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KÖSZÖNJÜK DOKTOR ÚR!
Nyugdíjba vonult háziorvosunk, mindenki „Szûcs doktora, Misi bácsija”. Ki gondol-
ta volna, hogy már eljött az ideje annak, hogy letegye gyógyító eszközeit? Ki hitte vol-
na, hogy dr. Szûcs Mihály elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt? Állandó és kedves ré-
sze volt életünknek, hiszen – bár a betegség, sérülés soha nem öröm – bizalommal
fordulhattunk hozzá mindenkor. Gyógyított, bölcs egészségvédõ tanácsokat adott,
továbbküldött a szükséges szakrendelésekre, segített rendelõben, háznál, utcán:
MINDENHOL és MINDIG! Köszönjük, hogy eddigi életének felét ránk áldozta és
minket szolgált.
30 évesen érkezett Perkátára 1981-ben családjával, feleségével Ildikóval és lányával
Ildikóval, Mihály fia már ide született. Nem volt könnyû dolga, hiszen a kedvelt
„õsperkátai” idõs Baráth Károly doktor úr praxisát vette át és mellette az igen nép-
szerû Bányai doktor úr praktizált.

Dr. Szûcs Mihály mindenkor tisztességgel helytállt, s amikor a perkátaiak megismer-
ték szolgálatkész tevékenységét, elfogadták, befogadták, megszerették. Ezért is fáj a
búcsú, hiszen akit szeretünk, attól nem szívesen köszönünk el, nem akarjuk elenged-
ni, nem szeretnénk, ha a továbbiakban a hiányát kéne megélnünk. De az idõ kereke
nem áll meg, tudomásul kell vennünk, hogy ezután már nem vele találkozunk a ren-
delõben, nem Õ kérdezi meg tõlünk, szemüvege mögül ránk pillantva, mi is a pana-
szunk...
31 év Perkátán töltött orvosi mûködése során sok szépet és sok nehézséget, küzdel-
met is fel tudna sorolni. Fõ hivatása mellett bekapcsolódott a közéletbe is, több cik-
luson keresztül önkormányzati képviselõként is dolgozott értünk. A lakosság bizal-
mát és szeretetét bizonyítja az a tény is, hogy az önkormányzati képviselõválasztáso-
kon több alkalommal a legnagyobb arányban támogatták voksaikkal a perkátai vá-
lasztópolgárok. Büszkék vagyunk rá hobbija miatt is, hiszen nem minden falunak
van „hajóimádó és építõ, barkácsoló doktora”.
Jólesõ érzéssel köszöntöttük 6 éve, amikor megkapta a Perkátáért kitüntetést és ta-
valy, amikor a Fejér Megyei Közgyûlés több évtizedes kimagasló és felelõsséggel
végzett gyógyító munkájáért Dr. Berzsenyi Zoltán-díjat adományozott neki. A dí-
jaknál is fontosabb az emberek tisztelete és szeretete, amelyet Szûcs doktor úr
Perkátán nagyon kiérdemelt!
Ezért is búcsúztatjuk orvosunkként fájó szívvel, ugyanakkor nagy szeretettel kívá-
nunk neki boldog, egészséges és tevékeny nyugdíjas éveket!
Isten áldja meg elvégzett munkájáért! Köszönjük DOKTOR ÚR!

PZS

EGYHÁZKÖZSÉGI
KARITÁSZ NAP

az Új Evangelizáció
Évében

Meghívó
A Perkátai Római Katolikus

Egyházközség nagy szeretettel hív
meg minden érdeklõdõt a

2012. június 17-én
vasárnap

megrendezésre kerülõ

egyházközségi
ünnepére.

A program:

15.30: Kiállítás megnyitó a mûvelõdési
házban a „Perkátai egyházi emlékek
és a Gyõry-család kapcsolata” témájá-
ban.

16.30: Ünnepi szentmise a templom-
ban, melyen a Székesfehérvári Egy-
házmegyei Kántorképzõ már végzett
kántorai és jelenlegi hallgatói énekel-
nek Wasztl János karnagyigazgató úr
vezényletével és orgonakíséretével.

A szentmisén avatjuk fel új ministrán-
sainkat, hálát adunk a véget ért tanév
kegyelmeiért, megjutalmazzuk a pél-
daként állítható legbuzgóbb hittanos
tanítványainkat, a leghûségesebb
templomba járó és közösségi feladato-
kat végzõ tanulóinkat.

A szentmise után a templomkertben
közösségi programok lesznek kicsi-
nyeknek és nagyoknak, szerény agapé-
val.
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Polgármesteri beszámoló
Két ülés közti események 2012. április 26.–2012. május 31.

2012. április 26. Perkátai Sportegyesület
tisztújító közgyûlése. A társadalmi szer-
vezet településünk legmagasabb költség-
vetési támogatással rendelkezõ egyesüle-
te, amelynek elnöki tisztét a következõ
ciklusban is Pavlicsek Nándor látja el. Az
egyesület a közgyûlésén döntött arról,
hogy hat szakosztállyal folytatja munká-
ját.

2012. április 27. Perkáta Polgárõr Köz-
hasznú Egyesület közgyûlése, amelyen a
közgyûlés elfogadta új alapszabályát. A
közgyûlést Somogyi Balázs polgármester
tájékoztatta az együttmûködési megálla-
podás 2012. évi meghosszabbításáról, il-
letve a helyiségbérleti szerzõdés 2012. évi
megkötésérõl.

2012. április 28. Testvérvárosok napja és
Magyar Sport Napja a Perkáta-Nagyka-
rácsony-Aba ÁMK József Attila Könyv-
tár és Mûvelõdési Ház intézményegysége
rendezésében, illetve a Perkátai Sport-
egyesület társrendezésében került meg-
szervezésre. A rendezvényen a három
testvértelepülési kapcsolatunkhoz kap-
csolódóan történt kiállítás megrendezé-
se, amelyen a kapcsolatok ikonjai tartot-
tak rövid tájékoztatót, Ébl István,
Saint-Maximin díszpolgára, Bakos Imre,
a Magyar-Kínai Barátság MSZ Zrt. nyu-
galmazott ügyvezetõje és Siba Árpádné,
a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület elnö-
ke. A Testvérvárosok Napja rendezvényt
kiegészítette Fejér megye és Opole Vaj-
daság (Lengyelország) képkiállítása, me-
lyet Dr. Molnár Krisztián, Fejér megye
fõjegyzõje nyitott meg. A nap rendezvé-
nyein közel kétszáz látogató, gyermek, ci-
vil szervezeti tag vett részt.

2012. május 2. Dunaújvárosi Vízitársulat
küldöttgyûlése, amelyen a 2011. évi mér-
leg és beszámoló elfogadásán túl a kül-
döttgyûlés döntött az érdekeltségi hozzá-
járulásról, amely a 10 ha feletti tulajdo-
nosok esetében 1.000 Ft+áfa/ha/év lesz a
2012. évtõl.

2012. május 2. Önhibájukon kívüli önkor-
mányzatok pályázat benyújtása a Magyar
Államkincstárhoz, amelynek hiánypótlá-
sát 2012. május 22-én nyújtottunk be. A
döntés várhatóan 2012 júniusának vége –
2012 júliusának eleje környékén történik
meg.

2012. május 4. 7/2011. BM rendelethez
kapcsolódó alapfeladatokhoz kapcsoló-
dó infrastruktúra felújítási pályázat (álta-
lános iskola részleges felújítása) készre-
jelentési-átadási eljárása. Az elkészült
projekt végszámlájának kiegyenlítése
2012. május 23-án történt meg. Az elszá-
molás benyújtását 2012. július 31-ig kell
benyújtanunk.

2012. május 5. Anfort Hilda kiállítása
nyílt meg a Kastélyban, amely június 1-jé-
ig látható ott.
2012. május 7-10. között francia vendé-
gek érkeztek Perkátára. Guy Denoyelle,
önkormányzati képviselõ és Testvér-
települési Bizottság elnöke, illetve Eric
Cope, önkormányzati alkalmazott. A lá-
togatás célja a 2012. május 15-21. közötti
Saint-Maximin-ba történõ testvértele-
pülési látogatáshoz kapcsolódó kiállítás
elõkészítése volt. Testvértelepülésünkön
kiállítást tartottak a Perkátán is tanító
Gáspás Aladár képeibõl. A mester és mû-
vei hazahozatalát szintén Denoyelle Úr
vállalta feleségével, ekkor 3 napot (2012.
május 25-28. között) tartózkodtak itt. A
perkátai csoport 36 fõvel utazott ki Saint-
Maximin-ba, 34 fõ repülõvel (a közleke-
dést a vendéglátó fizette, ahogy ezt a ta-
valy õszi szóbeli megegyezés meghatá-
rozta, illetve a jövõben is ezt a módszert
alkalmaznánk), míg 2 fõ kisbusszal, az
ajándékokat és részben a csomagokat
szállítva.
A francia kapcsolatunk következõ ese-
ményei:
2012. június 5. Saint-Maximin-i polgárok
adományából jótékonysági ruhaosztás
lesz a Kastélyban, amelynek adományait
az óvoda javára ajánljuk fel. A tavaly de-
cemberi ruhaosztáson kb. 110.000 forint
adomány gyûlt össze, amelyet a Perkáta-
Nagykarácsony-Aba ÁMK Szivárvány
Óvoda intézményegysége kapott meg
2012. június: a 2011. évben a perkátai is-
kolások által is végzett tanulmányi ver-
seny munkáinak kiállítása a perkátai is-
kolában, amelyen 6 iskoláscsoport (2-2
francia és magyar, 1-1 portugál és mali)
készített rajzokat a víz témakörében.
2012. június 23-24. várhatóan 4 fõs dele-
gáció látogatása Saint-Maximin-ba a Kõ-
ünnepre
2012. július 7. várhatóan 6 fõs delegáció
érkezése Perkátára a Szõlõhegyi Kereszt
évfordulójára
2012. július 8-15. 10 fõs diákcsoport (8
diák, 2 kísérõ) kiutazása gyermektáborba
Saint-Maximin-ba
2012. július 15-22. 10 fõs diákcsoport ér-
kezik Perkátára gyermektáborba Saint-
Maximin-ból
2012. július második felében a Concordia
nemzetközi ifjúsági önkéntesprogram
keretében 2 fõ perkátai fiatal végez ön-
kéntes munkát Saint-Maximin-ban
2012. július 28. várhatóan 4 fõs delegáció
érkezik a Négy évszak rendezvény Vir-
tusvetélkedõ rendezvényére Perkátára
2012. december francia és magyar Miku-
lás érkezik a két testvértelepülésre

2012. május 8. Szabó Ferenc iváncsai pol-
gármester Úrral tárgyalt Somogyi Balázs
polgármesterrel a tanuszoda per követ-
kezményeirõl. Szabó polgármester meg-
erõsítette a kistérségi ülésen elmondotta-
kat, miszerint az uszoda üzemeltetõ cég
követeléseivel szemben jelentõs követe-
lései lehetnek kötbér formájában a PPP
programban résztvevõ iváncsai önkor-
mányzatnak és államot képviselõ Nemze-
ti Fejlesztési Minisztériumnak. Iváncsa
Község érdeke, hogy ne a településekre
terheljék az uszodaüzemeltetõ követelé-
seit, hanem arányosan a feltételezett köt-
bérbõl kerüljön kiegyenlítésre. Ezzel
kapcsolatban 2012. május 16. Hegmanné
Nemes Sára államtitkár Asszonyhoz láto-
gatott el L. Simon László országgyûlési
képviselõ kíséretében a kistérséget kép-
viselõ Somogyi Balázs elnök és Szabó Fe-
renc alelnök, amelyen a tanuszoda jelen-
legi rendezetlen kérdéseit tárták fel az ál-
lamtitkárnak. 2012. május 29-én Somogyi
Balázs kistérségi elnök a tanuszoda üze-
meltetõnél tárgyalt.
2012. május 9. Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Társulás, majd Kö-
zép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Zrt. fogadta el a 2011. évi beszámolóját és
mérlegét.
2012. május 9. Kastély projektmegbeszé-
lés zajlott, mivel kiírásra került a Kö-
zép-Dunántúli Régióban a turizmusfej-
lesztési pályázat, amelyen turisztikai att-
rakció keretében újulhat meg a perkátai
Gyõry-kastély és valósulhat meg a pályá-
zat keretén belül a Magyar-Kínai Kultu-
rális Központ és Találkozóhely projekt.
A kastély engedélyezési tervei a közbe-
szerzés teljesítésével 2012. január végére
elkészültek, februárban engedélyezési el-
járásra benyújtásra kerültek az illetékes
építési hatóságnak, a Gyõry-kastély mû-
emléki volta miatt az Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal Fejér megyei igazgatósá-
gához. A turizmusfejlesztési pályázat
hozzávetõlegesen egymilliárd forintos
kerettel íródott ki és benyújtási határide-
je 2012. augusztus 31.
2011. május 11-én a perkátai Faluházban
tartották meg az I. Társintézményi Mû-
vészeti Fesztivált, ahol a perkátai, nagy-
karácsonyi és abai gyermekek közel 3
órás rendezvény keretében számos terü-
leten mutatták meg felkészültségüket a
néptánctól kezdve a bábjátékon keresz-
tül az kórusmûvekig.
2012. május 11. Magyar Mentõszolgálat
Alapítvány, amelynek már volt kapcsola-
ta Perkáta Nagyközség Önkormányzatá-
val megkereste önkormányzatunkat a
népkonyhai ellátással kapcsolatban. Vár-
hatóan 60 fõ ellátását tudják végezni nép-
konyhai ellátással 2012. július 1-jétõl.
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2012. május 11. Dr. Viski Mária házior-
vos-jelölttel megkötötte az önkormány-
zata az egészségügyi feladatellátási szer-
zõdést. Ezzel egy idõben a Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szer-
ve és Fejér Megyei Egészségügyi Pénztár
végezte az engedélyezési eljárást, amely
által 2012. június 1-jétõl végezheti dok-
tornõ a II. számú körzet háziorvosi ellátá-
sát. 2012. május 31-én rendel Dr. Szûcs
Mihály Dr. Berzsenyi Zoltán-díjas házi-
orvosunk, akinek köszöntése a képvise-
lõ-testület júniusi rendes ülésén történik
meg.

2012. május 17. Mezõföldi Híd Térségfej-
lesztõ Egyesület tartott elnökségi ülést,
amelyen az EMVA IV. tengelyében kiírt
10 pályázati kategóriában/célterületen
hirdettek eredményt. A perkátai és még
17 település nyertes önkormányzatai,
társadalmi szervezetei és vállalkozói a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal által küldött határozat birtokában
lesznek hivatalos nyertesek. Az egyesület
2012. május 31-i Felügyelõ bizottsági ülé-
sén, elnökségi ülésén ajánlja és közgyûlé-
sén fogadja el a 2011. évi beszámolóját.

Május 24. FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Ön-
kormányzatok Víz- és Csatornamû Zrt.
közgyûlése. A közgyûlésen elfogadásra
került a Zrt. igazgatósági jelentése az elõ-
zõ év tevékenységérõl, a társaság 2011.
beszámolója, a Felügyelõ Bizottság jelen-
tése a társaság 2011. évi éves beszámoló-
jának felülvizsgálata, a társaság 2011. évi
mérlegének megállapítása és a beszámo-
ló elfogadása, igazgatósági tag visszahí-
vása és igazgatósági tag megválasztása
(Bicske Város Önkormányzata igazgató-
sági tagi javaslata alapján)

2012. május 24. Perkáta-Kisbács Baráti
Egyesület tartotta tisztújító közgyûlését,
amelyen a közgyûlés elfogadta a 2011. évi
beszámolóját, illetve újraválasztotta Siba
Árpádné elnököt, Molnárné Horváth
Zsuzsanna és Somogyi Balázs alelnökö-
ket. A PEKIBE június 2-án szervezi az 5.
Perkátai Elszármazottak Találkozóját, il-
letve szervezi az augusztusi testvértele-
pülési látogatást Kisbácsra.

2012. május 25. A Közlekedéstudományi
Intézet szervezésében a kistérségi tanács-
hoz látogattak el az intézet munkatársai
és a térség közösségi közlekedési szolgál-
tatói, a MÁV-Start Zrt. és az Alba Volán
Zrt. képviselõi a térség közösségi közle-
kedési kérdéseit megtárgyalni. Perkátai
szempontból a legfontosabb közösségi
közlekedési kérdés, hogy az elkerülõ út
átadása jelent-e bármilyen változást? Az
Alba Volán Zrt. képviselõi kijelentették,
hogy az Alba Volán Székesfehérvár-Du-
naújváros viszonylataiban semmilyen
változás nem történik. A Közlekedéstu-
dományi Intézet munkatársa is válaszolt,
hogy más Volán-társaságok sem jelezték,
hogy az eddig Perkátán áthaladó és meg
is álló viszonylataiban sem lesz változás.
2012. május 25. Gyermeknap volt az
ÁMK-ban, amelyet az intézmény és szü-
lõi szervezett tartott. Köszönjük az egész
napos segítséget a gyermekek programja-
iért.
2012. május 25. 62. számú fõút fejleszté-
se, Perkáta elkerülõ szakasz mûszaki át-
adás-átvételi eljárásának megkezdése.
Várható átadási ünnepségi idõpont:
2012. június 28. 10 óra.
2012. május 26-án tartotta Velencei-tavi
túráját a Perkátai Régiséggyûjtõ Egyesü-
let, amelyen közel 40 perkátai vett részt,
fõleg általános iskolás gyermekek Ujfa-
lusi Pál egyesületi tag, önkormányzati
képviselõ vezetésével. Köszönjük a szer-
vezést, és a segítséget a Rendõrségtõl és a
Polgárõrségtõl.

Június kiemelkedõ
programjai:

2012. június 2. V. Perkátai Elszármazot-
tak Találkozója a Perkáta-Kisbács Baráti
Egyeület szervezésében
2012. június 16. 17 óra általános iskolai
ballagás
2012. június 28. 10 óra 62-es számú fõút
perkátai elkerülõ szakaszának átadási
ünnepsége

Somogyi Balázs polgármester

Szerkesztõségi közlemény
Tisztelt Olvasóink!

Jelen lapunkban is bõséges áradattal zúdítjuk Önökre az utóbbi hetek Perkátán
történt eseményeit. A májusi rendezvények és helyi programok ismét megmutat-
ták közösségeink aktivitását. Már látjuk, hogy így lesz ez a következõ lapszámunk-
ban is, amikor a szintén igen sûrû júniusi eseményekrõl számolunk majd be.
Rendületlen bizalommal várjuk kéréseiket, témajavaslataikat, közérdekû híradá-
saikat, tudósításaikat a helyi közérdekû eseményekrõl!
Elérhetõségeink változatlanok: ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési
Iroda és a Szerkesztõség tagjai: Bogó Anikó (mûvelõdési ház), Gyöngyösi Edit és
Pavlicsek Zsolt (iskola).

Következõ lapzártánk idõpontja: 2012. június 25.

Tisztelettel: a Szerkesztõség

A mûvelõdési ház
hírei

Május hónapban a két nagyobb rendez-
vényt szerveztünk közösen az általános
iskola pedagógusaival, ezekrõl részlete-
sebben az ÁMK híreinél olvashatnak.
Június 17-én a KARITÁSZ nap keretén
belül megrendezésre kerül egy kiállítás,
15.30-tól a Gyõri család és a perkátai em-
berek vallásossága kerül bemutatásra. Az
intézmény Bálizs Péter atyától kapott
kegytárgyai és képei is kiállításra kerül-
nek.
Májusi könyvtári programok
A madarak és fák ünnepének hetében
könyvtári foglalkozásokon vettek részt az
alsó tagozatos osztályok.
A jeles nap alkalmából vetélkedõket
szerveztünk 4 fõs csapatoknak. A verseny
lebonyolításában segítséget nyújtott a
Természetvédõ Egyesületbõl Kovács
Mihályné és Kovács Rita. Május 14-én a
második, harmadik, valamint a negyedik
osztályosok, 15-én pedig az elsõsök vetél-
kedtek egymással a környezetismeret té-
makörben. Május 16-án a felsõs tanuló-
szobás diákok mérték össze tudásukat.
Május 18-án, péntek délután a természet-
védõk, Kovács Rita, Kovács Melinda és
Kapócs Mihály bemutatták az iskola és a
kastély környékén élõ fákat és madara-
kat. Közel 40 fõ érdeklõdõ vett részt a
hasznos túrán.
Köszönjük a Természetvédõ Egyesület
tagjainak az együttmûködést!
Elek Péterné, Madáchi Istvánné és Pápai
Tibor könyveket adományozott könyvtá-
runknak, amiért köszönetünket szeret-
nénk kifejezni magunk és minden olva-
sónk nevében is!

Lászlóné Szabó Edit

Természetbarátok figyelem!

Június 23-án, szombaton, 13:30-17:00
óráig természetjáró programra hívjuk az
érdeklõdõ felnõtteket és gyermekeket.
Úti cél: Parragi Erdõ. Az erdõ élõvilágát
bemutatja Papp Péter és Faragó János. A
túra részeként fotópályázatot hirdetünk
az erdõ természeti életképeibõl.
Találkozás kerékpárral a kastély elõtt!
Jelentkezni lehet Lászlóné Szabó Edit
könyvtárosnál.

Bogó Anikó
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Beszámoló a 2012. április 25-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. április 25-i képviselõ-testületi ülésén 7 képviselõ (Somo-
gyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Szilasy László, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Szõke Imre
Andor) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta a módosított napirendet az alábbiak szerint.

Napirend

1. Beszámoló a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság Adony
Rendõrõrs Perkátai Körzeti Megbízottak 2011. évben végzett
munkájáról
2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekrõl
3. A temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl szóló 1/2000.
(II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálko-
dás egyes szabályairól szóló 6/2007. (IV. 04.) számú rendelet
módosítása
5. A Perkátáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
6. Értékelés az Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról
7. A háziorvosi szolgálat ellátásával kapcsolatos döntéshozatal
8. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségveté-
sérõl szóló rendelet elfogadása
9. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetés-
ének végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása
10. Földhasználati Jogot Létesítõ Megállapodás elfogadása az
Adonyi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó-
an
11. Egyebek
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság Adony Rendõrõrs Per-
kátai Körzeti Megbízottak 2011. évben végzett munkájáról.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta „a temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl” szóló 1/2000.
(II. 1.) számú rendelet módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással „az ön-
kormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes
szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendeleté-
nek 4. számú függelékét az alábbiak szerint fogadta el:

4. számú függelék

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
vagyonkezelési joggal érintett vagyonelemei

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata vagyonkezelési joggal
érintett vagyonelemekkel nem rendelkezik.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással „az ön-
kormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes
szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendeleté-
nek 5. számú függelékét az alábbiak szerint fogadta el:

5. számú függelék

Korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak bérleti díjai

1. Lakáshoz tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségek (garázs,
pince, kamra), gazdasági épületek bérleti díjai:
A bérleti díj mértéke m2-ként egységesen 10,- Ft/m2/hó.
2. Az önkormányzat tulajdonát képezõ termõföld bérleti díja:

A bérleti díj mértéke kert, szõlõ, legelõ, rét, gyümölcsös esetén
m2-ként egységesen 1,- Ft/m2/év, de minimum 500 Ft.
A bérleti díj mértéke külterületi szántó esetében: 900 Ft/AK/év
3. Az önkormányzat tulajdonát képezõ ingatlanokra a bérleti díj
mértéke vállalkozási tevékenység céljából történõ igénybevétel ese-
tén:
1000,- Ft/m2/hó+áfa
a 3. számú függelékben szereplõ épületek és helyiségek, illetve
a gyógyszertár kivételével zárt területre 4000,- Ft/m2/hó+áfa
Jelen határozat elfogadásával egyidejûleg a 2/1998. (I. 27.) szá-
mú és a 3/1998. (I. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
hatályát veszti.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálko-
dás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.) számú önkor-
mányzati rendelet módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Per-
kátáért Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontját az alábbiak
szerint módosította:
A Közalapítvány képviseletét a kuratórium elnöke látja el egy-
személyben, akadályoztatása esetén a képviseletet a kuratóri-
um titkára látja el.
A bankszámla feletti rendelkezési jog – utalványozási jog – a ku-
ratórium elnökét illeti meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta az Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló értékelést.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy Perkáta Nagyközség II. háziorvosi körzetére vo-
natkozó, a háziorvosi alapellátással kapcsolatos ellátási szerzõ-
dést 2012. május 31-i hatállyal a dr. Szûcs és Társa Bt.-vel fel-
mondja.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy Perkáta Nagyközség II. háziorvosi körzetében há-
ziorvosi szolgálat mûködtetésére dr. Viski Mária egyéni vállal-
kozóval 2012. június 1-jei hatállyal egészségügyi ellátási szerzõ-
dést köt.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással felhatal-
mazta Somogyi Balázs polgármestert az egészségügyi ellátási
elõszerzõdés és a szerzõdés aláírására, illetve a hatóságok által
kijelölt feladatok elvégzésére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogad-
ta „a 2011. évi költségvetési rendelet” módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 6
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással „a 2011.
évi költségvetés végrehajtásáról” szóló rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta a Földhasználati Jogot Létesítõ Megállapodást az Adonyi
Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozóan. A
képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs polgármestert
a szerzõdés aláírására.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással döntött a
megyei önkormányzati tartalék/az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévõ önkormányzatok 2012. évi támogatására vo-
natkozó igény benyújtásáról.
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a to-
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vábbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei
önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok
2012. évi támogatására.
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete a
megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2012. évi támogatásá-
nak igényléséhez a fenti törvény alapján a következõ nyilatko-
zatot teszi:
a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén
1000 fõ, vagy a feletti.
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén
1000 fõ alatti, és a ….. székhelyû körjegyzõséghez tartozik.
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén
1000 fõ alatti és körjegyzõséghez nem tartozik és a 6. melléklet
2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik
d) Megyei Önkormányzat esetében az a)-c) pontokra vonatko-
zó feltétel nem releváns.
II.
a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérõl döntött
és 2012. évben ilyen jogcímen 37 100 ezer forint összegû bevé-
telt szerez.
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonat-
kozó feltétel nem releváns.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy
módosított költségvetési rendeletét 33 463 ezer forint összegû
mûködési célú hiánnyal fogadta el.
IV.
a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezõ könyv-
vizsgálatra nem kötelezett.
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezõ könyv-
vizsgálatra kötelezett
c) Kötelezõ könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
d) Kötelezõ könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy a Tanoda D és K Kft.-t (2431 Perkáta, Szabadság
tér 8.) két közületi egység közmûfejlesztési hozzájárulás (csa-
torna kiépítési díj) megfizetésére kötelezi.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta Perkáta Nagyközség Belsõ Ellenõri 2011. évi összefoglaló
jelentését.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással hozzájá-
rult a Perkáta Gyõry Kastély „C” szárnya mögött lévõ parkoló
két hellyel történõ kibõvítéséhez.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással testülete
úgy határozott, hogy a 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15/B.
szám földszint 2. lakást ingyenes, szívességi használat céllal bér-
be adja a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Körzeti Megbí-
zottai részére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy a 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15 szám földszint
3. lakást ingyenes, szívességi használat céllal bérbe adja a Per-
kátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület részére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 7
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy a 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15/B szám föld-
szint 4. lakást ingyenes, szívességi használat céllal bérbe adja a
Karitász részére.

Perkátáért Közalapítvány, Perkáta
Szabadság tér 1.

Közhasznúsági
jelentés

A 2011. évrõl
Alapítványunk 1997. április 8-án közalapítványként van beje-
gyezve a Fejér Megyei Bíróságon Pk. 62.326/1997/2. számon.
Közhasznú tevékenységünket Alapító Okiratban foglaltaknak
megfelelõen végezzük, kulturális és tömegsport tevékenység
támogatása, betegségmegelõzõ tevékenység támogatása, a
perkátai óvoda és az általános iskola, községi könyvtár támoga-
tása, azon belül a megjelölt intézmények ellátásának, felszerelt-
ségének segítése. Tevékenységi körünkbe tartozik a hagyo-
mányõrzõ tevékenység támogatása, perkátai hátrányos
helyzetû tanulók tanulmányi anyagi, és tárgyi megsegítése.

A közalapítvány tevékenységet a kuratóriumi tagok látják el.

Közalapítvány pénzbevétele:

A közalapítvány pénzbevétele az állami pályázati támogatások-
ból, APEH-tõl visszautalt SZJA 1 %-ból, valamint a banki ka-
matból áll.

MVH pályázati támogatás: 4.874.694 Ft

APEH SZJA 1%-a: 228.586 Ft

banki kamat: 44.696 Ft

Összesen 5.147.976 Ft

Közalapítvány kiadásai:

– Intézményi támogatás 133.080 Ft

– Rendezvények támogatása 248.280 Ft

– Egyéb ráfordítás 4,00 Ft

– Utazási, szállítási ktg. 1.650 Ft

– Nyomtatvány irodaszer: 850,00 Ft

– Rendezvények anyagköltsége: 17.164 Ft

– Postaköltség: 11.255 Ft

– Könyvelési díj: 155.000 Ft

Értékcsökkenési leírás: 501.193 Ft

100e Ft alatti tárgyi eszk. beszerzés 185.209 Ft

– Bankköltség: 44.049 Ft

– Egyéb anyagköltség: 14.275 Ft

– Karbantartási költség: 13.600 Ft

– Ép testben ép lélek pályázat ktg.: 1.188.650 Ft

Összesen: 2.514.258 Ft

Az alapítvány a 2011. évet 2.634 e Ft eredménnyel zárta.

Az önkormányzat által folyósított elõfinanszírozási kölcsönt
2011. évben a már megnyert pályázati támogatás folyósításakor
részben visszafizettük. A még fennálló tartozás a rövid lejáratú
kötelezettségek között van kimutatva.

Gazdálkodásunk kizárólag a közhasznú tevékenység céljainak
megvalósítása érdekében történik.

Bogó Anikó, a kuratórium elnöke
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba
Általános Mûvelõdési Központ hírei

Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási

intézményegység

Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:

email: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 25/522-350

Az ÁMK-ban történt – május
A május iskolánkban, hagyományosan, az anyák hónapja. Vala-
mennyi alsó tagozatos osztályban ünnepi mûsorral köszöntöt-
ték kisdiákjaink az édesanyákat.

Az anyák napi mûsorok mellett igen nagyszámban tartottak az
alsó tagozaton nyílt napokat, melyeken a szülõk a tanórai fog-
lalkozásokat tekinthették meg. A nyílt napok jó alkalmat bizto-
sítottak a szülõk számára, hogy megismerjék gyermekük tanu-
lási tevékenységét, ugyanakkor a gyermeküket tanító pedagó-
gussal is mód volt konzultálni.
A leendõ elsõosztályosokhoz kapcsolódóan befejezõdött az
évek óta hagyományosan megtartott iskola elõkészítõ foglalko-
zás, mely öt alkalom alatt segítséget jelentett gyermeknek, szü-
lõnek a szeptemberi iskolakezdéshez.

Május 11-én elsõ alkalommal rendeztük meg a „Társintézmé-
nyek Mûvészeti Fesztiválját”, melyrõl részletesebben Basticz
Józsefné Marika néni cikkében olvashatnak.
Május 14-én a TÁRKI-tól voltak felmérni a végzõs diákok kö-
zött a dohányzási szokásokat.
Május 14-én tartotta meg az SNI alsó és felsõ tagozat a matema-
tika háziversenyét, a megyei döntõre készülés jegyében.
Május 18-án megyei matematika döntõre utaztak a felsõs SNI
diákok Mórra Pavlicsek Zsolt tanár úr vezetésével. A felkészü-
lés rendkívül eredményesnek mondható. Az eredmények: Ko-
vács Balázs 5. osztály I. helyezés, Horváth Renáta 6. osztály III:
helyezés, Supatek Patrícia 8. osztály I. helyezés. Köszönet illeti
a diákokat és a pedagógust, hogy öregbítették iskolánk jó hírne-
vét!

Május 18-án 46 diákot sikerült elvinnünk Dunaújvárosba a
„Nagy sportág és zeneválasztó” rendezvényre.
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Május 22-én „Helyünk van a világban” címû TÁMOP 3.2.11-
10-1-2010-0099 azonosítószámú pályázat fenntartási idõszak-
ára szervezett döntõ a sajátos nevelési igényû gyermekek szá-
mára.

Május 22-én Adonyban 15 órától rendezték meg a történelmi
levelezõs verseny szóbeli döntõjét. 6 diákunk vett részt: Jákli
Roland, Sipos Richárd, Mészáros Nóra III. helyezés, Bolvári
Dorina, Romanóczki Kármen, Kovács Adrienn IV. helyezés.

Május 25-én Orbán napján tartottuk a perkátai gyermekek szá-
mára a „Gyermeknap-raforgó” címû gyermeknapi rendezvé-
nyünket. Köszönöm minden szervezõnek, szereplõnek, rende-
zõnek és támogatónak, hogy idõt, energiát áldoztak a nap sike-
réért. Külön köszönöm a Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjasok Baráti
Köre, az iskolai Szülõi Szervezet tagjainak hathatós segítségét!
A napról fényképes beszámoló olvasható az iskola honlapján.
Május-június hónapokban folyamatos az alsó tagozaton a han-
gos olvasás felmérése.
Május 30-án országos kompetenciamérés a 4., 6. és a 8. évfo-
lyamokon.

Szilasy László igazgató

Társintézményi Mûvészeti Fesztivál
Mivel társulásban dolgozunk, felmerült a gondolat, hogy jó len-
ne, a három település gyermekeinek egy találkozót szervezni,
ahol ismerkedhetnek egymással, és megmutathatják mit jelent
számukra a mûvészeti alapoktatásban való részvétel.
Felhívást küldtünk az óvodáknak, iskoláknak, akik lelkesen fo-
gadták az invitálást. Kértünk minden tagintézménybõl ta-
vasszal kapcsolatos gyermekrajzokat, melyekbõl szép kiállítást
sikerült összeállítani.
Az esemény logójának 3 kéz összefogását választottuk. A rajzot
Deák Viktória készítette.
Abáról érkeztek néptáncosok, citerazenekar, énekkar és báb-
csoport. Nagykarácsonyból itt voltak az aerobikosok, színját-
szók, mese- és versmondó és egy csengõ hangú szóló énekes.
A mi iskolánkat az 1. osztályos versmondók Pintér Róbert és
Völcsei Adrienn. A 4. osztályos Csányi Kevin mesemondó,
Gergely Gréta és Kiszl Abigél fuvolások. Kovács Adrienn szó-
lóénekes. A bábcsoport (Gergely Gréta, Kis Andrea, Németh
Zita, Hólik Dorina, Kovács Esztella, Áldott Napsugár, Bogó
Nikolett, Polányi Nóra, Mocsai Mirtill, Németh Virág, Tamás
Viktória). A felsõ tagozatos táncos-lábúak (Fegyverneki Csen-
ge, Fórizs Antonella, Bolvári Dorina, Mészáros Viktória, Szûcs
Martin, Szûcs Flórián, Foltán Viktória, Tóth Zsuzsanna, Újvári
Nikolett, Kovács Henrietta, Fórizs Sztella, Hethési Kitti)
képviselték. Konferáltak a 7. osztályosok: Varga Anita és Jákli
Roland.
Színes, változatos mûsort sikerült összeállítanunk a fentiekbõl.
Legelõször a három óvodából érkezett gyerekek szerepeltek,
majd az iskolások következtek. Délig tartott a gála a Faluház-
ban, majd közös ebédre a kastélyhoz illetve az óvodához sétál-
tunk vendégeinkkel. Az iskolai SzMK és a Nyugdíjasok Baráti
Köre gulyáslevessel, kürtõs kaláccsal, kemencében sült
kenyérlángossal várta a fellépõket.
Nagyon sokan segítettek abban, hogy ez a fesztivál létrejöjjön.
Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyiük munkáját.
Iskolai SzMK, Nyugdíjasok Baráti Köre, Czuppon Lászlóné,
Seres Gézáné (Pók Márta), Tulkovics Zoltán, Hegedûs Gabri-
ella, Orbán Zsolt, Faluüzemeltetés, polgárõrség.
Az elõkészítést és a szervezést végezték: Horváthné Horgos Ju-
dit, Tóth Ferencné, Horváthné Fischer Katalin, Jákliné Perei
Erika, Bogó Anikó, Kovács Tiborné, Deák Viktória és Basticz
Józsefné.

Basticz Józsefné tanítónõ

A kicsik is tehetnek nagyot
A KEOP 6.1.0/A/11-2011-0085 „Környezettudatos Hunyadi-
sok” kódjelû és címû európai uniós pályázat 3. rendezvényét
2012 április 21-én tartottuk meg iskolánkban.
Az alsó tagozat 1-3. évfolyamai megtekintették a My Friend
Boo címû film elsõ részét. A film rámutat arra, hogy a környe-
zettudatosság nem csak lemondásokból áll, hanem egy nagyon
jó móka is lehet.

Folytatás a következõ oldalon.
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Az elõadás alatt megismerkedtek az újrahasznosítás, a hulla-
dékcsökkentés és az újrafeldolgozás menetével. Megtudták,
hogy milyen módon védhetjük meg környezetünket, bolygón-
kat, hogy miért és hogyan ne pazaroljunk.

Megismerkedtek az ökológiai lábnyommal, valamint kiszámol-
ták a saját „lábnyomukat”. Játékos feladatokon keresztül is-
merkedtek meg a takarékoskodással, a víz fontosságával, azzal,
hogy a Nap erejével is tudunk melegvizet elõállítani, és nem
utolsó sorban azzal, hogy hogyan tudnak egy szobát úgy beren-
dezni, hogy kihasználják az adottságait és emellett még környe-
zetbarát is legyen.
A környezetünk megvédése a mi feladatunk kell, hogy legyen,
nem csak magunk, hanem a következõ nemzedék számára is.

Környezetünk tõlünk függ

2012. május 12-én megrendezésre került a KEOP 6.1.0/A/11-
2011-0085 „Környezettudatos Hunyadisok” kódjelû és címû
európai uniós pályázat 4. rendezvénye, melyen a 7. és 8. évfo-
lyam tanulói vettek részt. A hülyeség kora címû filmen keresz-
tül képet kaptak arról, hogy 2055-ben milyen lesz a Föld, mit
tettünk a Világgal, és ez milyen hatással van környezetünkre,
életünkre. Megdöbbentõ képsorok mutattak rá arra, hogy mi
vagyunk felelõsek a Földért, hogyan kellett volna megóvni, va-
lamint van-e remény arra, hogy újra helyreálljon a Földön az
egyensúly. Az elõadás alatt szó volt a megváltozott, szélsõséges
idõjárás okairól, és hogy ezek milyen hatással vannak a Fölre.
Az energiagazdálkodás és az éghajlatváltozás milyen módon
kapcsolódik össze. Az atomenergia hogyan hat a környezetre.
Hogyan és milyen módon takarékoskodhatunk az energiával.
A csoportfoglalkozásokon a témával kapcsolatban olyan érde-
kes dolgokat találtak, mely ráébresztette a tanulókat arra, hogy
milyen sokat tehetnek annak érdekében, hogy a Földet megóv-

ják, kincseit értékeljék, és a jövõ nemzedék számára megõriz-
zék.
A tanulók részére meghirdettük a ,,Ne pazarolj!” fotópályáza-
tot, melynek célja a figyelemfelkeltés, felhívni a figyelmet a pa-
zarlás negatív körülményeire a családban, és környezetükben.

Gyöngyösi Edit tanítónõ

„Helyünk van a világban”
A 2011-2012-es tanévben harmadik alkalommal hirdettük meg
területi vetélkedõnket az SNI-s tanulókat tanító iskolák között,
melyre az idén is szép számmal neveztek az iskolák tanulóikkal.
A verseny a Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõ-
dési Központ, „Alkossunk együtt a szabadidõnkben!” TÁ-
MOP-3.2.11/10-1-2010-0099 számú pályázatának fenntartása.
A tanév során, három levelezõs feladatsort küldtünk a velünk
dolgozó tíz iskola tanulói részére történelem és matematika
tantárgyakból.

Történelembõl Pavlicsek Zsolt, matematikából Jákliné Perei
Erika koordinálta a munkát. A döntõre 2012. május 22.-én ke-
rült sor a Mûvelõdési ház épületében. Az eseményen összesen
72-en voltunk jelen. A személyes megmérettetésen Aba,
Adony, Dunaföldvár, Szabadegyháza, Székesfehérvár, és Per-
káta tanulói mérték össze tudásukat. A jó hangulatú eseményt
Iskolánk igazgatója Szilasy László nyitotta meg. Kovács Adrien,
dallal köszöntötte a versenyzõket, és a kísérõiket. A felsõ tago-
zatból alakult tánccsoportunk bemutatója elkápráztatta a kö-
zönséget, felkészítõjük Hegedûs Gabriella tanárnõ volt. A
tanulóknak egy óra állt rendelkezésükre a feladatok elkészíté-
sére. Sok jó megoldás született.
Amíg a zsûri dolgozott, addig a nyolcadik osztályos segítõk ve-
zetésével kreatív játszóházban dolgozhattak a gyerekek, vala-
mint a bioételeket kínáló büfében enyhíthették éhségüket. A
zsûri tagjai: Bogó Anikó, Toldi Hajnal, Lászlóné Szabó Edit,
Gyöngyösi Edit voltak. A kapcsolattartásban Deák Viktória se-
gített. Köszönjük az aktív segítõ munkájukat a verseny megren-
dezésében, lebonyolításában. Az eredményhirdetés elõtt, a 2.a
osztályosok bábjátékkal szórakoztatták a közönséget, felkészí-
tõjük Basticz Józsefné volt. Az eredményhirdetést nagy izgalom
kísérte. Minden résztvevõ emléklappal és egy kis ajándékkal

Folytatás az elõzõ oldalról.
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térhetett haza. Legjobban a helyezettek örültek az oklevelek-
nek és a könyveknek, melyet iskolánk diákönkormányzata
szponzorált. Büszkék lehetünk tanulóink teljesítményére,
hiszen ezen a versenyen is szépen szerepeltek. A döntõre
érkezõ 39 versenyzõ közül helyezettek lettek a következõ
tanulóink.

Matematikából Németh Róbert negyedik osztályos tanuló elsõ
helyezést ért el, Acsai Cintia negyedik osztályos tanulónk har-
madik helyezéssel büszkélkedhet. Történelem tantárgyból elsõ
helyezett lett az ötödik osztályos Kovács Balázs, elsõ helyezett
lett a hatodik évfolyamos Horváth Renáta, második helyezett
lett a hetedikes Kovács Béla, elsõ helyezett lett a nyolcadikos
Supatek Patrícia. A jó hangulatú esemény után vendégeink így
búcsúztak: „Jövõre is jövünk!”. Fárasztó, de jó hangulatú ese-
ményen vagyunk túl. A résztvevõ gyerekek ismét bebizonyítot-
ták, Helyünk van a világban!

Jákliné Perei Erika gyógypedagógus

Tavaszi tanulmányi aratás
az SNI-felsõs tanulóink által

Május 18-án Dunaújvárosban rendezték meg a megyei mate-
matika tanulmányi verseny döntõjét, melyen perkátai tanuló-
ink az alábbi sikereket érték el:
Az 5. osztályosok versenyében 1. helyet ért el Kovács Balázs, a
6. évfolyamosok között 3. lett Horváth Renáta, míg a 8. osztá-
lyosok versenyét Supatek Patrícia nyerte meg. Ezekkel az ered-
ményekkel Perkáta az összesített versenyt is megnyerte. Felké-
szítõ tanáruk Pavlicsek Zsolt.
Az idei megyei- területi történelem tanulmányi versenyt május
22-én Perkáta rendezte meg idén is, az alábbi eredményekkel:
Az 5. osztályosok között Kovács Balázs végzett az 1, helyen, a 6.
osztályosok közül Horváth Renáta lett elsõ, míg a 8. osztályo-
soknál Supatek Patrícia szerezte meg az 1. helyet. A 7. osztályo-
sok közül Kovács Béla ért el 2. helyezést. Történelembõl a fel-
készítõ tanáruk Pavlicsek Zsolt volt.

Pavlicsek Zsolt tanár

2012. június 16-án 17 órától kezdõdik a 2011/2012-es tanév
tanévzáró- és ballagási ünnepsége, melyre mindenkit szeretet-
tel várunk!

A ballagó 8.a osztályos tanulóknak
EMLÉKÜL osztályfõnöküktõl: Irénke nénitõl

Fülöp Irén

Az osztályom
Tizennyolc szempár néz rám minden nap!
Szemük csillog, még nagyon fiatalok!
Az életrõl sok mindent nem tudnak.
Ez nem is baj! Hisz olyan játékosak!

Rúgják a bõrt a pályán, ez lendületet ad nekik!
Másnap megbeszélik a meccsek eredményeit.
A lányok is beállnak, õk is fociznak!
Passzolják a labdát, adogatják egymásnak.

Az osztálybulin csak úgy ropják a táncot!
Zeng a terem, hangosítják a sok zeneszámot!
Megajándékozzák egymást Karácsony elõtt.
Kíváncsian várják a nagy meglepetést!

Négy év! Sok közös emlék!
Utaztunk vonaton, metrón és buszon.
Agárd, Székesfehérvár, Komárom és Budapest.
Sok közös utazás és a Parlament.

Csobbantunk a vízben, megmásztuk a hegyet.
Színházban jártunk és néztünk jó filmeket!
Hiányozni fognak, mikor elhagyják a tantermet!

Új élet vár rájuk, nagy kihívások!
Õk elballagnak, én itt maradok!
Üresek lesznek majd a padok!
Furcsa lesz nélkülük nagyon!

Tíz év múlva, ha ismét találkozunk!
Felelevenítjük sok szép közös pillanatunk!
Huszonnégy évesen másképp látják a világot,
Értékelni tudja mindenki a sok jót, amit itt kapott.

A hosszú beszélgetések után
majd boldogan mondhatjuk:
egyszer régen volt itt Perkátán
Egy nagyon jó osztályunk!
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Irodalmi melléklet No. 3.

A Perkátai Irodalmi
Kör írásaiból

Nyári megjelenésünk alkalmából igen változatos témájú mun-
kákat válogattam össze helyi szerzõinktõl, melyekben megjele-
nik az egyéni alkotó mindenki másétól különbözõ világlátása és
világértelmezése, valamint életünk apró vagy éppen fontos és
ünnepibb alkalmaira adott sajátos reflektívitás. Olvassák oly
szeretettel, amekkora nyíltsággal adták át perkátai költõink-
íróink a nyilvánosság érdeklõdõ szemének.

Pavlicsek Zsolt irodalmi szerkesztõ

Glász Gabriella:
Tulipánok beszélnek

egykor rólam
Ülök egymagam, egy kanapén ülök. Mellettem a kõvé dermedt
félelem gubbaszt, néha szólna hozzám, de bebetonozza az ide-
genség, nem tud beszélni. Talán jobb is így. A remény a trágya-
dombon hentereg, megfeledkezve rólam. Csak éveim becson-
tosodott szorongását érzékelem, ez lennék önmagam, így pár
nappal harminc után. Nem hiszek abban, hogy valaha viszonoz-
va lennék. Kapaszkodnék, sõt hinnék. Hinnék, hogy nem így
van. De marad a sötét. Cseppek folynak rá a korhadó reményre,
aki csak ígéri magát, mindig újra valakiben, mindig feltûnõen,
de mindig csak... saját magának...Most még elhalt magzat a re-
mény... két sóhajtás közt mintha sok ezer fényév messzeségé-
ben repülne tovább a véletlen fogant hit, de bennünk, bennem
pusztul el az ábránd, ami létrehozza számomra ÕT....Mert bi-
zony, sok ezer meg ezer, végtelennek tetszõ idõ - mi csak szá-
munkra idõ, neki már nem az - választ el minket egymástól, és a
reményvesztett szív lógó orral kullogva utána, már lihegni sincs
ereje, már csak ennyit nyög, halkan, hogy nem hallja szavát sen-
ki sem: Fiat... voluntas tua...Titkon ezt remélem, még ha ösztö-
neim másra csábítanának is: elhagyni csendben ezt a számomra
mérhetetlen titkokkal terhelt valóságot, mintha sosem jártam
volna itt; csupán egy-két hervatag tulipán jelzi majd lábaim nyo-
mán, hogy egy kicsit mégis itt voltam...

Kovács Ica:
Nyugdíjba ment orvosunk
Szücs doktor úr nyugdíjba ment múlt hónapban,

Sajnáljuk ezt a tényt nagyon sokan.
Kívánjuk neki élvezze a pihenést, nyugalmat
Nagyon megérdemli, hisz dolgozott oly sokat

Hajózhat kedvére, szelje a habokat
Gyüjtsön maga köré ügyes matrózokat
Feledje a sok emberi gondot s bajokat

Miben része volt, mit türelemmel gyógyított
Nem csupán betegséggel volt dolga

Lelket is gyógyított mindezt mosolyogva
Nyugalmat árasztott érezte mindenki körülötte

Ezer és egy Köszönet érte!

Fülöp Irén:
Az iskola

Már jó pár éve járok az iskolába.
Minden nap új élmény, új kihívások!

A sok szempár rám néz, és tõlem várja,
mirõl fogok beszélni aznap éppen.

Elmerülünk a nyelvtan és az irodalom rejtelmeiben.

Minden nap tanítom e csodálatos nyelvet!
Amelyet megunni soha sem lehet!

Minden vers más élményt ad nekünk.
Írók és költõk sora, akiket megismerünk.

Petõfi és Arany, Vörösmarty és a Szép Ilonka,
Jókai, Mikszáth, Móricz csodálatos mûve!

Sorolhatnám tovább ezeket a remekmûveket,
amelyekkel megismerkedhetnek a gyerekek.

Nagyon sok pozitív példát vehetünk belõlük!
Megtudhatjuk, hogyan lett Jancsiból királyfi,

nagy erejû Toldi Miklós hogyan gyõzte le a cseh vitézt,
S a Baradlay fiúk hogyan harcoltak a magyar szabadságért?

Utazhatunk Adyval Párizsban, Mikszáthtal a Felvidéken,
Megtudhatjuk miként élt fent a Hargitán

Ábel a rengetegben…
Mennyi regényhõs! Csodálatos emberek!

Elképzeljük, hogyan harcoltak a törökökkel az egri vitézek!
Ahogyan forró levessel és szurokkal leöntik õket!

Szinte látjuk magunk elõtt a bátor egri nõket!
Milyen fondorlatos eszközökkel

próbálják kiûzni a várból a törököket!

Jó példaként említhetjük a bátor Pál utcai fiúkat,.
ahogyan a grundot védik úgy, mint a saját hazájukat!

Becsületesen harcol mind a két ellenfél.
Szegény Nemecsek Ernõ még a haláltól sem fél!

Csokonaitól megtudhatjuk, milyen a reménytelen szerelem!
Amikor Lilla elhagyja õt,

pedig a költõ csak õrá vágyik szüntelen!
Nagy szerelmek: Júlia, Léda, Csinszka és Anna!

Megénekelt múzsák a szép magyar irodalomban!

Örömök és bánatok mind versbe szedve!
És még ezernyi titok!

Amelyeket talán csak akkor értünk meg,
ha olvassuk ezeket a csodálatos mûveket!

Ezeket próbálom én a gyerekeimmel megismertetni,
megértetni és megszerettetni!

Mert a vers is olyan, mint a zongora.
Eljátszható rajta szomorú és vidám nóta!

Csodálatos hangja mindig üzen nekünk valamit!
Csak meg kell értenünk, melyik korban ki

milyen dallamot játszott rajta éppen.

Így telnek a napjaim az iskolában.
Olvasunk, tanulunk és írunk.
Közben okosodunk és szépen
gazdagodik a lelki világunk!
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Pavlicsek Zsolt:
Elmélázva
– K. L. emlékén –

„Hová lettek a
Családi ereklyék,”

Elvitte immár
Sanyarú konzum-lét.

Múltunk hintáján
Könnyedén élvezünk,

Titokra várván
Üresen révülünk.

Lélekhalálra
Bárgyún felkészültünk.

Álmegoldásba
Gyáván menekülünk.

Zaciba csapva
Õsöknek aranya
Minden vagyona,

Becsület harmada…

Atyák reménye:
Önmegvalósítás!
Esélyt veszített
Familiaritás …

Kitörõ áltaps,
Hamis ováció

Rútul elbukott
Több generáció!

Bûnös tagadás
Ríkató keresés
Zûrös zaklatás

Csüggedõ vezeklés.

Gyarlót tisztító
Kegyetlen siralom,

Lelket megtartó
Szívbuzgó irgalom.

Jelen ínségben
Fenséges terméked:

Mindig szükséges
Minden mi szükséges

Írva tanító
Homálynoky bátyám
– neved Szaniszló –

Bár csak többet látnám!

Mûvek irgalma,
fordítás bizalma,
s álszentség ellen

Húzós groteszk versek…

Élet vígsága
Immáron mögöttem,

Család imája
Vágyottan elõttem...

Szép emléküket
Agyunkból kitörlik,

„Szellemképüket
Az utódok õrzik.”

Kapócs Mihály:
Egy magányos nyárfa emlékére

Száz éve is lehet tán, az idõ elrohant,
Ki ültette, porlad hant alatt.

Magányos fa nõtt a dûlõút mellett,
Szépen, egyedül tavasszal kisarjadt.

Vihar tépte, jég szabdalta,
Ember, állat faragta, rúgta

De õ csak dacolva a világgal,
Fölfelé tört sok zsenge ágával.

Évrõl évre folyton növekedett,
Gyógyítva új, meg újabb sebet.

Büszkén, emelt fõvel tûrt és szenvedett,
Õrködött egyedül a nagy pusztaság felett.

Ahogy nõtt a törzse, gyarapodott lombja,
Úgy szûnt meg magánya, lett sok-sok barátja.

Elõbb egy vadgerle pár került oltalmába,
Majd egy szarkacsalád vert tanyát reája.

Kegyetlen szél szárnyán az idõ vadul pergett,
Árnyékában a vándor gyakran megpihent.

Menedéke lett õ sünnek és cickánynak,
Korhadó törzsében rovarok tanyáztak.

Megöregedett hát a hatalmas nyárfa,
Tavaszról tavaszra több lett száraz ága.

Egyszer aztán nyugatról a Boszorkánysarokból,
Rettentõ idõ jött, a fergeteg tombolt.

Ellenállt egy ideig, keményen csatázva,
Már alig maradt egy eleven ága.

Megváltásként érte egy mennykõ csapása,
Így lett méltó hozzá a csodás halála.

Lángra gyúlva, recsegve szórt szét ezer szikrát,
Hogy a világ ne feledje a szép, büszke nyárfát.

Pavlicsek Zsolt:
Mese az emberrõl, aki nem volt rossz ember, de …

Élt egy ember, aki nagyon kedvelte a virágokat. Hétfõ-
tõl vasárnapig minden szabadidejében imádott növé-
nyeivel foglalkozott. Oly nagyon szerette az illat és
színorgiában pompázó virágokat, hogy pontosan ellá-
tott munkája mellett csakis rájuk koncentrált. Egyéb
hobbija nem volt, más ügyek nem érdekelték, csakis
szegfûi, kardvirágjai, dáliái, muskátli-bokrai, rózsafái,
liliomjai. Nyesegette, gondozta, öntözgette, kapálgat-
ta tisztességgel kedvenc növényeit. Ennek az ember-
nek volt családja is. Jó felesége, aki türelmesen nézte,
hogy férje minden idejét a virágainak szenteli, és más-
ra már nem futja napjaiból. Amúgy nem volt rossz em-
ber, soha nem kocsmázott, fizetését becsülettel a csa-
ládjára fordította, nem dohányzott (hisz ártott volna
virágjainak), nem volt veszekedõs fajta. Volt ennek a
békés embernek két sudár fia is és két szép lánya, akik-
nek titokban fájt a szívük, hogy édesapjuk a virágok
növekedését lesi és nem az övékét, a virágokat simogatja gyerekei helyett, a kert az állandó prog-
ramja csemetéivel való játékok helyett, a növényeivel beszélget és nem velük.

Teltek-múltak az évek. A gyerekek felnõttek, a fiai megnõsültek, a lányai férjhez mentek. Ketten
maradtak a feleségével. Születtek sorban az unokák is, de az ember a legnagyobb örömét ekkor is
a virágjaiban lelte. Aztán egy idõ múlva meghalt a felesége.

Gondolhatnánk, hogy ekkor a szegény ember nagyon szomorú lett, hisz egyedül maradt… De
nem úgy volt … Szinte észre sem vette a változást maga körül. Neki ott voltak a virágai. Amíg szik-
rányi ereje volt, addig kapálgatta õket, törõdött velük. Egyáltalán nem ismerte az unokáit, mert
gyerekei úgy érezték, felesleges meglátogatni apjukat, úgysem érdekelnék a gyerekek.

Még ha valami új virágkülönlegességet mutatnának neki… de egy-két-három unokát?

Pár év múlva az embernek is lejárt a földi pályafutásra kiszabott ideje és a Teremtõ magához szólí-
totta. Temetésére eljöttek gyermekei, unokái és ismerõsei. De nem siratta senki. Csak a virágok
hullatták a szirmaikat, de csak azért, mert elnyíltak vagy kiszáradtak. Virágai sem sajnálták az em-
bert, mert a virágoknak nincs szívük. Emberünk nem hiányzott senki emberfiának, mert õ sem
szeretett senki emberfiát igazán, mélyen, szívébõl-lelkébõl. Nem törõdött senkivel, a virágjaival
nem szerzett örömet másoknak, csak saját magának.

A bölcsek azt tanítják, hogy addig élünk csupán, míg valaki emlékszik ránk és szeretettel gondol
ránk. Erre az emberre bizony nem gondolt senki. De amúgy nem volt rossz ember…

Lehet, hogy ennyi nemcsak evilágon lesz kevés ?...
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Egyház–hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

„Megkeresni az embert ott, ahol van,
és megajándékozni õt a hit örömével.”
A hit évére való felkészülés idõszakában fontos feladatunk,
hogy az evangéliumot meghirdessük az új nemzedékeknek
azért, hogy minden ember találkozhasson az evangélium jó hí-
rével. Az új evangelizáció nem csak azt jelenti, hogy azoknak is
hirdetjük Krisztust, akik még éppen csak hallottak róla, vagy
akiknek eddig rosszul hirdették. Nemcsak azt jelenti, hogy új
módon, új módszereket alkalmazva próbáljuk az evangélium
örömhírét elvinni az emberekhez, hanem azt is, hogy új lendü-
lettel, új lelkesedéssel, új meggyõzõdéssel hirdessük Krisztus
evangéliumát. Az új evangelizáció mindenekelõtt azt jelenti,
hogy ismét be kell fogadnunk az örömhír tanítását, és aszerint
kell élnünk. Újra fel kel fedeznünk, napról napra elmélkedni
róla, örömet sugározni magunk körül, és így átültetni Krisztus
tanítását életünk hétköznapjaiba. Ez az új evangelizáció leg-
fõbb gyümölcse. Erre gondolt II. János Pál pápa, amikor el-
kezdte alkalmazni ezt a kifejezést. Igazi missziós feladat, mely
az egyház belsõ és külsõ misszióját egyszerre jelenti. Alanya
minden krisztushívõ, legyen az püspök, pap, hitoktató, temp-
lomba járó vagy ünnepi keresztény, mindenki aki szereti az
egyházat és az is, aki gyalázza.

2012-ben az önkéntes egyházi hozzájárulás összege személyen-
ként: a dolgozó felnõttnek 3500 Ft/év, nem aktív felnõttnek
(nyugdíjas, munkanélküli) 2500 Ft/év. Önkéntes vállalással
ezeknél magasabb összegekkel is támogatni helyi egyházunkat,

mely adományokat hálásan fogadunk. A befizetést segítõ sárga
csekkeket eljuttattuk már minden perkátai háztartásba, aki
esetleg nem kapta meg vagy további csekkre van szüksége, nyu-
godtan kérje egyházközségünk plébánosától vagy világi vezetõ-
itõl. Támogatásukat elõre is köszönjük!
Május a Szûzanya hónapja volt, a szokásos hétköznapi litániák-
kal. Május 6-án a vasárnap reggeli szentmisén templomba járó,
hittanos gyermekeink adtak anyák napi köszöntõ mûsort! Má-
jus 27-28. napjain pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepel-
tük.
Június 3-án tartottuk idei elsõáldozásunkat ünnepi szentmise
keretében. 9 fõ 3 osztályos gyermek és 3 fõ idõsebb jelölt vehet-
te magához elõször ünnepélyes formában Krisztus testét. Az
ünnep szebbé tételéhez a Boro Pékség adományként juttatott
ízletes friss kalácsokkal, egy név nélküli perkátai adományozó
finom házitejjel (melybõl Hosszú Tímea készített házi kakaót)
Ujfalusi Pál kedvezményes virágokkal járult hozzá. Segítségü-
ket ezúton is hálásan köszönjük!
Június 10-én Úrnapja, körmenettel. Június 17-én vasárnap
16.30-kor kezdõdik vasárnapi ünnepi szentmisénk, melyet az
Egyházközségi Karitász Nap jegyében rendezünk.
A szentmisén a Székesfehérvári Egyházmegyei Kántorképzõ
már végzett kántorai és jelenlegi hallgatói énekelnek Wasztl Já-
nos karnagy igazgató úr vezényletével és orgonakíséretével.
A szentmisén avatjuk fel új ministránsainkat, hálát adunk a vé-
get ért tanév kegyelmeiért, megjutalmazzuk a példaként állít-
ható legbuzgóbb hittanos tanítványainkat, a leghûségesebb
templomba járó és közösségi feladatokat végzõ tanulóinkat.
Elõtte 15.30-kor a mûvelõdési házban kerül megnyitásra a helyi
egyházi emlékeink (szentképek, szobrok, keresztek, fényképek) és a
Gyõry-család kapcsolata témájú kiállítás, melynek fõ anyagát Bá-
lizs Péter atya perkátai származású plébános ajánlotta fel. Péter
atya támogatását hálásan köszönjük!
A szentmise után a templomkertben közösségi programok lesz-
nek kicsinyeknek és nagyoknak, szerény agapéval. Mindenkit
szeretettel várunk!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

A Kisboldogasszony Alapítvány
közhasznúsági közzétételi hirdetménye

Perkátai Kisboldogasszony Alapítványunknak (adószáma: 19098409-1-07) 2011-ben az összes bevétele 194.179 Ft volt, összes
kiadása pedig 18.765 Ft volt.
Bevételeinkbõl a központi állami támogatás (adók 1 %-a) 177.102 Ft volt.
Egyházközségünknek fontos forrása az alapítványi támogatás, mert a felajánlott összegeket az alapító okirat szerint a templo-
munk felújítására fordítjuk.
Sajnos az adományozási adókedvezmények megszûnésével a magántámogatások Alapítványunknál is drasztikusan lecsökken-
tek. Kérjük a jószándékú, segíteni tudó cégeket, magánszemélyeket továbbra is segítsék templomunk felújítási céljait adomá-
nyaikkal!
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2012. május 12-én Parragpusztára indultunk kerék-
párral, egy kellemes hangulatú délutánt töltöttünk el
közösen, szalonnát sütöttünk, fociztunk a gyerekek-
kel.
Májusban még egy kerékpártúrát szerveztünk,
Agárdra. 26-án az Old Motors Fesztiválra menünk,
ahol mi voltunk a legnagyobb létszámmal érkezõ ke-
rékpáros csapat. A túra biztosításában nyújtott segít-
séget ezúton szeretnénk megköszönni a rendõrség-
nek és a polgárõrségnek.
A következõ kerékpártúra Apostagra indul, a Pentele
hídon tekerhetünk át retro kerékpárjainkkal.
Szeretettel vár mindenkit a Perkátai Régiség Gyûjtõ
Egylet a kerékpáros túrára!

Ujfalusi Pál

Kína kincsei 42.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Ki mit tud Kínáról?
Zajlik a hónapokkal ezelõtt meghirdetett és elindult vetélkedõnk, melyen perkátai fiatalok ismerkedhetnek meg Kínával, majd
adnak számot tudásukról otthoni kutatómunkák, írásbeli és szóbeli feladatok megoldása által. Természetesen a befogadás határá-
ig rengeteg ismeretet, tudáselemet igyekeztem már átadni az érdeklõdõknek a felkészítés során, de nagyon sok múlik az egyéni ta-
nulási erõfeszítéseken is. Már a végéhez közeledik a nagy megmérettetés: e cikk megjelenésekor a szóbeli (utolsó) versenyfordu-
lóra készülnek a még „talpon maradt” versenyzõk, melynek tétje nem kicsi: a legjobb 8. osztályos és a legjobb középiskolás per-
kátai fiatal biztosan tagja lehet a közeljövõben a kínai testvértelepülésünkre utazó ifjúsági delegációnak.

A verseny szervezõje és lebonyolítója a Perkátai Közösségek Egyesülete KÍNA Klubja (fõszervezõ: Pavlicsek Zsolt), fõvédnöke
Somogyi Balázs polgármester, védnöke Szilasy László ÁMK igazgató. Együttmûködõ szervezetek: Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata és Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK József Attila Könyvtár és Mûvelõdési Háza, kiemelt partnerünk a Kínai Népköz-
társaság Budapesti Nagykövetsége, Li Xin Hua tanácsos úr.

Ízelítõül közreadok néhány kérdést, melyekkel MÁR meg kellett birkózniuk fiataljainknak:

Mely védett állat Kína jelképe? Mely mítikus állat jellemzõ Kínára? Mi Kína legnépesebb városa? Milyen évben vagyunk jelenleg
a kínai asztrológia szerint? Mi a neve kínai testvértelepülésünknek kínaiul és magyarul? Mit jelképez a vörös és az arany szín a kí-
nai címerben? Mi a kínai nép „4 nagy felfedezése”? Mit jelent az „egy Kína-elv”? Milyen az iskolarendszer a mai Kínában? Írd le a
HKO /hagyományos kínai orvoslás legfontosabb elveit és gyakorlatát! Melyek a legalapvetõbb ismeretek a Shaolin-kultúráról? Mi
az a CRI? Mi a CCTV? Milyen sportág a wushu, a taijiquan, a qigong, a weiqi? Ki volt Lao-Ce? Ki volt Konfuciusz? Ki volt Qin Shi-
huangdi?

Írd be idõrendbe az alábbi legfontosabb kínai dinasztiákat!

A dinasztiák NEM sorrendben: Jin-kor, Déli és Északi dinasztiák, Három Királyság, Qin, Xia, Tang, Shang, Sui, Qing, Han-kor,
Ming, Yuan, Song-kor, Öt Dinasztia, Zhou-kor

Mi ez? Írd a név mellé, hogy mi az (pl. városok, folyók stb.)

Jilin, Hebei, Henan, Shanxi: __________________________, Zhengzhou, Changchun, Chengdu: _____________________,

Jangce, Huanghe, Zhujiang: __________________________, Tianshan, Ximalayashan, Kunlunshan: __________________,

Qinghaihu, Xingkaihu, Poyanghu: _____________________, Hainan, Taiwan, Penghu: _____________________________,

Meng-zi, Kong-zi, Lao-zi: ____________________________, han, hui, miao, man, ujgur: ____________________________.

Hol, mely kínai városokban vannak az alábbiak?

Tienanmen tér: Yuyuan kert:

Tiltott Város: Maglev (mágneses-elvû gyorsvasút):

Potala Palota: Nyári Palota:

Agyaghadsereg: Pudong Új Negyed:

Ég Temploma: Konfuciusz palotája, emlékhelye:
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Lovas hírek
Május hónapban díjugratásban Gubicza Anett, fogathajtásban
Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád páros képviselte a Perkáta
SE-t. Anett két lovát, A La Poutyt és Bokros Boncát versenyez-
tette. Célja, hogy velük eljusson az országos bajnokság döntõjé-
be, ami a legrangosabb versenye a díjugratásnak, és ennek szel-
lemében választja ki hétrõl hétre a versenyhelyszíneket, és a ver-
senyszámokat. Becsülendõ benne, hogy a célja mellett nagyon
odafigyel lovai egészségére. A májusi székesfehérvári versenyen
hibátlant ment lovával a B/2 kategóriában, és Anett úgy döntött,
nem megy be az összevetésre, vállalva ezzel, hogy hátrébb végez,
mert még indult egy másik kategóriában, illetve 1 hét múlva a ló-
nak megint teljesíteni kell. Tudatos döntés volt, célja elérése ér-
dekében, hiszen csak az A/1 „125 cm-es” pályák eredményei
számítanak, az országos bajnokság döntõjébe. A Horváth team
3 napos országos B kategóriás minõsítõ versenyeken vett részt, a
Dél-Dunántúli régióban. A versenyszámokat a téli fedeles ver-
senyekrõl már ismert lovaikkal, Bongóval és Bessyvel teljesítet-
ték. Az elsõ napok díjhajtásai nem sikerültek, úgy ahogy szeret-
ték volna, de a maraton annál inkább, pedig Tolna-Mözsön eltö-
rött a rúdon a karabiner a verseny közben, és gyorsan egy kötél-
lel tudták helyettesíteni, illetve a hajtószár is beleakadt a rúdba
az egyik akadálynál. Ha ez nincs, megnyerték volna a szombati
napot, de sajnos ott van az a „volna”, így az elõkelõ 2. helyezés
lett az övék. A 3. nap akadályhajtásai a papírforma szerint ala-
kultak.

Május 5. – Simonpuszta: díjugrató-verseny

Gubicza Anett – A La Pouty, C/2 „110 cm-es” kategória (80 in-
duló): az elsõ és a második fázis is hibátlan, 19. hely.

Május 6. – Simonpuszta: díjugrató-verseny

Gubicza Anett – Bokros Bonca, Aranyos kupa „110 cm-es” ka-
tegória (34 induló): az alappálya és az összevetés is hibátlan, 5.

hely. Ezzel 2 Aranyos Kupa pontot, és 48 minõsítõ pontot ka-
pott.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, C/2 „110 cm-es” kategória (69
induló): alappálya 4 hibapont, 38. hely.

Május 11-12-13. – Tolna-Mözs:
Országos B kategóriás minõsítõ fogathajtó verseny

Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád – Bongó-Bessy (18 induló):
díjhajtás 70.83 hibapont, 13. hely; maraton 44.95 hibapont, 2.
hely; akadályhajtás 12.31 hibapont, 9. hely. A három nap össze-
sített eredménye alapján 128.09 hibaponttal a 7. helyen végez-
tek.

Május 26. – Székesfehérvár:
díjugrató verseny, megyei bajnoki II. forduló

Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kategória (57
induló): alappálya hibátlan, összevetésrõl visszalépett, 17. hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120 cm-es” kategória (32
induló): alappálya 8 hibapont, 24. hely.

Május 25-26-27. – Gerjen:
Országos B kategóriás minõsítõ fogathajtó verseny

Horváth Árpád–ifj. Horváth Árpád – Bongó-Bessy (19 induló):
díjhajtás 69 hibapont, 10. hely; maraton 4. hely; akadályhajtás 7.
hely. A három nap összesített eredménye alapján a 7. helyen
végeztek.

Orbán Brigitta

Perkáta SE labdarúgó szakosztály hírei
Május hónapban a következõ eredmé-
nyeket értük el:

Perkáta–Dunamenti Abroncsgyártók:
1-0

Zichyujfalu–Perkáta: 2-2

Perkáta–Kisapostag: 3-2

Sárszentágota–Perkáta: 1-4

Jelenleg csapatunk az 5. helyen áll, a sze-
zonban még három mérkõzés áll elõt-
tünk, Elõszállás, Lepsény és Szabadegy-
háza (II.) csapatával kell megküzdenünk.

Reith János

Fenti sorban balról jobbra: Tomor And-
rás, Kovács János (U16), Fehér Mihály,
Cserna István, Klein Attila, Szabó Fe-
renc, Gergely Gyula, Molnár Mihály,
Szõgyényi Lajos, Kovács Krisztián.

Guggoló sor balról jobbra: Kundakker
Gábor, Tomor József, Bibel Zoltán,
Reith János, Badi Máté, Gyõri István
(U16) alul, Palóka Csaba és Csányi János.



2012. május-június PERKÁTAI HÍREK HIRDETÉSEK 15

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
20 éve a lakosság szolgálatában

Éjjel-nappali ügyelet: 25-271-080,  25-450-157,
25-507-720, 06-30-6071-310,  06-30-9621-764

Cím: Perkáta, Dózsa György u. 14., Varga László

* Teljes körû temetkezési szolgáltatás
* Kérésre házhoz megyünk

a temetés felvételére
* Anyakönyveztetés
* Temetkezési kellékek

(koporsós, urnás)
* Halottszállítás

(külföldre és külföldrõl is)
* Hamvasztás

* Urnaszállítás
* Sírásás, hantolás
* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai polgármesteri hi-
vatalban tartja minden hétfõn 16 órától. Szerzõdéseket a hét minden napján köt (szombaton és vasár-
nap is). Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.

Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, szél-
jegyes tulajdoni lapot telefonon nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a tulaj-
doni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri egyben
ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását, társas-
ház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tulajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél segítséget tudjon
nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd 06 30 639 2893

SZÁNTÓ-
FÖLDET

BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!

06 (30) 232 5337

LÁGYFAGYLALT

a Peru Büfében!

1 dkg: 25 Ft
Kis adag (10 dkg=2,5 gombóc): 250 Ft

Nagy adag (15 dkg=3,5 gombóc): 375 Ft

Június 1-jétõl

AKCIÓS borsodi csapolt sör
a HÉT MINDEN NAPJÁN a Peru büfében

1 korsó: 230 Ft, 1 pohár: 140 Ft
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Anyák napi
megújulás

Április 17-ig lehetett jelentkezni az „átváltoztató” programra, kevesen jelentkeztek az
anyukák közül a kiváló lehetõségre.
Leiter Ivett volt a szerencsés, akire legtöbben szavaztak a szakemberek közül. Ivett el-
mondta, hogy a Perkátai Hírekben olvasta a felhívást, nagyon örült neki és azonnal
jelentkezett.
Elmondta Ivett, hogy éppen dolgozott, mikor megtudta, hogy rá esett a választás.
„Sokkot kapott”, nem tudta hányan jelentkeztek, milyenek az esélyei.
Nem gondolta volna, hogy lesz az életében olyan, mikor egész nap csak vele foglalkoz-
nak. Úgy érezte magát, mint egy királylány.
Mind a négy szakember igyekezett, mind magából, mind a „kiválasztottból” a maximu-
mot kihozni. A képek tanúsága szerint ez sikerült is.

A mûkörmös, a kozmetikus és a
fodrász az elõre kiválasztott
ruha színe alapján dolgozott,
egyéb megkötés nem volt, szaba-
don szárnyalhattak.
Mikor eljött a nagy nap elõször
Bereczki Csilla mûkörmös készí-
tette el az extra, kétszínû, épített
zselé, akril virággal díszített
mandula formájú körmöt.
Somogyi Csilla kozmetikusnál
egy kozmetikai kezelésben ré-
szesült, majd a frizura elkészülte
után, egy alkalmi sminket készí-

tett neki. Ivett sminkje swarovski kövekkel lett dí-
szítve és alapvetõen élénk selyemfényû színeket
használt a kozmetikus.
Tigerné Valika három színnel dolgozott. Az alap-
szín, a szõke és az ibolya színesítette a frizurát. A fri-
zura fazona az arcát és az egyéniségét tükrözi.
A ruhát Horváth Dóra választotta Ivettnek. Az
alapruhát Fábián Katalin ajánlotta fel, melyen
Dóra némi átalakítást végzett. Színekben a fekete
és az éjkék dominál, mely elegáns megjelenést köl-
csönöz viselõjének.
A négy szakembernek szeretnék köszönetet mon-
dani, az õ anyagi és szakmai támogatásuk nélkül a
program nem valósulhatott volna meg.

Bogó Anikó
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