új elemként a földrajz tantárgyak elsajátítása jelentette a legnagyobb nehézséget. Az alsó tagozaton a matematika és a nyelvtan tantárgyak elsajátítása okoz problémát a
tanuló számára.
Végzõs diákjaink mindegyike felvételt nyert valamilyen középfokú oktatási intézményben. Tõlük 2011. június 18-án búcsúztunk el ünnepélyes keretek között. Kívánom, hogy sikerüljön
megállni helyüket a „világban”, úgy érzem, hogy a perkátai iskola pedagógusai mindent megtettek azért, hogy e siker megvalósuljon.

A tanév során számtalan változás történt, melyek elsõsorban a
tanév során megnyert és megvalósított pályázatoknak köszönhetõ. A 2010/2011-es tanévben három nagy pályázat jelentett
jelentõs segítséget az intézmény szakmai fejlõdésében.
A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0099 „Alkossunk közösen a szabadidõnkben” címû pályázat intézményünk eddigi történetében a legnagyobb összegû megnyert pályázat, mely 10 hónapon
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keresztül napi szinten segítette a perkátai gyermek kulturális
fejlõdését, a pályázatban résztvevõ szakembereink számára pedig többlet munkavégzést, de ezzel együtt komoly kereset kiegészítést jelentett. A pályázat támogatási összege 46 439 760
Ft.

A TIOP-1.1.1/07 azonosítószámú „Intelligens iskola létrehozása Perkátán” címû pályázati támogatás 9 darab interaktív tábla
beszerzését tette lehetõvé, melyek a felsõ tagozat osztálytermeiben kerültek beszerelésre. Így valamennyi felsõ tagozatos osztály számára minden órára biztosított a táblák használata. A pályázati támogatásból 33 darab személyi számítógéppel (PC) teljesen felújítottuk a számítástechnikai szaktantermet, s tudtuk
fejleszteni a pedagógiai mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok technikai hátterét. A pályázat támogatási
összege 17 410 830 Ft.

A TIOP-1.1.1/09 azonosítószámú „Tanulói laptop-program
Perkátán” címû pályázattal 161 darab diák-laptop, valamint 8
db tanári laptop segíti a perkátai gyermekek oktatását. A pályázati támogatással beszerzett informatikai eszközök biztosítják
gyakorlatilag, hogy a teljes tanulói létszámra vetítve két tanulóra jut egy laptop, ami lehetõvé teszi, hogy tanulóink szinte „saját” számítógéppel rendelkeznek az iskolai oktatásban. A laptopok mozgathatók, tehát valamennyi osztályteremben használhatók. A pályázati támogatás összege 21 961 720 Ft.
A három nagy pályázat teljes támogatási összege 85 812 310 forint, mely 100 %-os európai uniós támogatást jelent.
A nagy pályázatok mellett több „kisebb” pályázat is segítette az intézmény oktató-nevelõmunkáját.
A TÁMOP-3.1.5 „Perkátai pedagógusok új szerepben” címû pályázattal 4 pedagógus újabb diplomájának megszerzését tudjuk támogatni, mely már a tervszerû
humánpolitika része. A pályázat segítségével olyan szakmai
végzettség megszerzését támogattuk, melyre az intézmény óvodai és iskolai nevelésben, oktatásban hosszútávon nagy szüksége van. E pályázat keretében szerez újabb diplomát, Gyõrikné
Kargl Mária óvodapedagógus szakirányú továbbképzés, egyéni
bánásmód differenciált tanulásszervezés; Vátkainé Boda Ildi-
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kó tanító szakirányú továbbképzés, egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés; Orbán Zsolt tanár földrajz tanári diploma; Pavlicsek Zsolt tanító szakirányú továbbképzés preventív
és korrektív pszichológiai irány szak. A pályázati támogatás
összege 15 999 336 Ft.
A TÁMOP-6.1.2 „Szemléletformáló életmódprogramok a
perkátai iskolában” címû pályázati támogatással iskolánkban a
diákok számára az egészséges táplálkozás és az egészséges életmód kialakítása a különbözõ sportágak népszerûsítésével fejleszthetjük az egészségmegõrzést.

A program során olyan, egészséges táplálkozás kialakítását segítõ, élelmiszerekkel sikerült megismertetnünk diákjainkat,
melyekre a pályázati támogatás adott lehetõséget, egyébként a
mindennapjaikban nem jutottak volna hozzá. Neves és sportágaikban kiváló szakemberek bevonásával tudtuk tanulóinkban a sport iránti szeretetet és elkötelezettséget mélyíteni.
A pályázati támogatás összege 10 000 000 Ft.
A NTP-OKA-XVI-005 „Az alkotó munkában egyek vagyunk”
címû pályázattal a sajátos nevelési igényû gyermekek számára
tudtunk segítséget nyújtani, hogy képességeik, készségeik teljesebb fejlõdésen menjenek át. Együttmûködtünk a dunaújvárosi
Danubius kulturális és sportegyesülettel, mint regisztrált tehetségponttal.
A pályázati támogatás összege 600 000 Ft.
E pályázatok is 100 %-os támogatást jelentenek. A pályázatok
teljes támogatási összege 26 599 336 forint.
A 2010/2011-es tanévben 100 %-os pályázati támogatás elnyert
és felhasználható összege összesen 112 411 646 forint. E hatalmas összeg megnyerése az elhatározásnak, akaratnak hozzáértésnek és az összefogásnak köszönhetõ. Köszönöm kollégáimnak, hogy szakmai tudásukkal, segítették a pályázatok sikerességét, az elõkészítésben és a megvalósításban. Köszönöm az önkormányzatnak, hogy átérezve az oktatás, nevelés fontosságát
biztosította azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a sikeres pályázatíráshoz, s végül külön köszönöm a Vizi Consulting
munkatársainak, hogy lelkiismeretes és magas szakmai színvonalon végzett munkájuk következtében az adonyi kistérségben
mindenképp, de Fejér megyében is egyedülálló eredményeket
tudunk felmutatni az elnyert pályázati támogatások terén.
A perkátai óvoda és iskola szakmai munkája példaértékûvé vált
a Perkátát környezõ települések számára.
A 2010/2011-es tanévrõl a fenti sorok alapján is megállapítható,
hogy eredményes, szakmai fejlõdést hozó és biztonságot nyújtó év volt a diákok és a pedagógusok
számára egyaránt. Nagyon sokat és jól kellett dolgoznunk, de igaz lett a mondás „a jó munkának van
eredménye”. Gondtalan pihenést kívánok Mindenkinek a nyárra!
Szilasy László igazgató

Zeneiskola is zárta az évet
Iskolánk a mûvészeti nevelés lehetõségeivel és eszközeivel intenzív személyiségfejlesztõ, gyermekközpontú iskola. Célunk
volt ebben az évben is az általános zenei mûveltség megalapozása, fejlesztése, aktív humán érdeklõdés kialakítása, a legtehetségesebb tanulók mûvészeti és kulturális pályára és szakmák
felé irányítása. A nagyobb többség számára a mûvészetek szere-
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tete, értékeink megismertetése, amatõr mûvelése lehet a fontosabb. Az alapfokú mûvészetoktatási intézményen belül a zeneiskola speciális intézmény, amelyben elõképzõ, hangszeres elõképzõ, alapfokú és továbbképzõ évfolyamokon folyik az
oktatás.
A tanárok munkájukat pontosan és felkészülten, a legjobb tudásuk szerint látták el ebben a tanévben is.
A zeneiskolában folyó nevelés és szakmai képzés fontos hordozói mi magunk vagyunk, a tanárok.
Munkafegyelmünkben, emberi magatartásunkban, szakmai
kérdésekben, a munka szeretetében, a tanulók példaképei kell,
hogy legyünk.
A zeneiskolai növendékek oktatása és nevelése ebben az évben
is - reményeink szerint - az elõírt ismeretek és készségek tartós
elsajátítását eredményezte.
Célunk volt, hogy alaposan ismerjük meg tanulóink képességeit, felzárkóztatásuk és tehetségük kibontakoztatása érdekében.
A fõtárgyi tananyag tervezetek – egyénre szabott rugalmassággal – tartalmazták az egy-egy idõszakban elvégzendõ tantervi
anyagot, a tudatosítandó, illetve az elmélyítendõ technikai feladatokat.
A zenei, mûvészeti nevelés az általános nevelésnek fontos része, de azt is tudjuk, hogy a mûvészeti iskola növendékeinek nagyobb többsége nem lesz hivatásos zenész. Fontos célunk, hogy
a gyerekek a jó nevelõmunka alapján a zenét, a mûvészeteket
szeretõ, értõ és mûvelõ felnõttekké váljanak. Az iskolai munka
során ezért a növendékekkel elsõsorban meg kellett kedveltetni a zenét, a mûvészeteket.
Törekedtünk arra, hogy olyan feladatokat adjunk, olyan darabokat válasszunk, amelyek fejlesztik a tanulók mûvészi ízlését,
stílusismeretét, látókörét, a gyerekek fejlettségi fokának megfelelõen.
Örömmel tölti el szívét a pedagógusnak, amikor tanítványok sikeresen veszik az akadályokat egyéb zenei tanulmányaikban.
Pavlicsek Patrik zongora fõtanszakos növendék sikeres vizsgát
tett a kántorképzõben, Székesfehérváron.
Méltán lehetünk büszkék Pavlicsek Zsolt zongora fõtanszakos
növendékünkre, aki jeles mûvészeti alapvizsgát tett ebben a
2011-ben az intézményünkben.
Ebben a tanévben is részt vettünk több községi és iskolai rendezvényen.
Október: Zenei világnap, október 23-ai mûsorban való részvétel.
December: „Francia Mikulás” fogadása, a karácsony közös ünneplése.
Február: Hunyadi-héten kottaolvasási és hangszeres versenyek, félévi meghallgatások.
Április: Tanulmányi versenyek eredményhirdetései.
Május: Nyugdíjasok anyák napi mûsora, kiállítás megnyitó, emléktábla avatása.
Június: Szolfézs meghallgatások – alapvizsga, év végi hangszeres meghallgatások – alapvizsga, tanévzárás.

A 2011-2012. tanév elsõ hetében
PÓTFELVÉTELI MEGHALLGATÁST
tartunk zongora, furulya,
szolfézs szakokon.
Minden zenét tanulni vágyó gyermeket
szeretettel várunk a szüleivel
az általános iskola épületében!
Szabó Edina tanárnõ

„Szemléletformáló életmódprogramok
a perkátai iskolában”
A TÁMOP-6.1.2 „Szemléletformáló életmódprogramok a
perkátai iskolában” címû pályázati életmód programunkban
azt vállaltuk, hogy olyan tapasztalati úton megszerezhetõ ismereteket nyújtunk a gyerekeknek, amelynek segítségével egész-
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ségesebb és tudatosabb életmódot folytathatnak. A program
elõkészítése decemberben kezdõdött egy projektnyitó rendezvénnyel, az egészségnevelési program aktualizálásával és a
program megvalósításához szükséges technikai és személyi feltételek tervezésével és biztosításával. Ennek köszönhetõ például, hogy iskolánkban egy régi álom valósult meg, egy szépen,
praktikusan berendezett teakonyhával. Januártól kezdve a
programok két szálon futottak „Életed az ételed” és az „Ép
testben ép lélek” cím alatt.

Az „Életed az ételed” címû programunkban nem kevesebbre
vállalkoztunk, mint az egészséges táplálkozás alapjainak megismertetésével, nemcsak elméleti, hanem tapasztalati úton is.
Januárban egészségdélutánok szervezésével megteremtettük a
ráhangolódást, és felmértük a tanulók ismereteit.
Februárban egészséges alapanyagokkal ismerkedtünk: zöldségekkel, gyümölcsökkel, egészséges fûszerekkel. Csíráztattunk
magvakat, saját magunk aszaltunk gyümölcsöket, kóstolókat
szerveztünk.
Márciusban fõzõcskéztünk „okosan”: leveseket, köreteket, fõzelékeket készítettünk egészséges alapanyagokból.

Áprilisban már sütöttünk, olyan egészséges alapanyagok felhasználásával, mint méz, magvak, túró, teljes kiõrlésû liszt, stb.
Májusban megismerkedtünk a gyógy- és fûszernövényekkel,
gyümölcslevekkel, turmixokkal, gyógy- és gyümölcsteákkal. Bemutatók, kóstolók, teaház szerepelt a programunkban.
„Ép testben ép lélek” programunk a sport és a testmozgás örömét az egészség megõrzésének lehetõségét akarta megmutatni.
Ezzel a programmal azt a célt szeretnénk hosszútávon megvalósítani, hogy a számítógép és a buta tévésorozatok helyett a közös biciklizés, pingpong, kosárlabda, túrázás stb. váljanak a vezetõ szabadidõs tevékenységekké, hogy legyen diákjaink szá-
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több helyszínen kerültek megrendezésre: a könyvtárban, a szabadban, és az iskolában.

mára alapvetõ szükséglet a mozgás, mely, ha beépül életükbe,
akkor akár egy életen át tartó igényt alakíthat ki bennük.
Januárban, e program keretén belül is a ráhangolódásé volt a
fõszerep: filmet néztünk olimpikonokról, minden osztály 5 perces gimnasztikai gyakorlatot állított össze és mutatott be, zenére.
Februárban sportágakat népszerûsítettünk plakátpályázattal
és kiállítást rendeztünk belõle. Beindítottuk a nyitott tornaterem programot, mely egészen júniusig minden második szombaton várta a sportolni vágyó gyerekeket. Rövid idõn belül kialakult az a mag, akiknek igényévé vált ez a szombat délelõtti elfoglaltság.
Március hónap programja sportági bemutatókkal, mini-edzésekkel folytatódott, ahol meghívott és helyi elõadók népszerûsítették a különbözõ sportágakat.
Áprilisban a sportági bemutatók folytatása mellett sor került
túra szervezésére és lebonyolítására is.
Májusban a tanult sportági elemek beiktatásával sportakadályversenyt szerveztünk tanulóinknak, ahol minden osztályra
egy-egy akadály megtervezése és lebonyolítása hárult.
Június hónapban mindkét program leglényegesebb elemeit ötvöztük, így került sor az Egészségnap keretén belül egy nagyszabású iskolai vetélkedõ szervezésére, ahol sportági vetélkedõk
mellett bemutatók és kóstolók készültek mindazon nyersanyagokból, melyeket az év során, a program keretén belül már megismertek. Ezen a projektzáró napon sikerült olyan programlehetõségeket biztosítanunk, és olyan gyakorlati feladatsorokat
összeállítanunk, ahol iskolánk összes tanulója megtalálhatta a
neki megfelelõ tevékenységet és egy tartalmas szép napot tölthetett el a pályázati programban. Ebben a hónapban került sor
a záró kérdõívek kitöltésére is, melynek elemzése még folyamatban van, a részeredmények azonban már tükrözik, hogy a
pályázatunknak értelme volt, a gyerekek gondolkodásmódjában sportról, egészséges életvezetésrõl vallott életfelfogásában
kimutatható a szemléletváltozás.
A programsorozat szervezõi és a cikk írói:

Benke Zoltán, dr. Kormosné Visi Anita, Hegedûs Gabriella,
Horváthné Horgos Judit, Jákliné Perei Erika, Orbán Brigitta

Helytörténeti verseny iskolánkban
A 2011. május 26-ai emléktábla avatás alkalmából iskolánkban
megrendezésre került a „Perkáta helytörténete” elnevezésû
verseny. Felsõ tagozaton minden osztályból 1-1 csapat jelentkezhetett és vehetett részt a 3 fordulós megmérettetésen. Ezek

Az elsõ 2 fordulón különbözõ írásbeli feladatok vártak megoldásra, amelyekhez a diákok már elõzõleg megkapták az önállóan feldolgozandó forrásokat. A 3. alkalommal pedig Sztanó
Pannika nénit üdvözölhettük körünkben, aki diákkori élményeirõl mesélt nekünk, képekkel, dokumentumokkal illusztrálva
azt. Így a versenyen résztvevõ diákok több szempontból is új információkkal lettek gazdagabbak.

Helyezettek: I. 7.a osztály (Bozsák Brigitta, Kovács Kitti, Tulkovics Nóra, Szabó Tamás); II. 5.a
osztály (Gergely Gréta, Kis Andrea, Mezei Cintia,
Varga Veronika, Lestár Richárd); III. 7.b osztály
(Romanoczki Kármen).
Vas Vera tanárnõ

„A film forog, az alkotó pihen”
A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0099 „Alkossunk közösen a szabadidõnkben” címû pályázat keretében 2011. június 6-án megtörtént a média szakkörösök által írt és forgatott film iskolai
szintû vetítése. A Csóóórika sóóó! címû talk show paródia forgatása is nagyon jó hangulatban telt, a vetítés azonban ezt is felülmúlta. Maroknyi, ámde lelkes közönség már a film közben is
jókat nevetett, és végül tapsviharral köszönték meg a szakkörösök munkájának gyümölcsét. A „színészpalánták” büszkén fogadták a közönség tetszésnyilvánítását.
A szakkör során a gyerekek belekóstolhattak a filmes utómunkálatokba is, amely megnyerte tetszésüket. Ráébredtek arra,
hogy a filmes szakma nem csak szórakozást jelent, hanem kemény munkát is igényel.
Ezáltal egy éves kemény és kitartó munka érte el a végpontját.
Szeretnénk megköszönni a szakkör
résztvevõinek kitartó lelkesedését és
szorgalmát. Szép volt gyerekek!
Szombat Katalin tanárnõ,
Gyöngyösi Edit tanítónõ
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A Szivárvány Óvoda hírei
Ismét eltelt egy nevelési év
Intézményünk eseményekben gazdag eredményes évet zárt.
A május hónapban 20 éve itt dolgozó dajka
néniinket búcsúztattuk: Szabó Józsefné Ilikét
és Szabó Barnabásné Ica nénit. Ezúton szeretnénk megköszönni az óvodáért és a perkátai gyerekekért végzett munkájukat, nagyon jó erõt, egészséget, hosszú nyugdíjas
éveket kívánva nekik!
Az legszebb ünnepe az anyák napja, amely a hónap elsõ napjain
zajlott le. Minden csoport verssel, énekkel, dalos játékkal köszöntötte az édesanyákat és nagymamákat.
Az év végén a csoportok kirándulást szerveztek. A Pillangó csoport a szülõkkel a faluban tett lovaskocsis kirándulást, majd a
szülõk által készített paprikás krumplit jóízûen fogyasztották el.
Miközben fõtt az ebéd, nagy sikere volt a pónilovagoltatásnak.
Köszönjük Csere József szülõnek, hogy a gyerekeknek ilyen
emlékezetes meglepetést szerzett!

A Sünis csoport a Vasúttörténeti Múzeumba tett látogatást.
A Nyuszis csoportosok Agárdon hajóztak, a Cicások az óvoda
udvarán megrendezett szalonna partin mélyítették a kapcsolatot a szülõk és a pedagógusok között.
Havi egy alkalommal az óvónõk bábelõadást tartottak a gyerekeknek, amelyre több alkalommal is meghívtuk az elsõ osztályosokat.
Két-három havonta ismert mûvészek gyermekmûsort adtak az
óvodában (Nefelejcs Bábegyüttes, Rosta Géza, Áprily Géza).
Ezen kívül a délelõttökön színházi elõadások megtekintésére is
lehetõségük nyílott Dunaújvárosba a Bartók Színházba a gyerekeknek.
Az iskolás bábszakkörös gyerekek az év közben tanult darabjaikat elõadták óvodásainknak. Szeretettel jöttek a piciknek szerepelni.
Nagy öröm volt számunkra és a szülõk számára is, hogy a helyi
önkormányzat minden perkátai óvodásnak és iskolásnak finanszírozta az Iváncsai Tanuszoda felé a busz és az uszoda költéségét. Így minden óvodás heti egy alkalommal részesülhet a kedvezményben. A szülõk szívesen fogadták a kezdeményezést és
szívesen ajánlkoztak kísérõ személynek, de csak az elején.
Május 18-án a tanköteles gyerekek tanórán vehettek részt az iskolában, melyre izgatottan készültek. Boldogan vitték a tanító
néniknek a virágot, kipirult arccal ültek be az iskolapadba.
Május 19-én a fogorvos néni végzett szûrõvizsgálatot a gyerekek körében.
A szülõi szervezet minden óvodás gyereknek egy gombóc fagyival kedveskedett gyereknap alkalmából. A Nyugdíjasok Baráti
Köre minden óvodást egy sport csokival lepett meg. Köszönjük
a figyelmességüket!

Május 27-én az iskola szervezésében rendezett gyermeknapon
sok család vett részt.
Június 15-én a búcsúzkodó 8. osztályosok a bolondballagás alkalmából ellátogattak a régi óvodába. Örömmel fogadtuk õket!
Felemelõ érzés volt hallgatni a 14-15 éves gyerekeket, ahogy
visszaemlékeztek az óvodában töltött éveikre. Kívánjuk, hogy
tanulmányaik, munkájuk eredményes legyen!
Az õsz folyamán elnyert Szabadidõs tevékenységek támogatása
címû pályázat intézményünkben lezárult. Eredményes volt
gyermeknek, felnõttnek egyaránt. Intézményünk 2011. januárban a megyében ötödikként regisztrált Tehetségpont minõsítést kapta. A napokban zajlik az akkreditációja, ami egy magasabb szintet jelent.
NTP-OKA-XX. Kódszámú „Óvodában mûködõ tehetséggondozó mûhelyek támogatása” címû pályázaton 300 ezer forintot
nyertünk.
A Generali Biztonságért Alapítvány pályázatán intézményünk
100 ezer forintot nyert a régi óvoda kerítés sarkának javítására.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõknek és mindenkinek
az ELMÛ „Nálatok a labda!” címû pályázat támogatásáért! Intézményünk a közönségszavazás alapján elsõ helyre került. A
díj 11 db számítógép szett volt. A gyerekeknek a program elõkészítése folyamatban van, beindítása októberre várható.
Ebben hónapban búcsúztattuk az iskolába induló 48 fõ kisgyereket. Gyorsan elrepült kinek a két vagy három év. Szinte most
volt az az idõ, amikor kicsit félve, szorongva lépték át az óvoda
küszöbét, ami természetes dolog. Ez volt az elsõ alkalom, amikor elengedték anya, apa kezét és önállónak kellett lenni egy
közösségben. A biztonságot nyújtó családot egy ismeretlen világ váltotta fel, amihez hamar alkalmazkodtak. Az óvodában
ebben a pár évben megtanultak mindent, ami egy ilyen kisgyerektõl elvárható.
Kívánom, hogy azon a bizonyos rögös úton minden kisgyerek és
felnõtt találja meg a számítását, álmai-vágyai teljesüljenek!
Az új gyerekek és a legkisebbek fogadása folyamatosan zajlik,
szeretettel és izgalommal várjuk õket. A szülõ azt szeretné, ha a
gyermeke élete olyan lenne az óvodában, mint a családban. De
az óvoda csoportösszetétele, létszáma, az óvoda funkciója sehogyan sem egyezhet meg a család életformájával, szerepével.
A különbség csökkenthetõ az összehangolt tisztelettel, szeretettel, megértõ alkalmazkodással.
Az elfogadás és a befogadás olyan viselkedésforma, belülrõl
jövõ szándék, amelyhez személyiségünk adhatja a biztonságot.
Az óvodai nevelésben háromféle szerepegyéniség mûködik
közre: a gyermek, a szülõ és a pedagógus. Ennek egységben kell
lennie.
Óvodánk nyitott, mely megnyilvánul az óvoda belsõ életében –
a szülõkkel történõ és a gyermekcsoportok közötti együttmûködésben, az óvoda felnõtt közösségének életében, valamint
külsõ kapcsolataiban.
A nyárra kívánok minden óvodásnak, felnõttnek
jó pihenést, hogy õsszel újult erõvel tudjuk megkezdeni a ránk váró feladatokat!
Kovács Tiborné óvodavezetõ
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KÖZÖSSÉG / HIRDETÉS

„Ép testben, ép lélek”
– napközis tábor pályázatból
25 perkátai iskolás vett részt július 4-8-ig a „Perkátáért” Közalapítvány napközis táborában. Még 2009-ben nyújtottuk be
pályázatunkat, melyrõl tavaly szeptemberben kaptuk meg a támogató határozatot, így idén nyáron tudtuk megvalósítani elképzeléseinket. Az elõfinanszírozást és az önrészt az önkormányzat vállalta, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki!
A bruttó költség 1.289.086.- Ft, a támogatási összeg
1.160.177.-Ft, az önrész 128.909.-Ft volt.
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A VÖLGYI IPARCIKKBOLT
ÉPÍTÕANYAG AJÁNLATA
(Érvényes a készlet erejéig!)

VÁCI CEMENT
2800 Ft/mázsa (28 Ft/kg)
40 mázsa felett

2600 Ft/mázsa (26 Ft/kg)

OLTOTT MÉSZ
2200 Ft/mázsa (22 Ft/kg)

GIPSZKARTONOK
(1,25 m x 2 m=2,5 m2/tábla) (min. 10 tábla vásárlása esetén):
12,5 mm vastag normál: 1240 Ft/tábla (496 Ft/m2)
12,5 mm vastag impregnált: 1930 Ft/tábla (772 Ft/m2)

BITUMENES HULLÁMLEMEZ
TETÕFEDÕ ANYAG
(vörös, barna, zöld) (min. 10 tábla vásárlása esetén):
2140 Ft/tábla (1150 Ft/m2) (0,93m x 2 m)

ÜVEGGYAPOT
(min. 5 tekercs vásárlása esetén):

5 cm vastag 18 m2/tekercs: 3420 Ft/tekercs (190 Ft/m2)
10 cm vastag 9 m2/tekercs: 3420 Ft/tekercs (380 Ft/m2)

OSB 3 FORGÁCSLAP
(1,25 m x 2,5 m=3,125 m2) (min. 10 tábla vásárlása esetén):
10 mm: 3960 Ft/tábla (1267 Ft/m2)
15 mm: 5930 Ft/tábla (1898 Ft/m2)

TETÕLÉC 4 FM-ES
A gyerekeknek napi háromszori étkezést biztosítottunk, ügyelve az egészséges táplálkozásra bõséges zöldséggel és gyümölccsel. A programokat is igyekeztünk érdekesen, változatosan alakítani. Voltak kézmûves foglalkozások, lelki egészséget
szolgáló játékok, vadászbemutató, arborétum látogatás, mozgást igénylõ túrák, játékok technika nélkül, uszodalátogatás,
más népek kultúrájának megismerése, ételkészítés és kóstolás,
kiállítások megtekintése, magyar népzenei bemutató és táncház. Különjáratos buszokkal utaztunk Rácalmásra, Beloianniszba, Iváncsára és Szabadegyházára, Somogyi Balázs polgármester úr közbenjárására ingyenesen vitt át és hozott haza bennünket a kistérségi busz Adonyba. Köszönjük. Minden kisgyerek kapott ajándékba egy-egy fehér sapkát a nap ellen, sárga színû hátizsákot, golyóstollat és egy pólót, melyet a táborban készült csoportkép díszít. A kézmûves foglalkozásokon született
mûveiket is mind hazavihették. Reméljük a lelkükben is maradandó élményekkel gazdagodtak a programokon részt vevõ tanulók.
„Perkátáért” Közalapítvány kuratóriuma

HÚSHIBRID RÁNTANIVALÓ CSIRKE
MEGRENDELHETÕ!
Élõ: 390 Ft/kg
Frissen vágott: 650 Ft/kg
A megrendeléseket várjuk
a 06 (30) 432 5757-es telefonszámon.

(egész köteg vásárlása esetén)

normál: 100 Ft/fm
bramac: 110 Ft/fm

YTONG ELÕFALAZÓ 5 CM-ES:
410 Ft/db

YTONG VÁLASZFAL LAP 10 CM-ES:
450 Ft/db

ZSALUKÕ
15-ös (250 Ft/db), 20-as (270 Ft/db), 30-as (330 Ft/db)

TETÕFÓLIA, GIPSZKARTON
PÁRAZÁRÓ FÓLIA
1 m3-es KALODÁS, HASÍTOTT,
DARABOLT TÛZIFA 18000 Ft/kaloda
FABRIKETT: 5500 Ft/mázsa (55 Ft/kg)
Kiváló minõségû

tápok kaphatók!

Házhoz szállítás hétfõtõl szombatig,
a tápok megrendelhetõek vezetékes telefonszámunkon!

Perkáta, Szabadság tér 4.
Tel.: 25/451-407, 20/347-86-82
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.00
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Lovas hírek
Június hónapban fogathajtóink és díjugratóink versenyeztek. 25-én került sor
díjugratásban a megyei bajnoki sorozat 3.
fordulójára B kategóriában, melyet Perkátán rendeztünk meg. Egy megyén belül
5 elõdöntõt kell szervezni, melynek egyik
állomása nálunk volt. Az elõdöntõ feltételekhez van kötve. A Magyar Lovas Szövetség környezettanulmányt folytat, és
aki nem felel meg a követelményeknek,
csak C kategóriás versenyt szervezhet.
Perkátán soha nem volt ilyen magas létszámú induló, mint az idei évben. Összesen 124 nevezés érkezett. A nevezõk között olyan díjugratók is szerepeltek, mint
Krucsó Szabolcs, vagy Bogár István. A lovassportban mindketten nagyon ismertek, hiszen nemzetközi versenyeken képviselik Magyarországot. A pályaépítõnk,
Varró József is elismert személy, hiszen
többszörös magyar válogatott, és az
1980-as moszkvai olimpián képviselte hazánkat. A pálya nagyon szépre sikeredett,
mely Gubicza Tamás nevéhez fûzõdik. A
jól sikerült lovas naphoz nagyon sokan
hozzájárultak. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik anyagi, vagy
kétkezi munkájukkal elõsegítették a verseny létrejöttét, illetve megvalósítását.
Támogatóink: Balázs Gyula, Barabás
Anita, Berzai József, Bódis Lajos, Dózsa
Tamás, Forrás Szövetkezet, Függetlenek
Perkátáért Egyesület, Gubicza Tamás és
családja, dr. Gyõri Gyula, Horváth Árpád
és családja, Horváth István és családja,
Horváth Judit, Jónás Tünde, Kancz Lajos, Kis József, Kiszlné Tercsák Hajnalka,
Koncz Gábor, Lankó József, Lehóczki
Ádám, Magyar–Kínai Barátság TSZ,
Molnár Mónika, Orbán Brigitta, Orbán
Zsolt, Pavlicsek Lilla, Pavlicsekné
Lendvai Teca, Pavlo Bt., Perkátáért Közalapítvány, Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Petrovics Gergely, Somogyi
Balázs, Szabó József, Szabó Sándor, Sza-

Tokodi Nikolett

bó Tamás, Tercsák Lajos, Tercsi Imre,
Tokodi János és családja, Tompai Mátyás, Ujfalusi Pál, Varga virágbolt, Végh
Gyula, Véghné Molnár Erika, Viczkó István.
A legnagyobb támogatónk Perkáta Nagyközség Önkormányzata volt. Már a
Perkátai Hírek áprilisi számában olvashatták, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata „kötelezettséget vállal arra,
hogy 2011. évben a „256 különféle dologi
kiadások” elõirányzat terhére 2.813.000
Ft-ot virtusvetélkedõ és lovas nap megrendezésére” fordít. Ebbõl az összegbõl a
lovas napra 300.000 Ft-t kaptunk, a többi
a virtusvetélkedõre lesz felhasználva. Ezt
a pénzösszeget, számlákkal bizonyítva,
elköltöttük, és a fennmaradó kiadásokat
pártfogók segítségével sikerült kifizetnünk.
A perkátai versenyzõk is mindent megtettek, hogy sikeres legyen a szombati
nap. A Perkáta SE mind a négy díjugrató
lovas hölgye starthoz állt. Mindannyian

Horváth Fanni

nagyon szépen vették az akadályokat, és
több hibátlan eredményt is hoztak. Pavlicsek Lilla új lovával, az elsõ közös versenyükön, 90 cm-es pályán, 2 hibaponttal

Kukucska Fanni

Gubicza Anett

Rosta Renáta

Pavlicsek Lilla
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teljesített. Rosta Renáta fiatal társával,
Fannival szintén hibátlanul szerepelt,
majd 100 cm-es pályán egy verõhibával
végzett mind a két lovával, ami szintén
szép eredmény, hiszen Fanninak élete 3.
versenye volt, Hermina pedig egy csúnya
bukás után, most indult elõször. Tokodi
Nikolett 100 cm-en ismét hibátlan, és ez
csak a 4. közös versenye volt a párosnak.
Gubicza Anett, fiatal lovával a 110 cm-es
kategóriában indult, ahol hibátlanul teljesítettek, és ezzel, a nagyon elõkelõ „díjszalagos”, 6. helyen végeztek. Nagypályás
lovával a 120 cm-es kategóriában indult,
és két hibátlan pályát tudhattak magukénak, amely eredményekkel kiérdemelte a
legjobb perkátai versenyzõnek járó kupát, melyet az adonyi lovas klub ajánlott
fel. A perkátai versenyzõk különdíjakban
részesültek Barabás Anita, Horváth Judit, Pavlo Bt., Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Varga virágbolt, és Végh
Gyula vállalkozó révén. Ezúton is köszönik a felajánlásokat.
A versenyszámok közötti szünetekben
bemutatókat láthattunk Mészáros Gyula, natural horsemanship képviselõjétõl,
aki lovával, Commanderrel elkápráztatta
a közönséget, illetve bemutatkoztak a
Perkáta SE gyermekversenyzõi – Horváth Fanni Bokrétával, és Kukucska Fanni Fridával. A gyerekek is különdíjban ré-

Egyesületnek, a Perkátáért Közalapítványnak, a Perkáta Nagyközség képviselõ-testülete tagjainak, a Nyugdíjasok Baráti Körének, illetve azon perkátai és
nem perkátai lakosoknak, akik kilátogattak a lovas rendezvényre. Reméljük, mindenki jól érezte magát!

szesültek Gubicza Tamásné, Orbán Brigitta, és Perkáta Nagyközség Önkormányzata által. Megtisztelõ volt számunkra, hogy a díjakat L. Simon László
országgyûlési képviselõ, Somogyi Balázs
polgármester, Tóth Ferenc alpolgármester, Paudits Béla a Fejér Megyei Lovas
Szövetség elnöke adták át.
Az ebédet Horváth István és Szabó József fõzték, mely nagyon jóízûre sikeredett.
Köszönjük a Perkátáért Közalapítványnak, hogy támogatói címen, sok-sok kürtöskalácsot készítettek, nagyon finom
volt. Köszönjük a nélkülözhetetlen hangosítást a FÜPE-nek, és Orbán Zsoltnak.
Köszönjük Vigh Györgynek a nagyszámú
fényképeket. Továbbá köszönjük a lelkes
szurkolást a Függetlenek Perkátáért

Június 4. – Pákozd: díjugrató-verseny
Tokodi Nikolett – Maximus, B/1c „100
cm-es” kategória (19 induló): 6 hibapont,
16. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100
cm-es” kategória (19 induló): lóval együtt
elestek, ezért kizárva.
Gubicza Anett – Fakos Viki, „110 cm-es”
kategória (17 induló): 16 hibapont, 16.
hely.
Gubicza Anett – Fakos Viki, „120 cm-es”
kategória (23 induló): 19 hibapont, 23.
hely.
Június 11. – Székesfehérvár:
díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Fanni, B/0 „90 cm-es” kategória (25 induló): hibátlan, 11. hely.
Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es”
kategória (59 induló): hibátlan, 23. hely.
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Tokodi Nikolett – Maximus, B/1c „100
cm-es” kategória (59 induló): 1 hibapont,
46. hely.
Gubicza Anett – Partitura, B/2 „110
cm-es” kategória (50 induló): hibátlan, 9.
hely. Ezzel 42 minõsítõ pontot szerzett.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110
cm-es” kategória (50 induló): hibátlan,
16. hely.
Gubicza Anett – Partitura, B/3 „120
cm-es” kategória (32 induló): hibátlan, 8.
hely.
Június 23-25-26. – Zánka: B kategóriás
fogathajtó-verseny
Horváth Árpád–ifj.Horváth Árpád –
Szenyor–Pluto Füles–Báró (8 induló):
díjhajtás 6. hely, maraton 3. hely, akadályhajtás 1. hely. A 3 nap összesített
eredménye alapján az 1. helyen végeztek.
Ezzel 20 minõsítõ pontot, 100 OB pontot
szereztek.
Június 25. – Perkáta: díjugrató verseny
Rosta Renáta – Fanni, B/0 „90 cm-es” kategória (16 induló): hibátlan, 6. hely.
Pavlicsek Lilla – Krisztin, B/0 „90 cm-es”
kategória (16 induló): 2 hibapont, 11.
hely.
Tokodi Nikolett – Maximus, B/1c „100
cm-es” kategória (29 induló): hibátlan,
13. hely.
Rosta Renáta – Hermina, B/1c „100
cm-es” kategória (29 induló): 4 hibapont,
19. hely.
Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es”
kategória (29 induló): 4 hibapont, 20
hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110
cm-es” kategória (21 induló): 6. hely.
Gubicza Anett – Fakos Viki, B/3 „120
cm-es” kategória (20 induló): hibátlan, 9.
hely.
Orbán Brigitta
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2011. június 25., a labdarúgás ünnepe
11-es Rúgó Gála Dunántúli Döntõ – Perkáta
A perkátai döntõre 96-an neveztek, köztük 5 perkátai versenyzõ.
A versenyre már fél 8-tól érkeztek a játékosok és a vendégek, az egész Dunántúl
területérõl.
Nevezési sorrendben, párokban kieséses
rendszerben, több fordulón keresztül küzdöttek a versenyzõk. Négy nagyszerû kapus kiváló kapusteljesítménye állta a sarat.
Az augusztus 6-án megrendezésre kerülõ
döntõre a következõ nyolc személy jutott
be:
Fésüs Lajos, Szilasi András, Felföldi
Ádám, Szabados Gábor, Németh Jenõ,
Reveland Zoltán, Kiprich Dániel.

Lábtenisz Kupa
A lábtenisz versenyre 8 páros nevezett. Két négyes csoportra
lettek osztva a csapatok, mindenki versenyzett, mindenkivel és
ez alapján alakult ki a továbbjutók sorrendje. A csoport elsõk
mérkõztek, a másik csoport másodikjával a döntõbe jutásért. A
döntõbe egy seregélyesi és egy perkátai páros jutott. Nagy csata
eredményeként a seregélyesi csapat került ki gyõztesen. 1. helyezet: Tömör Csaba és Polányi János, 2. helyezet: Pavlicsek Attila és Klein Attila, 3. helyezet: Palóka Csaba és Szabó Ferenc

Utánpótlás csapatok mérkõzései
Perkátai utánpótlás csapatok bemutató mérkõzést játszottak
Sárosd azonos korú játékosaival. U7 Perkáta–Sárosd 2-2, U9
1-0, U11 5-0, U15 6-0

Kemény mérkõzést vívtak gyermekeink, megmutatták szüleiknek és a nézõknek, hogy az áldozatos munka, az edzéseken való
rendszeres részvétel nem volt hiába.

Perkáta öregfiúk
Az elmúlt évtizedekben Perkátán focizó játékosok nosztalgiamérkõzést játszottak, régi trükköket bevetve egymást tréfálták
meg, a még mindig kiváló technikájukkal, sajnos a futómennyiség már nem a régi.

FTC Öregfiúk
Az FTC Öregfiúk csapata: Kollár József, Szekeres Tamás,
Wukovics László, Tóth Mihály, Bukcsó Norbert, Zombori Za-

lán, Albert Flórián, Bánki József, Balogh Gábor, Szeiler József,
Kriston Attila, Tóth Róbert, Vígh Ferenc (technikai vezetõ)
Dzurják József (edzõ).
Perkáta válogatott csapata: Molnár Mihály, Kenyeres Attila,
Bogó Tibor, Vaskó József, Badi Benjamin, Viola Márk, Reith
János, Palóka Csaba, Mazán Balázs, Klein Attila, Szabó Ferenc, Kovács Attila, Tomor József, Tomor András, Kundakker
Mihály, Jakab Elek (edzõ, Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér
Megyei Igazgatóságának Szakmai Igazgatója).
Ezúton is szeretnénk megköszönni az FTC csapatának, hogy elfogadták meghívásunkat, valamint megköszönjük a Perkátán
született magasabb osztályban játszó játékosoknak, hogy szülõfalujuk csapatát erõsítették.
A játékosaink nagy izgalommal várták ezen kitûnõ játékosokkal való mérkõzést. Az összecsapás közönségszórakoztató és
sportszerû játékot hozott. Ellenfelünktõl sok olyan trükköt és
megoldást láttunk, amely emlékeztetett az NB I-es mérkõzéseikre.
A megerõsített perkátai válogatott sem vallott szégyent, méltó
ellenfele volt az FTC Öregfiúk csapatának. A mérkõzés végeredménye 5-3, a félidõ 2-1.
Perkátai góllövõk: Klein Attila, Kovács Attila, Mazán Balázs.
FTC góllövõk: Kriston Attila 1, Tóth Mihály 2, Wukovics László
2.
http://ulloi129.wordpress.com/
Pavlicsek Nándor, a Perkáta SE elnöke
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Gondolatok
egy új lehetõségrõl
Napjaink nehéz gazdasági helyzetében különösen fontos,
hogy meglévõ javaival mindenki a lehetõ legjobban sáfárkodjon. Az is kulcsfontosságú, hogy az emberekben lakozó
segítõ szándék teret nyerhessen, hogy képesek legyenek, és
tudjanak is egymásnak segíteni. Ehhez azonban ismerni kell
kinek-kinek az igényeit, szükségleteit, melynek feltétele a
beszélgetés. Ami a nehézségek következményeként tapasztalható elszigetelõdés miatt egyre nehézkesebb. Mindenki
magára csukja kapuját, és egyre nagyobb erõfeszítések árán,
egyre kisebb sikerrel küzd a halmozódó nehézségekkel.
Mind eközben törvényszerûen magára marad. Már nem,
vagy alig hív vendégeket, õ maga sem megy senkihez, egyáltalán kedve, sõt ereje sincs kimozdulni otthonról, lassan de
biztosan megkeseredik. És kényszerûen egyre lejjebb adja.
Fokozatosan ellehetetlenülõ helyzetéért a politikusokat hibáztatja, ezért a megoldást is fentrõl várja. Várja, csak várja,
várja, pedig saját maga is tehetne a folyamat visszafordítása
érdekében.
Ennek érdekében szerveztük meg a Perkátai Bazárt.
Polgármester úr támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és jelentõs segítséget adott, hogy minél többen magukénak érezhessék.
Minden helyi lakosnak lehetõséget kínálunk arra, hogy ha
valamit is javítani akar helyzetén, azt itt helyben megtehesse.
Az otthoni használaton kívüli tárgyakat összepakolni, és
minden második szombaton elhozni a Faluházhoz. Adás-vétel, cserebere, kinek melyik elõnyösebb. Közben persze jókat
lehet beszélgetni is, hisz már eddig is nagyon jó hangulatúak
voltak a „zsibik”.
A teljesség igénye nélkül, íme néhány az elõnyök közül:
Nem kell utazni, idõt és pénzt spórolhat mindenki. Nem kell
reklámra, hirdetésre költeni.
Nem kell helypénzt sem fizetni, az árusok érkezési sorrendben – a szabályok betartásával – szabadon kipakolhatják
portékáikat. Ezek önmagukban is számottevõ megtakarítást
jelentenek, együttesen pedig különösen. Nagyon olcsón lehet számtalan hasznos dologhoz jutni. Sok, a kereskedelmi
forgalomban már nem szereplõ darab terítékre kerülhet.
Régóta keresett kincsek bukkanhatnak fel, és cserélhetnek
gazdát. Helyben is át lehet élni a bolhapiacokra oly jellemzõ
kincsvadászat izgalmait. Ha valakinek kevesebb a pénze, alkudhat, vagy cserélhet is.
Tervezünk KERES-KÍNÁL falat is, ahol a speciális igényeknek adunk teret.
Az ügy sikere érdekében a valós összefogás már elkezdõdött.
Egy lelkes társaság kitalálta, majd megszervezte az egészet.
Egyik ember adott anyagot a hirdetõ táblákhoz, a másik
megtervezte és kifestette, míg a harmadik keretet és támasztékot barkácsolt rá, majd a negyedik a rendezvény helyszínére szállította. Az egyik plakátot szerkesztett, a másik kinyomtatta, a harmadik kiragasztotta a faluban. És tette mindenki ingyen – idõt, pénzt, fáradságot nem sajnálva –
Perkáta lakosainak érdekében.
Érdemes végig gondolni, hol adnak máshol ilyen lehetõséget?
Szervezõk
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* Tele van a kamra használaton kívüli eszközökkel,
szerszámokkal, régiségekkel?
* Ön is rengeteg felesleges holmit kerülget otthonában nap, mint nap?
* Szeretné azokat eladni?
* Vásárolna, de kevés a pénze? Cseréljen!
* Régóta keresi készlete hiányzó darabját?
* Olcsón szeretne hasznos dolgokhoz jutni?
* Szívesen találkozna és beszélgetne rég nem látott
kedves ismerõsökkel?
* Szüksége van valamire, de nem tudja, hol keresse?
Jöjjön el az újonnan szervezett

BAZÁRBA!
Július 9-én és 23-án,
valamint augusztus 6-án, 8-12-ig
a Faluháznál várunk
minden érdeklõdõt!
Önt is várjuk a legújabb helyi kezdeményezésben!
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