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Röviden fogalmazva 2012. június 28-án átadásra került a 62-es számú fõút perkátai elkerülõ szakasza. Utána gondolva viszont tud-
juk, hogy milyen munka van az elkerülõ megépítése mögött. Magával a kivitelezési munkával Perkátán mindenki elégedett lehet,
hiszen a szakmai felügyeletet végzõ szervek, köztük a Magyar Közút is kiválóra minõsítette az elkészült új utat. A kivitelezés mel-
lett természetesen az út megvalósításáért dolgozó beruházót képviselõ projektmenedzser, a tervezõk, a hatóságok is sok energiát
áldoztak a közös célért; velük együtt mindazok, akik az elmúlt években ötleteikkel támogatták az elkerülõt, lobbiztak érte.
Közösen léptek fel a perkátaiak is az elkerülõ út építéséért, hiszen mindenki tudta, hogy az utat használó nehézgépjármûvek nega-
tív hatására csak egyetlen megoldás van: az elkerülõ megvalósulása. A károk megtérítése is, ha megtörténne, csak idõleges megol-
dás lenne az elkerülõ nélkül. Ha a kártérítés nincs is meg, az elkerülõ megvalósulásával egy fontos, egész települést érintõ problé-
mát oldottunk meg. Köszönjük minden aktívan fellépõ polgárnak, hogy tettek az elkerülõért, hogy egy emberként támogatták a
döntéshozókat, így az közös eredményünk lett.
Minden korszakot az alapján ítélnek meg, hogy milyen mérhetõ, látható eredményeket tud felmutatni. Jelentem, hogy ami
Perkátán múlott, azt a 2006-ban felállt faluvezetés teljesítette. Nem vitatom, hogy már évtizedek óta folyt a gondolkodás az elkerü-
lõ különféle változatai mellett, de magáért az elkerülõért tényleges döntéseket, megállapodásokat a 2006-ban megválasztott tes-
tület hozott, amellett, hogy számos riporttal, aláírásgyûjtéssel és sajtótájékoztatóval hívta fel a Perkátán belüli, az út miatti élhetet-
len helyzetre a figyelmet és mondta ki, hogy a megoldás csak az elkerülõ lehet. Látva a megvalósult eredményt, kimondhatjuk,
hogy ezért is érdemes volt dolgozni és lehet, hogy a perkátai döntéshozók rugalmassága is szükséges volt ahhoz, hogy a 62-es út
többi fejlesztése (seregélyesi elkerülõ, ipartelepi megkerülés) közül másodikként (a székesfehérvári felüljáró tavaly átadásra ke-
rült) a perkátai elkerülõ készült el.
Perkáta fontos együttmûködõ partner volt a megvalósulásban, de a költségeket Magyarország viseli. Itt is ugyanazt tudjuk elmon-
dani, hogy sok évig tartott az elõzetes gondolkodás, de az elmúlt két évben történtek fontos lépések, döntések: a közbeszerzés el-
döntése, a szerzõdés megkötése, a kivitelezõvel való együttmûködés és hamarosan a számla fizetése, amelyek mind a mostani kor-
mányzat munkáját dicsérik. Sokan féltek, hogy a kormányváltás után leállítják a projektet, amirõl kimondható így utólag, hogy
nemcsak alaptalan félelem volt, hanem az elkerülõnél többet is kapott Perkáta. Amellett, hogy élhetõ falu lettünk, biztonságosabb
élettérrel, a történelmi és régészeti feltárások miatt a régészszakma Európa-szerte megismerte Perkáta hazai viszonylatban már
nem ismeretlen nevét. A projekt megvalósításában – amely Perkáta történetében a legnagyobb, és valószínûleg a következõ évti-
zedekben hasonlóra nem is lesz példa – köszönjük a magyar kormányzat támogatását.

Somogyi Balázs polgármester

MEGVALÓSULTMEGVALÓSULT



2 KÖZÜGYEK PERKÁTAI HÍREK 2012. július

Perkáta, 2012. június 28. 11 óra,

AZ ELKERÜLÕ ÚT AVATÁSA
Isten hozta Önöket Perkátán a 62-es szá-
mú fõút perkátai elkerülésének kiépítése
kapcsán! Perkáta nevében köszöntöm
vendégeinket ezen, a településünk szá-
mára kiemelt rendezvényen, a megvaló-
sult fejlesztés alkalmából!
Külön öröm számunkra, hogy a magyar
kormány, mint a beruházás finanszírozó-
ja és megvalósítója, két tagjával is képvi-
selteti itt magát Perkátán, ráadásul a per-
kátai elkerülõ ügyéhez leginkább közeli
két tagjával, hiszen szakterülete alapján
van itt ma Völner Pál államtitkár úr, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium inf-
rastruktúráért felelõs államtitkára, míg
L. Simon László, az Emberi Erõforrások
Minisztériuma kulturális államtitkára, a
térség, egyben Perkáta országgyûlési
képviselõje. Köszöntöm a magyar állam
képviseletében beruházóként eljáró
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. ve-
zetõit, Orosz Ferenc urat, illetve a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. országos és
megyei vezetõit, hiszen a Közút szintén
mint a magyar állam intézménye volt az,
aki elõkészítette az elkerülõ projektjét,
ellenõrizte a megvalósítást és az átadás
után kezelni fogja. Köszöntöm a kivitele-
zõ Porr Építési Kft. vezetõit.

Perkáta új korszaka jön el az elkerülõ át-
adásával, hiszen több évtizedes terv való-
sul meg azzal, hogy Perkátát az ún.
„Északi kettes” verzió elfogadásával, elõ-
készítésével, megvalósításával és forga-
lomba való átadásával létrejön a perkátai
elkerülõ. Bár csak kétszámjegyû fõút a
62-es, de mind a régió, mind Magyaror-
szág, mind – az itt Nyugat-Európába vagy
a Balkánra haladó nehézgépjármûvek
okán – Európa számára is fontos út, köz-
lekedési csatorna fejlesztése történik
meg. Ezzel a fejlesztéssel amellett, hogy
gyorsabb, kényelmesebb és biztonságo-

sabb közlekedést valósít meg az úton ha-
ladóknak, egyben Perkátát is élhetõvé te-
szi. Perkátán közel négyezer polgár él és
közülük is közvetlenül a 62-es út mellett
200 család, akik az elmúlt évtizedekben
néhány méterre voltak kénytelenek élni,
aludni az óriási forgalomtól. Ezért is volt
már-már létkérdés az elkerülõ építése,
hiszen az õ körülményeiket, napi szoká-

saikat is befolyásolta az út. Mostantól él-
hetõvé válik a falu, hiszen Perkáta Önök
által is ismert sok kanyaros szakaszára
csak azok érkeznek a faluba, akiknek
Perkátán lesz dolguk, akik Perkátáért
jönnek. Tudjuk azt, hogy nekünk is lesz
feladatunk, hiszen amellett, hogy nyuga-
lom köszönt ránk, több vállalkozás kárt
fog szenvedni a tranzitforgalom megszû-
nése miatt. Sokan aggódnak amiatt is,
hogy mivel már nem halad át az út
Perkátán, nem látnak majd minket. De
mindenkinek tudnia kell, hogy ezért dol-
goztunk évek, évtizedek óta. Ezért tün-

tettek, gyûjtöttek aláírást, tartottak sajtó-
tájékoztatót az út mellett élõk, akik az el-
múlt nyolc évben kétszer is szenvedtek az
ország fejlõdéséért. Elõször 2004-2005-
ben az M6-os autópálya Érd-Dunaújvá-
ros szakaszának építése miatt élték át az
anyagszállítás borzalmait, majd 2008-
09-ben a Dunaújvárostól déli szakaszok
építése miatt. Perkáta és fõleg ez a 200
család kárt szenvedett az országos fej-
lesztések miatt és ebben kártérítés nem
történt mind a mai napig.
Az átadásra nekünk úgy kell készülnünk,
hogy láthatóvá, elérhetõvé kell tennünk
Perkáta értékeit, hiszen hiába haladt át
az út rajtunk, ha a Perkátán átsuhanó
utazó nem is tudta, hogy Perkátán a
Gyõry-kastélytól kezdve milyen értékek
vannak. Ezért lesz nekünk szükségünk
arra, hogy célzottan mutassuk meg a
most már mellettünk elhaladóknak, hogy
mit is élhetnek át Perkátán, hogy akár az
utazást félbeszakítva, akár egy más alka-
lommal be is térjenek Perkátára. Mi sze-
retettel várjuk õket!
Zárásul engedjék meg, hogy emberi lép-
tékben mutassam meg a beruházást, azaz
köszönetet mondjak azoknak, akik az el-
kerülõ út elõkészítésében, megvalósítá-
sában napi kapcsolatban álltak velünk,
akik vívták minden nap a harcokat azért,
hogy itt ma átadás lehessen! Elsõként kö-
szönöm a Magyar Közút megyei vezeté-
sének Molnár István igazgató úrnak,
Gyuricza István igazgatóhelyettes úrnak
az önkormányzattal való közös munkát,
hiszen amikor 2007-ben hivatalosan elin-
dult az elkerülõ ügye a megállapodások
aláírásával, õk foglalkoztak velünk és se-
gítenek a mai napig, illetve Hajnal János-
nak, aki a megvalósítás alatt képviselte a
Közutat.



2012. július PERKÁTAI HÍREK KÖZÜGYEK / KÖZÖSSÉG 3

Köszönöm a megyei önkormányza-
tot képviselõ Balsay István akkori al-
elnök úrnak a támogatását, aki szá-
mos fórumot, konferenciát, sajtótá-
jékoztatót szervezett nekünk, Per-
kátának, hogy minél elõbb elkerülõ
lehessen.
Köszönöm azt a lehetõséget, hogy az
építés kulturális értékként is meg-
mutatta Perkátát, hiszen a nyomvo-
nalon Európában egyedülálló lelet-
együttest, a középkori Perkátát
komplett falubelsõvel, templommal,
ötezer fõnyi sírlelettel tárt fel a régé-
szeti elõkutatás más korszakbeli tár-
lókkal együtt, és ebben köszönöm
Kovács Lóránd és társai munkáját,
majd a második ütemben végzett
munkájukat pedig a Fejér Megyei
Múzeum vezetõinek: Demeter Zsó-
fiának és Hable Tibornak. Itt is van
tennivalónk, hiszen ezek az ásatások

nemcsak perkátai értékek, hanem
magyar és európai tekintetben is
fontos örökségek és a célunk az kell
legyen, hogy a lehetõ legmagasabb
színvonalon mentsük meg ezt az
örökséget, ahogy L. Simon László ál-
lamtitkár úr nemrég egy parlamenti
kiállítás megnyitásán képviselte is
ezt a perkátai értéket.
Köszönöm a perkátai polgároknak
az egyöntetû támogatását az elkerü-
lõ úttal kapcsolatban, illetve a türel-
mét az építés és az elõkészítés ideje
alatt, ahogy láthatják, láthatjuk ér-
demes volt várni. Szeretném megkö-
szönni a település volt vezetõinek,
de különösen a 2006-ban, 2007-ben
megválasztott, az elõkészítõ dönté-
seket támogató képviselõknek, illet-
ve a 2010-ben választott, az építési
idõ alatti, azaz mostani önkormány-
zati képviselõknek a munkáját.
Köszönöm a Porr Építési Kft. perká-
tai építési vezetõjének, Wiedemann
Viktor úrnak, hogy számtalan alka-
lommal mûködhettünk együtt, in-
tézkedhettünk és gratulálunk neki a
projekt sikeres levezetéséért.

Volt nekünk egy projektmenedzse-
rünk, mármint az államot képviselõ
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ
Zrt.-nek, aki az elmúlt 5 évben napi
szinten segített minket, tanácsot
adott, lakosságot tájékoztatót tar-
tott, tárgyalt velünk. A számunkra
látható munkáin túl természetesen
százszor többet tett az út megvalósí-
tásáért. Köszönjük Széphegyi Balázs
projektmenedzser úrnak a Perkátá-
ért is végzett munkáját.
Végül pedig köszönjük Magyaror-
szág minden polgárának és az õket
képviselõ magyar államnak, Ma-
gyarország kormányának hogy min-
den emberi és anyagi erõt biztosított
az elkerülõ megvalósításához, hi-
szen az uniós és a magyar források fi-
nanszírozzák az elkerülõt. Perkáta
ezen a héten két olyan jelentõs álla-
mi forrást, juttatást is kapott, ame-

lyet köszönhetünk a magyar kor-
mánynak. Egyrészt jelentõs összegû
ÖNHIKI támogatással segített a te-
lepülésen, másrészt elkerülõt ad a
településen élõknek. Ahogy elsõ
mondatomban szereplõ két kor-
mánytagról mondtam, hogy nem-
csak avatói, hanem folyamatos segí-
tõi is az elkerülõ útnak, hiszen Völ-
ner államtitkár úrral bármikor is ta-
lálkoztam az elmúlt két során, ha
csak néhány szóval is, de tõlem mint
helyi embertõl mindig érdeklõdött
az elkerülõ úttal kapcsolatos fejle-
ményekrõl. L. Simon László állam-
titkár úr, pedig mint a térség ország-
gyûlési képviselõje napi kapcsolat-
ban volt velünk, sõt lakossági meg-
keresésekre válaszolt, és mint az
építkezés minden jelentõs fázisának
ismerõje avathatja fel most már mint
kormánytag a perkátai elkerülõt.
Köszönöm minden résztvevõnek a
Perkátáért végzett munkáját és kö-
szönöm Önöknek, hogy meghallgat-
tak!

Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere

Isten hozta Doktornõ!
Mint köztudott, dr. Viski Mária személyében új
háziorvos kezdte meg mûködését június 1-jétõl
Perkátán. Az elsõ hetek „akklimatizációs sokkja”
után kerestük meg a doktornõt bemutatkozást kér-
ve tõle, melyet nagyon szerényen egy késõbbi idõ-
pontra hárított, megígérve, hogy részletesebben
bemutatkozik majd. Elsõsorban a bekövetkezett
rendelési változásokról szeretne értesíteni min-
denkit, melynek természetesen helyet adunk, kér-
ve a tisztelt pácienseket, legyenek türelemmel az új
rend és új háziorvosunk iránt.

PZS

Változások az orvosi rendelõben
Tájékoztatom Perkáta lakosságát, tisztelt betege-
inket, hogy június 1-jétõl átvettem dr. Szûcs Mi-
hálytól az egészségügyi szolgálatot (a háziorvosi
praxist) a 2. sz. körzetben. A rendelési idõ az aláb-
biak szerint módosult:

hétfõn kedden, csütörtökön és pénteken
8-12 óráig, szerdán 12-16 óráig.

Idõpontra történõ bejelentkezéskor minden bete-
günket a számára kedvezõ idõpontban tudjuk fo-
gadni. Ezt telefonon naponta 8 és 16 óra között le-
het kérni a 450-212-es telefonszámon.
A várakozási idõ lerövidítése érdekében, aki csak
receptírásért érkezik, azon betegeink igényeit az
asszisztensnõ átveszi, és soron kívül intézzük.
Sürgõs esetben 8-16 óráig hívható vagyok a 450-
212-es telefonszámon hétköznapokon. Hétvége-
ken és hétköznapokon 16 óra után központi ügye-
let hívható. Az ügyelet telefonszáma: 06-25-506-
201.
Betegeink egyéb kérdéseire szintén a fenti telefon-
számon kapnak tájékoztatást a megjelölt idõben.
A várakozási idõ rövidítése érdekében kérem fi-
gyelembe venni az alábbi idõbeosztást, mely nem
kötelezõen betartandó, csupán irányadó jellegû: a
rendelési idõ elsõ órájában célszerû jelentkezni:
receptírás, sebkötözés, injekciózás, vérnyomásmé-
rés, vércukormérés, útiköltség nyomtatvány, iga-
zolások kérése ügyében.
A rendelési idõ második órájától betegek fogadá-
sa, vizsgálat, elõjegyzés szerinti idõpontra kért
betegvizsgálatok.
A 2012. július 1-jétõl változó jogszabályok vonat-
kozásában a rendelõ várójában kifüggesztésre ke-
rül néhány közérdekû információ, melyet a Kedves
Betegeink szíves figyelmébe ajánlok. Kiemelten az
új beutalási rend országosan szabályozott körön
belül Perkáta lakosságára vonatkozó információt
tekinthetik meg.
Köszönöm a Kedves Betegeinknek türelmüket és
megértésüket az elsõ hetek hosszabb várakozási
idejéért. Minden vonatkozásban igyekszem a kez-
deti kellemetlenségek kiküszöbölésére.

Tisztelettel: dr. Viski Mária

Perkáta I. számú körzet betegeinek

2012. július 1-jétõl változik a háziorvosi rende-
lés az alábbiak szerint:

hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00,
szerda 12.00-16.00-ig lesz rendelés.

Dr. Kormos Zoltán
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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: 06 (25) 522 350

Július – nyári szünet
A 2011/2012-es tanév június 15-vel véget ért.

Elkezdõdött a nyári szünet. Június 16-án délután 5 órai kezdet-
tel ünnepélyes keretek között elbúcsúztattuk végzõs diákjain-
kat, s egyben lezártuk a 2011/2012-es tanévet. 36 diák ballagott
el iskolánkból, kik valamennyien felvételt nyertek középfokú
tanulmányaik folytatásához.

313 tanulóval zártuk a tanévet. 30 pedagógus 2 szakpedagógus
(gyógy-testnevelõ, logopédus), 10 technikai dolgozó és 5 fõ a
közmunkaprogramban résztvevõ dolgozó segítette az oktató
nevelõ munkát.
Biztosított volt a diákok számára a pedagógiai szakszolgálat a
logopédiai és a gyógytestnevelés terén, melyet a velencei peda-
gógiai szakszolgálat látott el az adonyi kistérségen keresztül.
Továbbra is részt vettünk a „gyümölcs” programban, melynek
köszönhetõen az alsó tagozat valamennyi diákja naponta jutott
ingyenesen egy darab almához. A tanév során az állam által biz-
tosított lehetõséget kihasználtuk és valamennyi diákunk számá-
ra naponta friss tejet tudtunk biztosítani a Pusztaszabolcsi
Agrár Zrt.-on keresztül.

A statisztikai adatok alapján a Perkáta–Nagykarácsony–Aba
Általános Mûvelõdési Központ oktatási intézményei vala-
mennyi évfolyamon megfelelnek a közoktatási törvény által
meghatározott létszámoknak. Az iskolai hiányzás nem tér el az
országos átlagtól. Tanulóink átlagosan 17,3 napot hiányoztak a
tanév során. A magatartás jegyek alapján a perkátai gyermekek

jónak mondhatók, hiszen 68 %-uk példás, vagy jó minõsítést ka-
pott, míg hanyag magatartású csupán az 4%-uk. A szorgalmat
tekintve már nem annyira rózsás a helyzet, de nem mondható
rossznak. A diákok 60 %-a kapott példás, vagy jó minõsítést, 31
%-uk változó és 9 % hanyag módon állt a tanuláshoz. Az érté-
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kelésben régi/új elemként a tanév végén, az alsó tagozaton, a
második osztályoktól visszatértünk a szám formájú értékelés-
hez. Így összevethetõ az alsó és a felsõ tagozat, legalábbis a
számszerû eredményt tekintve, de nem szakmai szempontból.
A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõdési Köz-
pont óvodáiban 374 kisgyermek, iskoláiban pedig 443 alsó tago-
zatos, 464 felsõ tagozatos 13 SNI és 24 magántanuló, azaz össze-
sen 944 iskolás gyermek nevelését oktatását végeztük.
A tanév során számtalan változás történt, melyek elsõsorban a
tanév során megnyert és megvalósított pályázatoknak köszön-
hetõ. A 2011/2012-es tanévben két nagy pályázat jelentett jelen-
tõs segítséget az intézmény technikai fejlõdésében. Mindkettõ
az iskola belsõ területének felújítását segítette elõ.

7/2011. (III. 9.) BM rendelet keretében tornaterem felújítására
4,756 millió, a folyosói öltözõszekrények, vizesblokkok, vízelve-
zetés felújítására 26 millió forintot tudtunk fordítani.

A KEOP 6.1.0/A/11-2011-0085 kódjelû és „Környezettudatos
hunyadisok” címû pályázattal 3,985250 millió forint európai
uniós pályázattal tudtuk elõsegíteni tanulóink egészséges élet-
módját.

A tanév során az elõzõ tanévben megkezdett és az idén záruló
TÁMOP-3.1.5 „Perkátai pedagógusok új szerepben” címû pá-
lyázattal 4 pedagógus újabb diplomájának megszerzését tudtuk
támogatni, mely már a tervszerû humánpolitika része. A pályá-
zat segítségével olyan szakmai végzettség megszerzését támo-
gattuk, melyre az intézmény óvodai és iskolai nevelésben, okta-
tásban hosszútávon nagy szüksége van. E pályázat keretében
szerezett újabb diplomát, Gyõrikné Kargl Mária óvodapedagó-
gus szakirányú továbbképzés, egyéni bánásmód differenciált ta-
nulásszervezés; Vátkainé Boda Ildikó tanító szakirányú to-
vábbképzés, 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.

Sikeresen megrendeztük az I. Társintézményi Mûvészeti Fesz-
tivált valamennyi tagintézményünk és intézményegységeink
részvételével.
A 2011/2012-es tanévrõl is megállapítható, hogy eredményes,
szakmai fejlõdést hozó és biztonságot nyújtó év volt a diákok és
a pedagógusok számára egyaránt. Felkészülten várjuk a követ-
kezõ tanév kihívásait. Gondtalan pihenést kívánok Mindenki-
nek a nyárra!

Szilasy László igazgató

Kirándultak a 4. a osztályosok
2012. június 1-jén szakadó esõben indult kis csapatunk az idei
tanulmányi kirándulásra a Velencei-tóhoz. De az idõjárás ke-
gyes volt hozzánk, és mire az agárdi hajóállomásra értünk csak
csöpögött az esõ. A parton gyorsan megreggeliztünk, majd séta-
hajóval átszeltük a tavat. Nagy élmény volt a hajókázás a Szú-

Folytatás a következõ oldalon.
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nyog-szigetre, hát még, amikor kormányosnak is beállhattak
sorban a gyerekek! Út közben láttunk sok vízi madarat és úszó
nádasokat.
Ez után egy dombot megmászva, a pákozdi Katonai Emlék-
parkhoz érkeztünk, gyönyörködtünk a kilátásban, immár ra-
gyogó napsütésben. Megtekintettük az állandó kiállításokat,
emlékmûveket, kopjafákat és szobrokat, végighaladtunk egy
eredeti, II. világháborús lövészárkon, a bunkerban megismer-
tük az I. világháborúban szolgáló katonák életét, találkoztunk a
sorkatonaság tárgyi emlékeivel, és megismerkedtünk a béke-
fenntartás történetével. Végül repülõgép szimulátoron
hasították a gyerekek a kék eget.
Végigsétálva az erdei tornapályán a Pákozd-Sukorói Arboré-
tumba érkeztünk. Ebéd után Szabolcs bácsi mutatta be nekünk,
csodálatos erdei környezetben a parkot. Játszottunk keresgélõs
játékokat, gyûjtöttünk bogarakat, terméseket, figyeltük a ma-
darak hangját. Megtekintettük a Tájházat, megismertük az
erdészek, vadászok és halászok munkáját.

Megmásztuk a 22 m magas kilátót, ahonnét a Velencei-tó és
környékének gyönyörû panorámája tárult elénk. A fárasztó
séta után az óriási kalandjátszótér láttán a tanulók minden ere-
je visszatért egy jó kis játékhoz.
Késõ délután a napot egy finom fagyival zártunk, majd kelleme-
sen elfáradva, új élményekkel gazdagodva buszoztunk haza.
Köszönöm Kapócs Mihály szülõnek, hogy elkísérte csapatun-
kat a kirándulásra.

Siposné Nagy Krisztina tanítónõ

Folytatás az elõzõ oldalról. TeSzedd!
A tavalyihoz hasonlóan idén is sikeres és eredményes volt a
TeSzedd!, a résztvevõk több ezer tonna szemetet gyûjtöttek
össze az országban. Az Összefogás a tiszta Magyarországért
mozgalom keretében Perkátán is felvettük a kesztyût, hogy még
szebbé, és még tisztábbá varázsoljuk környezetünket.

Perkáta kül- és belterületén 135 ember indult el szemetet szed-
ni, 89 zsák hulladék gyûlt össze, amely elsõsorban a külterülete-
ken volt.
Köszönjük a résztvevõk munkáját!

Bogó Anikó

Focikupa a grundon
2012. augusztus 4-én 9 órakor

a Táncsics Mihály utca mellett a grundon,
focikupát szervez Horváth István

A focikupa nem idén kerül
elõször megrendezésre,
mindig nagy népszerûség-
nek örvendett ez a prog-
ram kicsik és nagyok köré-
ben egyaránt. A csapatok
jelentkezését egészen a
kupa kezdetéig várja Hor-
váth István a Táncsics Mi-
hály utca 33-ban.

Bogó Anikó

Lovas hírek
Június hónapban díjugratásban
szerepeltünk. Gubicza Anett foly-
tatta a már sikeresen elkezdett nyá-
ri idényét, Rosta Renáta pedig be-
kapcsolódott a versenysorozatba.
Anett egyre jobb pályákat lovagol,
Simonpusztán sikerült megnyernie
a Tour számot. Az országos baj-
nokságra továbbra is nagyon tuda-
tosan készül. Reni lova, Fanni, egy
7 éves fiatal kanca, aki mögött még
nincs versenyrutin, ez érezhetõ volt az idei elsõ versenyén, kicsit
idegesen, félõsen vette az akadályokat, de elfogadta lovasa ké-
réseit. Nagyon fontos, hogy a ló bízik a lovasában. Ez eredmé-
nyezte, hogy az idei második versenyén, már hibátlan pályát
mentek, és magasabb kategóriában is el tudott indulni a páros.
Június 2. – Budapest, Nemzeti Lovarda: díjugrató-verseny
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/2 „110 cm-es” kategória (49
induló): hibátlan, 14. hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120 cm-es” kategória (34
induló): 4 hibapont, 24. hely.
Június 8. – Simonpuszta: díjugrató-verseny
Gubicza Anett – A La Pouty, C/2 „110 cm-es” kategória (50 in-
duló): hibátlan, 4. hely. Ezzel 72 minõsítõ pontot szerzett. A
Tour számban ezzel az eredménnyel az 1. helyen végzett.
Június 16. – Székesfehérvár: díjugrató-verseny
Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es” kategória (65 induló):
2 hibapont, 27. hely.
Június 23. – Pákozd: díjugrató-verseny, megyei bajnoki 3. for-
duló
Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es” kategória (41 induló):
hibátlan, 13. hely.
Rosta Renáta – Fanni, B/2ifi „110 cm-es” kategória (5 induló):
7.2 stíluspont, 6 hibapont, 5. hely.

Orbán Brigitta
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A mûvelõdési ház hírei
Június hónapban Anfort Hilda Végtelen szabadság kiállítása
után július 17-én megnyitottuk a következõ kiállításunkat,
Perkátai egyházi emlékek és a Gyõry-család kapcsolata címmel.
A kiállításon láthatók Bálizs Péter atya által Perkátának, a mû-
velõdési háznak adományozott szobrok, a zárdával és a ked-
vesnõvérekkel kapcsolatos képanyagok. Megtekinthetik továb-
bá a Gyõry-család fontos okleveleit, a családtagoknak írt gyász-
szónoklatokat, valamint a régi perkátai képeslapokat.

Pámer Ottó atya, Toldi Hajnalka, Dózsa István, Glász Gabriel-
la, Kovács Sándorné, Ujfalusi Pál, Szabó Lajos és Nagy József
által, a kiállításra felajánlott egyházi tárgyakat megtekinthetik
az érdeklõdõk 2012. július 15-ig.
2012. július 28-án a Bicska Fesztivál keretében egy kiállítást
szervez Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK József Attila
Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési Ház és a Perkátai Régi-
ség Gyûjtõ Egylet. A kiállításon szeretnénk bemutatni Perkáta
„bicskás múltját”!

A perkátai lakosok bicskáit, késeit és különleges vágóeszközeit
is szívesen kiállítjuk, a mûvelõdési házban július 20-ig gyûjtjük
ezeket az eszközöket. A Perkátai bicskák, kések és vágóeszkö-
zök kiállítás, a Bicska Fesztivál ideje alatt lesz megtekinthetõ a
mûvelõdési házban.
A kiállítás színesebbé tétele érdekében várjuk az Ön bicskáját is
a kiállítás erejéig!

Bogó Anikó

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a 2011-ben Perkátára született gyer-
mekek emlékparkjának avatására!
A szülõk segítségével szeretnénk elültetni az önkormányzat
által biztosított fákat.

A parkavatás idõpontja:
2012. július 15., 9 óra.

A Táncsics Mihály utcában 2009-ben és 2010-ben felavatott
emlékparkok közti területen kerül kialakításra a 2011-es
emlékpark.
Szeretettel várjuk a kedves szülõket, érdeklõdõket!

Ujfalusi Pál képviselõ, Somogyi Balázs polgármester

KÍNA kincsei 43.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

„Ki mit tud Kínáról?”
versenysorozat Perkátán

Lezajlott a hónapokig tartó vetélkedõsorozatunk, melyen
perkátai fiatalok ismerkedhettek meg Kínával, majd számot ad-
tak tudásukról otthoni kutatómunkák, írásbeli és szóbeli fel-
adatok megoldásai által. Nem volt könnyû a rengeteg adatot,
érdekes információt feldolgozni, de hát a tét sem volt kicsi a leg-
jobb eredményt elérõk számára: kiemelt jutalmak Perkátától és
a budapesti kínai nagykövetségtõl, valamint részvételi lehetõ-
ség a Perkáta fiatalságát képviselõ delegációban. A nagy meg-
mérettetést 18 perkátai fiatal kezdte el, mely szám az utolsó for-
dulóra a legjobb 6 „talpon maradt” versenyzõre szûkült. A kö-
zépiskolás versenykorosztályt összevontuk a jelenleg 8. osztályt
befejezõkkel, megnyitva számukra is a lehetõséget (hisz a leg-
jobb 8. osztályos is kiemelt jutalmat kapott).
A versenyt meggyõzõ fölénnyel perkátai gimnazista tanulóink
nyerték:
Megosztott 1. helyet ért el Pavlicsek Dániel Zsolt 9. évfolyamos
és Pavlicsek Patrik 11. osztályos tanuló. 3. helyezett lett Szabó
Bernadett 8. osztályos tanuló (aki így a legjobb általános iskolás
versenyzõ). 4. helyezést ért el Bartos Karina, 5. helyen zárt
Hamvasi László, 6. lett Szûcs Flórián.
A fiatalabb érdeklõdõk a „Mini-Kína vetélkedõn” mérhették
össze tudásukat. Eredményeik az alábbiak:
1. lett Fegyverneki Vince 5. b osztályos diákunk, 2. lett Pavlicsek
Jázmin Zsanna 3. a osztályos tanulónk, 3. lett Dócs Bence 3. b és
Oláh Imre 3. a osztályos tanulónk.
További 6 tanulót tudtunk még jutalmazni eredményeikért.
A díjazottakat Szilasy László igazgató úr az iskolai tanévzáró
ünnepélyen hirdette ki, jutalmaikat a tanulók a fõszervezõtõl
vehették át.
A versenyek szervezõje és lebonyolítója a Perkátai Közösségek
Egyesülete KÍNA Klubja (fõszervezõ: Pavlicsek Zsolt) szakér-
tõ segítõje Farkas Attila, fõvédnöke Somogyi Balázs polgár-
mester, védnöke Szilasy László ÁMK igazgató. Együttmûködõ
szervezetek: Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Perká-
ta–Nagykarácsony–Aba ÁMK József Attila Könyvtár és Mûve-
lõdési Háza, kiemelt partnerünk a Kínai Népköztársaság Buda-
pesti Nagykövetsége: Gao Jian nagykövet asszony és Li Xin
Hua tanácsos úr volt.
Köszönet minden támogatónak!
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

„Megkeresni az embert ott, ahol van,
és megajándékozni õt a hit örömével.”
Június 10-én Úrnapját tartottunk, mely Krisztus szent teste és
vére kiemelt tisztelete. Ezt az ünnepet körmenettel is hangsú-
lyozottan megtiszteli Anyaszentegyházunk.
Június 17-én Egyházközségi Karitász Napot tartottunk az Új
Evangelizáció Éve kiemelt helyi programjaként. Egyházközsé-
gi ünnepünk a mûvelõdési házban kezdõdött az egyházi témájú
„Perkátai egyházi emlékek és a Gyõry-család kapcsolata” címet
viselõ kiállítás megnyitásával. Ehhez sok hívõ testvérünk is ak-
tív segítséget adott, melyért ezúton is köszönetet mondunk. Ki-
emelt köszönetünket fejezzük ki Bálizs Péter perkátai plébános
atyának tárgyi adományaiért (megõrzött és visszajuttatott egy-
házi szobrokat, képeket), melyek így újból Perkáta szellemi és
tárgyi örökségét gazdagítják. A kiállítás megnyitója után az egy-
házközségi nap a templomban folytatódott. A szentmisén a
Székesfehérvári Egyházmegyei Kántorképzõ már végzett kán-
torai és jelenlegi hallgatói énekeltek Wasztl János karnagy
–igazgató úr vezényletével és orgonakíséretével. Csodálatos ze-
nei élményt nyújtottak vendégeink, hiszen talán még soha nem

énekelt egyszerre 30 kántor templomunk karzatán. A szentmi-
sén hálát adtunk és köszönetet mondtunk a Mindenhatónak a
tanév kegyelmeiért. Felavattuk azokat a buzgó jelölteket, akik
bizonyították szorgalmas oltárszolgálatukkal, hogy méltóak a
ministránsi feladatok ellátására. Elõléptettük és megerõsítet-
tük leghûségesebb idõsebb ministránsainkat is. Megjutalmaz-
tuk a példaként állítható hittanos tanítványainkat, a leghûsége-
sebb templomba járó és közösségi feladatokat végzõ tanulóin-
kat. Õk megérdemlik, hogy név szerint is bemutassuk õket.

A legnagyobb dicséretet érdemelik
a 2011/12. tanévbeli teljesítményeikért:

Pavlicsek Dániel Zsolt 9. o.: ministrálásért, felolvasásért, kö-
zösségi munkájáért,

Tarczal Julianna 11. o.: ministrálásért, felolvasásért, közössé-
gi munkájáért,

Pavlicsek Patrik 11. o.: ministrálásért, felolvasásért és zenei,
énekkari munkájáért,

Viczkó Vilmos felsõoktatásban tanuló: énekkari tevékenysé-
gért és közösségi munkájáért.

Hittanórai és szentmise buzgóságért
kiemelt dicséretet kaptak:

Jákli Dávid óvodás, Südi Andrea 1. o., Csák Nikolett, Gabella
Adrienn és Németh Virág 2. osztályosok, Pavlicsek Jázmin
Zsanna, László Lilla, Hólik Dorina, Oláh Imre és Szócska
Márk 3. osztályosok, Viczkó Szabolcs 4. o., Lestár Henrik és
Szabó Vanda 5. o., Horváth Cintia, Jankovics Dóra és Janko-
vics Nikolett 6. osztályosok.

Hittanórai szorgalmáért kapott dicséretet:

Bogó Fanni és Varga Máté óvodások, Völcsei Adrienn 1. o., Ra-
ab Dzsenifer és Kis Andrea 2. o., Somogyi Zita és Csuka Móni-
ka 4. o.
A szentmise végén köszöntöttük plébánosunkat 40 éves papi ju-
bileuma alkalmából (a mellékelten olvasható verssel), valamint
rövid énekes és prózai evangelizációs mûsort adtak hittanos
gyermekeink. A szentmise után a templomkertben mindenki
számára szerény agapét kínáltunk és kellemes hangulatú kötet-
len beszélgetésekben igyekeztünk egymás jobb megismerésére.
A rendezõ egyházközség nevében ezúton köszönjük meg min-
den segítõ kéz, adományozó és bármilyen szervezési feladatban
munkát vállaló önkéntes segítségét. Kiemelt köszönetünk Per-
káta Nagyközség Önkormányzatának és a Perkáta–Nagykará-
csony–Aba ÁMK-nak az anyagi és az infrastrukturális támoga-
tásokért!

Várjuk, és köszönettel fogadjuk 2012-ben is az önkéntes egyhá-
zi hozzájárulásokat, melynek összege személyenként: a dolgozó
felnõttnek 3500 Ft/év, nem aktív felnõttnek (nyugdíjas, munka-
nélküli) 2500 Ft/év. Önkéntes vállalással ezeknél magasabb
összegekkel is támogatni helyi egyházunkat, mely adományo-
kat hálásan fogadunk. A befizetést segítõ sárga csekkeket eljut-
tattuk minden perkátai háztartásba, aki esetleg nem kapta meg
vagy további csekkre van szüksége, nyugodtan kérje egyházköz-
ségünk plébánosától vagy világi vezetõitõl. Tájékoztatásul kö-
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zöljük, hogy az egyházközségnek adott
anyagi támogatások a templom és a plé-
bániahivatal fenntartására fordítódnak
(víz, villany, gázszámlák, javítások, bizto-
sítás stb.), hogy helyben tudjanak az egy-
házhoz fordulók segítséget kapni. Nem a
papot vagy az alkalmazottakat fizetik te-
hát meg a befizetõk, hanem a helyi egy-
házközség fenntartásához járulnak hoz-
zá. Támogatásukat elõre is köszönjük!
A nyár folyamán a szabadságolások miatt
a szentmisék rendje és a plébánia fogadá-
si ideje változhat, a plébános távollétei

idején a helyettesítést Pavlicsek Zsolt lel-
kipásztori munkatárs látja el.
Kiemelt nyári ünnepeink: július 15-én 17
órai kezdettel esti litánia a haranglábnál,
augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ün-
nepén 18 órai kezdettel lesz szentmise,
augusztus 20-án Szent István királyunk
ünnepén reggel 8 órakor lesz ünnepi
szentmise és kenyérszentelés templo-
munkban.
Júliustól megszûnt a plébániahivatal vo-
nalas telefonszáma. Az iroda új elér-
hetõsége telefonon a 06 (30) 861 2621-es
szám.
Szûzanya ünnepeink a következõ hetek-
ben: július 2. Sarlós Boldogasszony, július
16. Kármel-hegyi Boldogasszony, au-
gusztus 5. Havas Boldogasszony, augusz-
tus 15. Nagyboldogasszony, augusztus 22.

Szûz Mária királynõ, szeptember 8., Kis-
boldogaszszony, szeptember 12., Mária
szent neve, szeptember 15. Fájdalmas
Szûzanya.

Mennyországnak királynéja,
irgalmasságnak szent anyja.
Tengernek ezer csillaga,
üdvözlégy szép szûz Mária.
Légy segítõje népednek,
az elveszett bûnösöknek.
Kísérõje istenednek,
anyja lettél teremtõdnek. Alleluja

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

(Folytatás a következõ oldalon.)
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Fülöp Irén

A Balaton
Csodálatos hely a Balaton!
Vitorlás hajók úsznak a tavon.
Körbe szép hegyek emelkednek.
Messzire ellátni, ahogyan nézzük
a kékeszöld vizet.

Elõkerülnek a vízibiciklik is!
A gyerekek gyorsan tekerik.
Felkapaszkodnak a legtetejére.
Onnan néznek bele a nagy messzeségbe.

Az iszapban keresik a halakat.
Hová bújtak vajon?
Vagy már rég messzire elúsztak?!

A parton találni szép kavicsokat.
Mikor a vízbe dobják, nagyokat csobbannak!
Labdáznak a vízben, jókat kacagnak,
Amikor a lábuk alatt meginog a talaj,
A tóba belehuppannak!

Sütkéreznek a napon, s tollasoznak.
Ha éppen kedvük tartja, akkor fociznak.
Olyan jó ez a pihenés!
A felhõtlen felüdülés!

A nagy melegben jöhet a finom fagyi is!
Egy jó hideg koktél üdít és felfrissít!
Kell ez a pihenés, feltöltõdés!
A gyönyörû környezetben ellazulni egy kicsit!
Játszani a barátokkal naplementéig!

Jó ez a csend, ez a nyugalom!
Itt megszûnik az autós forgalom!
Nem hallani mást, csak a víz csobbanását!
Néha a motorcsónakok hangját!

Magunkba szívjuk a friss levegõ illatát!
Majd visszük a szép emlékeket tovább!
S ha berobog a vonatunk,
már a vonatból nézzük a tájat,
A tihanyi fellegeket!

Végül megérkezünk az állomásra.
Csomagjainkat cipeljük haza.
Szép emlékekkel térünk otthonunkba,
Elmeséljük élményeinket családtagjainknak
szépen sorba!

Pavlicsek Zsolt: Ha kérdik tõled, ki a pap?
– Köszöntõ Ottó atya 40 éves papi jubileumára –

Amikor találkozol vele,
Gyakran elsétálsz mellette,
mert világunk lassan elfelejti
Isten felszentelt embereit.

Már ritkán látjuk reverendában,
Többnyire inkább civil ruhában,
Örömben és szomorúságban
Rendszeresen köztünk járnak.

Ha megkérdik tõled ki a pap?
Agyad megáll, szavad elakad.
Mivégre találkozunk hát Vele?
Õ a Mindenható helyi embere!

Az Úr családjának Atyja,
Felnõtt s gyermek õt hallgatja.
Istennek alázatos szolgája,
Ki a rábízottakat szerényen szolgálja.

Bûnnel-gonddal megterhelve,
Lelki atyja sok embernek.
Súlyos titkok hû õrzõje
Nagy igazságok bölcs hírnöke.

Egykor az Úr asztalához hívta,
Követésre Õt nagyon bíztatta,
Örök élet tanítását,
Hirdetni a hit forrását.

Oltár köré gyûjti népét,
Jézushoz közvetíti hívei kérését.
Gyarlón-botlón irgalmazzon,
Istenfélõt oltalmazzon.

Feloldozhat bûnt és átkot,
Teremt bennünk új világot!
Az élet kenyerét nekünk megszegi,
A bort Krisztus vérévé szenteli.

Reményt ad kinek nagy a terhe
Akár ha égig ér a keserve,
Együtt sír a szenvedõvel,
Boldog lesz az örvendõkkel.

Mosolyog a csecsemõre,
S a templomban megesküvõkre,
Vígaszt visz a haldoklónak,
Búcsút int a távozónak.

Ha kérdik Tõled
e rohanó világban
Felelj a kíváncsiságra:
Ki a pap, s miért él köztünk?!

Az égi világ küldötte
Mégis sokban olyan mint Te!
Jó pásztorként vezeti,
Isten nyáját terelgeti.

Véthet Õ is egyszer-egyszer
Hisz közülünk való földi ember.
Ne ítélkezz véglegesen felette,
Hibáinkat Isten is elfeledte.

A pap javítgatja a világot
Öntözgetve növeszti az erényvirágot,
Osztja népe minden gondját-baját,
Vészben-harcban nem kíméli magát.

Létedet e földön végig kíséri,
Bölcsõdtõl a lezáruló néma sírig.
Egyszer neki is véget ér élte napja,
Mikor halhatatlan lelkét Istennek adja!

Vérzõ szívvel sírod: „Isten hozzád!
Ott fönt egykor meglátjuk egymást!”
Kérj majd neki örök nyugodalmat,
A mennyekben bõséges jutalmat.

Most már talán érted: ki a pap:
Ha Õ nincs minek is kel fel a nap?!
Hit, szeretet, s evangéliumi remény,
Szelíd kitartás, akkor is ha útja kemény.

Szeressétek a lelkek igaz atyját,
Egyházközségetek idõsödõ papját!
Adjunk hálát Istennek érte,
Tudjon még szolgálni
köztünk számos évet!

A templomban és az otthonokban:
Zengjen a hívek féltõ imája
Ottó atyát a jó Isten
Még sokáig óvja és áldja!
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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

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY VÁSÁROLOK!

06 (30) 232 5337

A perkátai lakosok részére 50 % kedvezményt biztosít
az önkormányzat és az Agárdi Popstrand

együttmûködése az idei évben is!
Személy igazolvány és lakcímkártya szükséges

a kedvezményes jegy vásárlásához!
További információ: www.agardipopstrand.hu

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélfo-
gadási óráit a perkátai polgármesteri hivatalban tartja minden
hétfõn 16 órától. Szerzõdéseket a hét minden napján köt (szom-
baton és vasárnap is). Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez szüksé-
ges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot tele-
fonon nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskö-
tésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 órá-
ig jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri egyben ügyfeleit,
hogy a lakótelkek mûszaki megosztását, telekalakítást, tulajdon-
közösség alapítását, társasház kialakítását, felépült családi lakó-
házaknak 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



14 ISKOLA PERKÁTAI HÍREK 2012. július

PERKÁTAI HÍREK — Lapalapító: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Felelõs szerkesztõ: szerkesztõbizottság
E-mail: ujperkataihirek@gmail.com, telefon: 06 (25) 522 320. Az anyagok leadási határideje a szerkesztõbizottság által meghirdetett ak-
tuális idõpont (lásd. mindig a lapban). Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12., e-mail:
bogardesvideke@gmail.com Nyilvántartási szám: B/PHF/879/F/92 ISSN: 2062-6819


