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ÉRKEZÉS KISBÁCSBA
2012. augusztus 9-e és 13-a között erdélyi testvértelepülésünkre, Kisbácsra látogatott
Perkáta népes csoportja. A rendszeres, évenkénti látogatás során idén a perkátaiak
látogattak el erdélyi barátainkhoz. Az elõkészületeket a Perkáta-Kisbács Baráti Egye-
sület vezetése Siba Árpádné elnök és Molnárné Horváth Zsuzsanna alelnök végezték
Perkáta részérõl, elsõsorban a perkátai utazók elszállásolása és programalkotása te-
rén, illetve kisbácsi részrõl pedig a fogadó családok vállalták a látogatás terheit ma-
gukra. A látogatás finanszírozásában Perkáta Nagyközség Önkormányzata támogat-
ta a kiutazást, míg a kisbácsi kinti tartózkodás és vendéglátást a fogadó családok bizto-
sítják. A közel 50 fõs perkátai kiutazó közönség rekordlétszámú és bizonyítja azt, hogy
életképes a kapcsolat, sõt jövõje is van. A látogatáson a csütörtöki fogadás után pénte-
ken és szombaton egy kétnapos kirándulást szerveztek a perkátaiaknak a Békás-szo-
roshoz és Gyilkos-tóhoz, majd vasárnap egy közös vacsora zárja a programot a hétfõi
hazaindulás elõtt.

Perkátai részrõl a delegációval tartott Siba Árpádné, a PEKIBE elnöke és dr. Lakos
László jegyzõ is, illetve nem teljes idõszakban Szilasy László, önkormányzati képvise-
lõ, a Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK intézményvezetõje és Somogyi Balázs, pol-
gármester is. A látogató csoport 2012. augusztus 9-én 17 óra körül ért Kisbácsba, ahol
a fogadó családokkal való találkozáskor találkozhattak a június végén megtartott vá-
lasztáson megszavazott új
településvezetõkkel, hi-
szen Florian Muresan
polgármester úr és Deák
Ferenc (RMDSZ) alpol-
gármester úr is köszön-
tötte a perkátaiakat. Az
önkormányzati választá-
son településen levõ rész-
arányukhoz (25%) ké-
pest nagyon jól szerepelt
az RMDSZ, hiszen a
megválasztott 15 taná-
csos közül 6 fõ a szociáldemokrata párt, 6 fõ a RMDSZ, 2 fõ a Demokrata Párt színei-
bõl került ki. A polgármester választás pedig Kolozs megye legszorosabb eredményét
hozta, hiszen harmadik számolás után 1 db szavazattal nyert a polgármester, megelõz-
ve Gál Vincenzo János RMDSZ-es jelöltet. A jõ RMDSZ-es eredmény miatt a meg-
választott polgármester Deák Ferencet kérte fel alpolgármesternek. A településveze-
tõk egy közös vacsorán tárgyalást folytattak a testvérkapcsolat további folytatásáról,
illetve meghívtuk Kisbács önkormányzati delegációját egy perkátai látogatásra.

Somogyi Balázs polgármester

Szerkesztõségi
közlemény
Tisztelt Olvasóink!

Aki még mindig úgy érzi, hogy nem
történik semmi Perkátán, az lehet,
hogy kicsit többet szunyókált a nagy
hõségben.
Június kiállításai, egyházközségi nap-
ja, az elkerülõ út átadása után július a
nyaralásoké, táborozásoké, pihenésé
volt. Ám az uborkaszezonnak számító
július sem volt unalmas Perkátán:
parkavatás-faültetés, harangláb-ün-
nepség, francia iskolás cseretábor, kí-
nai delegáció érkezése Perkátára kínai
témájú kiállítással, virtusvetélkedõ
bicskafesztivállal, koncertekkel, kul-
turális programokkal.
Lapunk szerkesztésekor elõttünk áll
Szent István király napja helyi ünnep-
léssel. Közeleg a szeptember eleji bú-
csúi hétvége is, igen gazdag program-
kínálattal.
El nem fogyó bizalommal várjuk írása-
ikat, hirdetéseiket, kéréseiket, témaja-
vaslataikat, közérdekû híradásaikat,
tudósításaikat a helyi közérdekû ese-
ményekrõl.

Elérhetõségeink változatlanok:
ujperkataihirek@gmail.com, a Falu-
üzemeltetési Iroda és a szerkesztõség
tagjai.
Következõ lapzártánk idõpontja:
2012. szeptember 12.

Tisztelettel: a szerkesztõség

A PerKE Perkátai
Irodalmi Kör

felhívása

Az irodalom és költészet iránt érdek-
lõdõk figyelmébe ajánljuk, hogy szep-
tembertõl folytatjuk falunkban a helyi
amatõr írók, költõk, érdeklõdõk poli-
tikamentes, szakmai, kulturális talál-
kozóit a mûvelõdési házban.

Megfelelõ érdeklõdés esetén az isko-
lás tanulóknak is szervezünk irodalmi
szakkört.

„A mûvészetek szerepe
összehozni az embereket

közös élmények által, hogy
kitekinthessenek ügyes-bajos

mindennapjaikból és felemelni
a lelkeket, gazdagítani  a szíveket ...”

Jelentkezni lehet Pavlicsek Zsoltnál,
a mûvelõdési ház munkatársainál
vagy a perirkor@gmail.com címen.
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Beszámoló a 2012. május 31-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete 2012. május 31-i képviselõ-tes-
tületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs pol-
gármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Szilasy László, Ujfalusi Pál, Szõke
Imre Andor) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napi-
rendet az alábbiak szerint.
Napirend
1. A Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi beszámo-
lójának megtárgyalása
2. Polgármesteri beszámoló az aktuális esemé-
nyekrõl
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata törzs-
könyvi nyilvántartásának módosítása
4. Az ÁMK kezelésében mûködõ konyha üzemel-
tetési, közbeszerzési kiírása
5. Perkáta Nagyközség Önkormányzata óvadéki
célú kötvény átstrukturálása
6. A perkátai Gyõry-kastély ROP-pályázatára vo-
natkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgya-
lása
7. Egyebek
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a Gyermekjóléti
Szolgálat 2011. évi beszámolóját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata törzskönyvi nyilvántartását az alábbi
TEÁOR számokkal egészíti ki: 5814 Folyóirat,

idõszaki kiadvány kiadása; 9603 Temetkezés,
temetkezést kiegészítõ szolgáltatás
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással megtárgyalta a Közétkezteté-
si és szociális étkeztetési szolgáltatások biztosí-
tása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
vonatkozó javaslatot.
A képviselõ-testület felhatalmazta Somogyi Ba-
lázs polgármestert, hogy az eljárást megindító fel-
hívást a szolgáltatási mennyiségek és a szolgálta-
tás tartalma vonatkozásában pontosítsa.
A képviselõ-testület a fõzõkonyha minimális bér-
leti díját 50 000 Ft-ban határozta meg, rendezvé-
nyek esetén minimum 20 000 Ft.
Az eljárást megindító felhívás az alábbiak szerint
kerül pontosításra:
– megmarad a helyben fõzés,
– dolgozók átvétele próbaidõre bocsátással,
– szerzõdés megkötése 10 éves idõtartamra,
– kiszállítási lehetõség jármûvel,
– versenyfeltételként szerepel a bérleti díj,
– referenciák között szerepel középfokú szakács
és felsõfokú dietetikus igénybe vétele,
– referenciák közül kihúzásra kerül az a feltétel,
hogy csak közétkeztetésben jártas szolgáltató ve-
gyen részt ajánlattevõként,
– évi 25 000 000 Ft összegû felelõsségbiztosítás.
A bírálóbizottság tagjai dr. Vágner Elza közbeszer-
zési tanácsadó, dr. Lakos László jegyzõ és
Molnárné Horváth Zsuzsanna gazdasági vezetõ.
3. A képviselõ-testület az eljárás lebonyolításával
megbízza a Faragó és Vágner Ügyvédi Irodát dr.
Vágner Elza (2483 Gárdony, Szabadság út 24.)

ügyvéd ügyintézésével és felhatalmazza Somo-
gyi Balázs polgármestert, hogy az eljárás lebo-
nyolítására vonatkozó megbízási szerzõdést
megkösse.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a Raiffeisen Bank Zrt. finan-
szírozási ajánlatát a kötvény törlesztés átüteme-
zésének módosítására vonatkozóan.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a Ten.Con 2006 Kft.
(2040 Budaörs, Margaréta u. 13.) 4 000 000 Ft +
áfa összegû árajánlatát a perkátai Gyõry-kastély
ROP-pályázatára vonatkozó részletes megvalósít-
hatósági tanulmány elkészítésére vonatkozóan.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a 16/2012. (III. 27.) számú ha-
tározatát az alábbiak szerint módosította:
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete engedélyezi a Perkátai Természetvé-
dõ Egyesület részére az Egyesület nevében sze-
replõ Perkátai kifejezés használatát.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete engedélyezi, hogy az egyesület szék-
helyeként bejegyeztetheti a 2431 Perkáta, Dózsa
Gy. u. 15. szám alatti Perkáta–Nagykarácsony Ál-
talános Mûvelõdési Központ – József Attila
Könyvtár és Mûvészetoktatási Intézményegység
helyiségeit szívességi használat céljából.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete alapító tagként tagsági viszonyt léte-
sít a Perkátai Természetvédõ Egyesület nevû tár-
sadalmi szervezettel.

Beszámoló a 2012. június 27-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete 2012. június 27-i képviselõ-tes-
tületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs pol-
gármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László
József, Szilasy László, Ujfalusi Pál, Szõke Im-
re Andor) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napi-
rendet az alábbiak szerint.
Napirend
1. A hulladékgazdálkodásról szóló 21/2007. (XII.
22.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Polgármesteri beszámoló az aktuális esemé-
nyekrõl
3. Önálló indítvány megtárgyalása „a Képvise-
lõ-testület és szervei szervezeti, és mûködési sza-
bályzata” módosítására vonatkozóan
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és dr.
Viski Mária közötti feladat ellátási szerzõdés elfo-
gadása
5. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és dr.
Viski Mária közötti megbízási szerzõdés elfogadá-
sa a házi gyermek- és felnõttorvosi szolgáltatások
biztosítására
6. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. évi
költségvetésébõl támogatott civil szervezetek
beszámolója a támogatások felhasználásáról
7. Bérüzemeltetett víziközmûvek 2012. évi beru-
házási javaslata
8. Egyebek
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta „a hulladékgazdál-
kodásról” szóló 21/2007. (XII. 22.) számú rende-
let módosítását.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással hozzájárult ahhoz, hogy
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 2012. áp-
rilis 16-tól 2012. június 26-ig terjedõ idõszakra a
111 230 Ft + áfa/hó összegû hulladékszállítási
díjkompenzáció kifizetését teljesítse.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal
és 0 tartózkodással nem támogatta a képvise-
lõ-testület és szervei szervezeti és mûködési sza-
bályzatáról szóló 11/2007. (IV. 04.) számú rende-
let 23. § 9. pontjának módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal
és 0 tartózkodással nem támogatta a képvise-
lõ-testület és szervei szervezeti és mûködési sza-
bályzatáról szóló 11/2007. (IV. 04.) számú rende-
let 41. § 6. pontjának módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta az egészségügyi
feladatellátási szerzõdés módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a megbízási szerzõ-
dést a házi gyermek- és felnõttorvosi szolgáltatá-
sok biztosítására
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Sport-
egyesület 2011. évi költségvetésbõl kapott tá-
mogatás felhasználására vonatkozó beszámoló-
ját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Polgárõr-
ség Közhasznú Egyesület 2011. évi költségvetés-
bõl kapott támogatás felhasználására vonatkozó
beszámolóját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátáért Közala-
pítvány 2011. évi költségvetésbõl kapott támo-
gatás felhasználására vonatkozó beszámolóját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Régiség-
gyûjtõ Egyesület 2011. évi költségvetésbõl ka-
pott támogatás felhasználására vonatkozó beszá-
molóját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a Nyugdíjasok Ba-
ráti Köre 2011. évi költségvetésbõl kapott támo-
gatás felhasználására vonatkozó beszámolóját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a Római Katolikus Egyházköz-
ség 2011. évi költségvetésbõl kapott támogatás
felhasználására vonatkozó beszámolóját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással hozzájárult a 62. számú fõút
Perkáta elkerülõ szakaszának forgalomba helye-
zéséhez.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással támogatta Perkáta település
két végén 7,5 tonnás súlykorlátozó tábla kihelye-
zését célforgalom kivétel engedélyezésével.



4 KÖZÜGYEK PERKÁTAI HÍREK 2012. augusztus

Beszámoló a 2012. július 11-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. július 11-i képviselõ-testületi ülésén 5 képviselõ (Somo-
gyi Balázs polgármester, Rajcsányi László József, Szilasy
László, Ujfalusi Pál, Szõke Imre Andor) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta a módosított napirendet az alábbiak szerint.
Napirend
1. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV.
27.) számú rendelet módosítása
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
23/2011. (X. 27.) számú rendelet módosítása
3. Perkáta Nagyközség Településrendezési terve II. számú mó-
dosításának megtárgyalása
4. Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007. (III. 30.)
számú rendelet módosítása
5. 2012. II. félévi ülésterv meghatározása
6. Egyebek
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az adós-
ságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeit, vala-
mint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 3.§
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három
évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevételek:

Bevételek 2013 2014 2015
Helyi adó 18 000 000 18 000 000 18 000 000

Önkormányzati
vagyon
hasznosítása 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Osztalék, koncessziós
díj és hozambevétel 0 0 0

Tárgyi eszköz, immateriális
jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítés,
privatizáció

0 0 0

Bírság, pótlék és
díjbevétel 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés 0 0 0
Fizetési kötelezettségek:

Fizetési kötelezettségek 2013. 2014. 2015.
MTZ lízingdíj 245 400 Ft

Földterület vásárlása
(Baracs-Nagyvenyim-
Perkátaútépítéshez) 187 500 Ft 187 500 Ft

Raiffeisen Bank Zrt.-
folyószámla hitel 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft

Raiffeisen Bank Zrt.-
kötvénykibocsátás
óvadéki célú rész 1 127 000 EUR

Raiffeisen Bank Zrt.-
kötvénykibocsátás
fejlesztési célú rész 26 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta „a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV.
27.) számú rendelet módosítását.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló
23/2011. (X. 27.) számú rendelet módosítását.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta Perkáta Nagyközség Településrendezési terve II. számú
módosítását.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalma-
zott élelmiszer nyersanyagnormákat az alábbiak szerint:

Intézmény megnevezése: 2012. augusztus 15.2012. szeptember

Szociális intézmény:

idõsek napközi otthona

reggeli, uzsonna 239 241

ebéd 291 294

Oktatási intézmény:

óvodai ellátás

tízórai, ebéd, uzsonna 332 338

iskola napközi otthon

tízórai, ebéd, uzsonna 403 411

iskola menza

ebéd 267 272

felnõtt étkeztetés

ebéd 339 346

A nyersanyagárak az áfát nem tartalmazzák.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta „az intézményi étkezési térítési díjakról” szóló 7/2007. (III.
30.) számú rendelet módosítását.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással jóvá-
hagyta a 2012. II. félévi üléstervet.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 5
igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogad-
ta Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Iváncsa Község Ön-
kormányzata közötti átmeneti megállapodás megkötését az
alábbi feltételekkel:

1. Iváncsa a jelenleg Perkáta ellen folyamatban lévõ végrehajtá-
si eljárást haladéktalanul megszünteti

2. 2012. szeptember 30-ig nem kezdeményez újabb végrehajtást

3. Perkáta a bírósági ítélettel megállapított fizetési kötelezett-
ségét 2012. szeptember 10-étõl december 10-ig három egyenlõ
részletben teljesíti

4. Amennyiben a négyoldalú tárgyalások eredményre vezetnek,
Perkáta a törlesztõ részletekbe beszámíthatja a Kerex Kft.-tõl
esetlegesen behajtott kötbér rá esõ arányos részét

5. Perkáta vállalja, hogy a bírósági határozattal nem érintett
2010-es, valamint a 2011-2012. évben keletkezett tartozásainak
rendezésére a többi hátralékos önkormányzat bevonásával
tárgyalásokat kezdeményez
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ÚJSZÜLÖTT PARK AVATÁS

2012. július 15-én 9 órakor a 2011-ben Perkátára született gyer-
mekek emlékparkjának avatásán a kisgyerekeket és a szülõket,
nagyszülõket Somogyi Balázs polgármester úr és Ujfalusi Pál
képviselõ úr fogadta. A park avatásán a polgármester úr kö-
szöntõje után a kicsik segítségével ültették el a szülõk a fákat.

Bogó Anikó

Szõlõhegyi
harang és kereszt ünnep

2012. július 7-én sokan kilátogattak az I. Szõlõhegyre. Pontban
12 órakor megszólalt a szõlõhegyi harang, mellyel az ünnepség
kezdetét vette. Ébl István a szõlõhegyi gazdák nevében köszön-
tötte a perkátaiakat és a Saint Maximin-i alpolgármester asz-
szonyt. Köszöntõjében a gazdák közötti civil összefogás fontos-
ságáról beszélt.

Somogyi Balázs polgármester úr is köszöntötte a jelenlévõket,
kifejezte örömét, hogy a szõlõhegyi harang és kereszt ünnep
minden évben megrendezésre kerül.

Gratulált a gazdáknak a 2012. évi Kistérségi Borversenyen elért
eredményeikért. Nedves Tibor, a Portugieser vörös borával
aranyérmet szerzett, Vajk István pedig az õsi magyar, siller vö-
rös borfajtával lett ezüstérmes.

A köszöntõk után gulyáslevessel, finom borokkal és zeneszóval
kezdõdött a délután.

Bogó Anikó
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5. Gyõry Teréz emlékmûsor
2012. július 15-én a József Attila utcában, a harangtoronynál
ötödik alkalommal került megrendezésre a Gyõry Terézia em-
lékmûsor.
1888. július 15-én gróf Gyõry Teréz Budapestre indult, hogy a
jezsuita kápolna (Szcitovszky- téri Jézus Szíve templom) építé-
se kapcsán a szerzõdést aláírja. Perkáta határában jártak
Selymespusztán, amikor a lovak megbokrosodtak, a grófnõ ko-
csija felborult és sérüléseket szenvedett. Gyõry Teréz túlélte a
balesetet, s ennek emlékére egy csodálatos haranglábat építte-
tett Selymespusztán. A baleset miatt nem tudta aláírni a kápol-
na építésének a tervét, így késõbb egy templomot tervezett
Kauser József. A Jézus Szíve templom 1909. április 27-re elké-
szült. Kohl Medárd püspök szentelte fel, Perkátán pedig a sze-
rencsés megmenekülés jelképeként felépült a selymespusztai
harangtorony, melyet már 1889-ben felszenteltek.

A harangtorony Gyõry Terézhez,
Perkátához méltatlan állapotba ke-
rült, amikor Ujfalusi Pál és a Polgári
Összefogás Perkátáért Egyesület a
torony felújításához kezdett.
2008-ban újra eredeti állapotában
láthattuk a harangtornyot. A tor-
nyon négy freskó kép található, kar-
melita mintákkal: keleten a
Kármelhegyi Boldogasszony, észa-
kon a Jó Pásztor, nyugaton az
Annuntiátió és délen Szent Teréz
képe.
Az ötödik Gyõry Terézia emlékmû-
soron egy litánián vehettünk részt, a
besnyõi Szironta Egyesület csen-
gettyûzött, majd a perkátai Rozma-

ring Énekkar dalcsokrát hallhattuk a
színpadi programot pedig a Mezõfalvi
Néptánc Együttes produkciója zárta. A
szervezõk pogácsával és perkátai borok-
kal vendégelték meg a rendezvény részt-
vevõit.

A rendezvény a következõ szervezetek
támogatásával valósult meg: Mezõföldi
Híd Térségfejlesztõ Egyesület,
Kisboldogasszony Alapítvány, Perkátai
Régiség Gyûjtõ Egylet, Perkátai Nyug-
díjasok Baráti Köre, Perkátai Polgárõr-
ség Közhasznú Egyesület.

Bogó Anikó
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A perkátai polgárõrség hírei
Legutóbbi jelentkezésünk óta számos rendezvénynek voltunk
részesei.
Jelen voltunk a szõlõhegyen a harangszentelés évfordulóján,
köszönet a meghívásért Ébl István fõszervezõnek és a gazdák-
nak. Õk tudják, hogy nem csak akkor jelenünk meg települé-
sünk e területén, ha hívnak. Járõrözünk napközben, este és éj-
szaka is, tesszük mindezt lóháton, motorral, és autóval, azért,
hogy segítsünk megvédeni nekik birtokaikat a hívatlan vendé-
gektõl. A még hatékonyabb terményvédelemhez azonban
nyilvánvalóan szükség lenne a hivatásos csõszre.
Igen, az elõbb jól olvasták, örömmel tudatjuk a tisztelt lakos-
sággal, hogy július elseje óta lóháton is találkozhatnak társaink-
kal.
Az elõzõ évekhez hasonlóan részt vettünk a József Attila utcai
haranglábnál rendezett Gróf Gyõry Terézia emlékmûsor bizto-
sításában.
Az utóbbi hetek híre volt, hogy minden „aknamunka” ellenére
a Perkátai Polgárõrség Közhasznú Egyesület mindenben a tör-
vényeknek megfelelõen mûködik. 2011. október 13. óta van írá-
sos együttmûködési megállapodásunk a Dunaújvárosi Rendõr-
kapitánysággal, mely teljesen megfelel a polgárõrségrõl és a
polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. tör-
vény elõírásainak.
Idén júliustól a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Sajtószol-
gálatával is együttmûködési megállapodást hoztunk létre a hi-
teles tájékoztatások érdekében.
Július 21-én egyesületünk egész napos családi polgárõr napot
tartott a Kastélyparkban, melyen fõzésekkel, kötetlen beszél-
getésekkel és az elmaradhatatlan focimeccsel igyekeztünk még
jobb CSAPATOT kovácsolni tagjainkból. Nagy örömünkre
igen sok családtag is részt vett a jó hangulatú rendezvé-
nyünkön.

Az idei év legnagyobb rendezvénybiztosítási feladata július
utolsó hétvégéjén várt ránk, amikor a bicskafesztivál és rendez-
vényei: a virtusvetélkedõ, a koncertek és a kulturális progra-
mok rendjének biztosításához kérték segítségünket. A rende-
zõséggel, a rendõrséggel, Rácalmás polgárõrségével kiválóan
együttmûködve az alábbi feladatokat láttuk el: felügyeltük a
programok rendjét, ellenõriztük a gépjármûvek beléptetését,
járõröztünk a rendezvény egész területén, kísértük és vigyáztuk
a fellépõket, õriztük a technikai berendezéseket és gépjármû-
veket. Természetesen mindezek mellett járõröztünk (gyalog,
motoron és autóval) az esti programok ideje alatt is Perkáta
egész területén. Feladataink ellátásában segítséget kaptunk
rácalmási kollégáinktól és a rendõrség munkatársaitól is.

Szerénytelenül elmondhatjuk, hogy tökéletesen sikerült a ren-
dezvénysorozat biztosítása.

Mindezt munkába járó, családos emberek látták el társadalmi
munkában, térítés nélkül! Nem beszélni kell tehát a helyi kö-
zösség összefogásáról, hanem TENNI!
Az egyesület elnöke és elnöksége ezúton is köszönetét fejezi
minden polgárõr társának az önzetlen segítségnyújtásért!
Közösségi feladatok segítéséhez a továbbiakban is számíthat
ránk Perkáta!
Amikor nincs rendezvény Perkátán, akkor is szinte minden na-
pos a jelenlétünk településünkön.
Járõrözés nappal, este és éjszaka, felügyeljük a segélyosztás
rendjét havonta az önkormányzatnál, segítjük a tûzoltók és a
mentõk munkáját, ha szükséges. A törvényi elõírásoknak meg-

felelõen együttmûködünk és segítjük
a rendõrség munkáját.
A hozzánk fordulókon szívesen segí-
tünk legjobb tudásunk szerint. Elõ-
fordult már sajnos olyan eset is, hogy
nem tudunk segíteni, mert a bejelen-
tõ nem hagyja, hogy segítsünk rajta.
Értesít minket, mi (minden más dol-
gunkat félretéve) felkeressük. Ha a
probléma indokolja, a helyszínrõl
rendõrt hívunk, aki sok esetben nincs
szolgálatban, mégis jön, akár szabad-
idejében, a családja mellõl is, mert
tudja, hogy a polgárõrök csak fontos
esetekben hívják és tudja, hogy õ is
számíthat ránk. Közös a célunk
ugyanis: a tisztességes állampolgárok
védelme és segítése! Azután néhány
órás huzavona után a bejelentõ (sér-
tett, panaszos) eljut oda, hogy iga-

zándiból õ nem is szeretne tenni semmit. Tanúként nem is látott
semmit, sértettként nem akar feljelentést tenni. Ilyenkor saj-
náljuk, mi, helyszínre hívott polgárõrök, hogy miért is kérték se-
gítségünket – feleslegesen? Aki nem akar magán segíteni, azon
mások sem segíthetnek! Ha nem gondolják komolyan a
segítségkérést, kérjük, ne hívjanak, mert mi ott szeretnénk
segíteni, ahol VALÓBAN számítanak ránk!
A jövõben is éjjel–nappal hívható a 06-30/621-0387-es telefon-
számunk, forduljanak hozzánk bizalommal!
Napokon belül itt a szeptember, amikor az iskolai tanítás meg-
kezdõdik. Kérünk minden arra közlekedõt, hogy jármûvével
óvatosan közlekedjen az iskola környékén, hogy a gyakran még
figyelmetlen gyerekekre vigyázzunk!

László Norbert tájékoztatásaiból szerkesztette: PZS
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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:

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

Augusztus – még mindig –
nyári szünet

Tombol a nyár, de lassan el kell kezdenünk gondolni a
2012/2013-as tanévre is.

Legfontosabb tudnivalók:
Pótvizsgára készülõk számára a korrepetálások idõpontjai:
2012. augusztus 27., 10 óra; 2012. augusztus 28., 8 órai kezdet-
tel!
Pótvizsgák idõpontja: 2012. augusztus 30., 8 órai kezdettel!
A pótvizsgákhoz szükséges dokumentumok: bizonyítvány;
szükséges felszerelés: a tantárgyhoz szükséges eszközök (pl.:
vonalzó, körzõ, atlaszok stb.)
Tanévnyitó idõpontja: 2012. szeptember 3., 8 órai kezdettel, az
elsõ tanítási napon. Kérem, ünneplõ ruhával tiszteljük meg az
eseményt!
Tankönyvvásárlással kapcsolatos információk:
Várhatólag 2012. augusztus 24-étõl kezdõdik az árusítás. Az in-
gyenes tankönyvjogosultságot igazoló dokumentumokat ké-
rem hozzák magukkal (önkormányzati határozat a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásról; igazolás a nagycsaládosságról –
min. 3 gyermek; orvosi igazolás a gyermek tartós betegségérõl).
A dokumentumok érvényességére kérem figyelni!
A nyár folyamán több rendezvényen, eseményen volt érdekelt
intézményünk, melyekrõl részletesen a szeptemberi számban
fogunk beszámolni, tekintettel a nyári szünetre.

Szilasy László ÁMK igazgató

Két felejthetetlen hét francia
barátainkkal

Az idei évben 8 tanuló és 2 kísérõ pedagógus utazhatott Saint
Maximinbe. Egy hetet tölthettünk el Perkáta testvértelepülé-
sén. Repülõvel utaztunk. Csodálatos volt a repülõrõl a kilátás,
tényleg igaz, hogy a felhõk fölött kék az ég. Mikor megérkez-

tünk, vezetõnk, Pascal várt ránk, és egybõl
az iskolai étteremhez vitt minket, ahol kö-
szöntöttek bennünket. Onnan Saint leu
d’esserentbe, egy gyönyörû strandkomp-
lexumba mentünk, itt sátrakban aludtunk.
Ezen a szép helyen sok ló, rengeteg nyuszi
él háborítatlanul. Az 1. napon berendez-
kedtünk, elfoglaltuk a szálláshelyünket. A
2. napon sporttevékenységeket folytat-
tunk, íjászkodtunk, korcsolyáztunk, majd
délután Chantillyben egy csodálatos kas-
télyt és a hozzátartozó lóistállót tekintet-
tük meg. A 3. napon szobrászkodtunk, ki-
rándultunk Thivernybe, megtekintettük a
katedrálist, este pedig egy pizzériában va-
csoráztunk. 4. napon JJ Rousseau parkotA Rousseau-parkban

A bányában
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A mûvelõdési ház hírei
A nyár második fele a nagyrendezvényekrõl szól. Július
27-28-án a Perkáta Nagyközség Önkormányzata, valamint több
civil szervezet segítségével megrendeztük a bicskafesztivált,
melyrõl részletesebben az újság hátlapján olvashatnak. Szep-
tember 8-án, egy napon kerül megrendezésre a Kisboldog-
asszony búcsú, a technikatörténeti kiállítás, valamint a szüreti
felvonulás és bál. A bicskafesztiválhoz hasonlóan, bízunk ben-
ne, hogy szeptember 8-án is minden korosztály talál kedvére
való programot.

2012. július 23-án megérkeztek Perkátára kínai vendégeink,
testvértelepülésünk Huaxiang politikai és gazdasági vezetõi, Li
Zhi polgármester úr, Chen Zhiliu úr, volt magyarországi nagy-
követ, Perkáta díszpolgára és felesége.
Perkátára érkezve a polgármesteri hivatalban megtekintették a
díszpolgáraink nevét felsoroló táblát, majd a katolikus templo-
mot, és az általános iskolát.
17 órakor megérkeztek a Gyõry-kastélyba, ahol Somogyi Ba-
lázs polgármester úrral fogadtuk õket. A kastély történetét és
aktuális kihasználtságát, majd a Magyar–Kínai Kulturális Ta-
lálkozóközpont terveit ismertette a polgármester úr a delegáció
tagjaival. A fogadáson Székely Zoltán remek zongorajátékkal
kedveskedett vendégeinknek.
A Boldog Huaxiang címû kiállítást Li Zhi polgármester úr és
Somogyi Balázs polgármester úr, Huaxiang és Perkáta vezetõje
közösen nyitották meg. Kiállításra került a Huaxiangból kül-
dött képanyag, mely testvértelepülésünk kultúráját, iparát és a
Perkátával ápolt kapcsolatát mutatja be. Bemutatásra került
továbbá, a Testvértelepülési kiállításból már ismert anyag,
amely a baráti kapcsolatot fémjelzõ fotókból és különleges tár-
gyakból áll össze. A kiállítás megnyitójára érkezõ vendégek „A
Boldog Huaxiang” címmel egy könyvet vehettek át, mely a
kiállítás képanyagát tartalmazza.
Augusztus 20-án a hagyományõrzõ lovasokkal, közösen szerve-
zünk ünnepséget.
A reggeli istentiszteleten kenyérszentelés lesz, majd a megszen-
telt kenyér 17 óra 30 perckor a templomkertben kerül felszele-
telésre. Az ünnepségen a Martonvásári Fúvószenei Egyesület
játszik.
A hagyományõrzõ lovasok a megszentelt kenyeret körbeviszik,
és a falu lakosságát megkínálják vele.

Bogó Anikó

Nyári természetjáró programok
beszámolója

Júniusban volt a környezetvédelmi világnap, és a Magyar Nem-
zeti Parkok Hete. Ennek jegyében a Természetvédõ Egyesület-
bõl Kovács Rita kezdeményezésére jutalom kirándulást szer-
veztünk a természetet kedvelõ, szorgalmas alsó tagozatos gyer-
mekeknek. Június 9-én, 9 tanulóval meglátogattuk a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Dinnyési Fertõ Természetvédelmi Te-
rületét. Fenyvesi László vezetésével megismertük a tanösvény
élõvilágát.

látogattuk meg, majd délután egy izgalmas vidámparkban szó-
rakozhattunk. 5. napon szintén szobrászkodtunk és sportol-
tunk. Ezen az estén családoknál aludtunk, ami nagyon király
volt. A 6. napon reggeliztünk a családoknál és bevásárolni men-
tünk. Délután szobrászkodtunk és „falra másztunk”, este pedig
bowlingoztunk, ami nagyon jó volt, de a cipõk viccesen álltak
rajtunk. 7. nap Párizsban jártunk, bepillantottunk a nemzeti ün-
nep alkalmából rendezett katonai felvonulásba is. Nagyon szép

volt, rengeteg repülõt és hadi jármûvet láthattunk. Vízibusszal
mentünk a Szajnán, utána az Eiffel-tornyot néztük meg, mely-
nek elsõ és második emeletérõl gyönyörködhettünk Párizs
látképében. Este fáklyásmeneten vettünk részt Saint Maximin-
ben és tûzijátékkal zárult a nap. 8. nap reggeliztünk és készülõd-
tünk a francia gyerekekkel a repülõtérre, hogy induljunk haza-
felé.
A következõ napokat is együtt töltöttük immár itt Magyaror-
szágon. Francia társainkat elkísérhettük Székesfehérvárra a
Bory-várba, Pákozdon és a Velencei-tó körül kirándultunk, ha-
jókáztunk. Másnap elutaztunk Visegrádra, betekintettünk az
Országházba, sétáltunk a Budai várban. Szerdán gyerekvirtus
keretében mérhettük össze ügyességünket, erõnket. Csütörtö-
kön Agárdon egy rönkvárban csatáztunk, majd kenuztunk és
strandoltunk. Pénteken délelõtt lovagoltak a vendégeink, majd
délután a helyi nevezetességekkel ismertettük meg a francia ba-
rátainkat egy akadályverseny keretében, majd Dunaújvárosba
utaztak a szabad strandra. Szombaton Szigethalmon az Emese
parkban lovas bemutatót tekintettünk meg, majd Ráckevén az
élményfürdõben töltöttük el a délutánt.
Ezúton is köszönjük szépen a lehetõséget, hogy egy felejthetet-
len, csodálatos hetet tölthettünk el Franciaországban, vala-
mint, hogy részt vehettünk a magyarországi programokon is.

Szabó Zita tanuló, Gyöngyösi Edit,
Horváthné Fischer Katalin tanítónõk

Falmászás

Folytatás a következõ oldalon.
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Túránk kezdetén õshonos magyar háziállatokkal barátkoztak a
gyerekek. Érdekességet jelentett számukra, amikor egy speciá-
lis távcsõ segítségével megnézhették, miként eteti a gólya a fió-
káit. Beleláthattak a sárgarigó fészkébe is. Tanúi lehettek an-
nak, hogy a „tolvaj” szarka mennyire vigyázza a saját fészkét,
ugyanis a vadrózsabokor tüskés ágai között alig észrevehetõ.
Védett botanikai értékekrõl hallhattunk. Közelebbrõl vizsgál-
hatták a gyerekek többek között a kígyósziszt, a tejoltó galajt, a
tövises iglicét, és a sziksófüvet.

A gazdag rovarvilágból érdekességnek számított a tajtékos-
kabóca bölcsõje, és a kis csigaházzal a hátán futkosó kaszáspók-
lárva.
Bármerre fordultunk is, a nádasban, a vízben, a levegõben min-
denütt madarak voltak.
A kilátótoronyból távcsõvel jól látható volt a gulipán, a gólya-
töcs, széki lile, és az állandó fészkelõk közé tartozó szürke gém.
A nyílt víztükrökkel tarkított nádas kitûnõ életteret biztosít a
nyári ludak, szárcsák, récék csapatai, a nagy kócsag, a kana-
lasgémek, a ragadozó madarak közül leginkább a barna rétihéja
és a vörösvércse számára.
Túránk utolsó állomásán a gyerekekre meglepetés várt. Kisma-
dár-gyûrûzés részesei lehettek, majd a kicsiny verebeket meg is
foghatták.
Köszönjük a Természetvédõ Egyesület támogatását, valamint a
kísérõ szülõk segítségét!

Fenyvesi László saját írású könyvét ajándékozta a könyvtárunk-
nak, „Lélekbõl jövõ madár” címmel, amelyben valóban lélek-
bõl jövõ meséket, verseket és írásokat olvashatunk a természet-
rõl.
2012. június 23-án, délután Papp Péter és Faragó János termé-
szetfotósok vezetésével útra kelt tizenhárom lelkes természet-
barát, hogy felfedezzék együtt a Parragi-erdõ élõvilágát.
Kellemesen elfáradva, sok élménnyel tértünk haza.
Köszönjük a két ifjú természetfotós vezetését, akik sok érdekes-
ségre hívták fel a figyelmünket, és készségesen válaszoltak a
sok-sok kérdésre. Köszönjük Szombat Katalin tanárnõ segítsé-
gét is, aki a gyerekek számára iskolai fényképezõgépeket bizto-
sított és útmutatót adott azok használatához.
A gyerekek nagyon lelkesen megörökítették a látottakat. Ha-
marosan beszámolunk a fotópályázat eredményérõl is.

Lászlóné Szabó Edit

Folytatás az elõzõ oldalról.



2012. augusztus PERKÁTAI HÍREK KÖZÖSSÉG 11

Kalandunk Franciaországban
„Júliusban 2 fõ perkátai középiskolás fiatal a Concordia Prog-
ramban végez önkéntes munkát francia testvértelepülésünkön
Saint-Maximinben.”
Szólt a rövid hír több perkátai fórumon.

Mi is ez a CONCORDIA?
Egy nemzetközi ifjúsági önkéntes program, fõként nyári tábor
keretében megvalósuló ingyenes munkavégzés közösségi célok
érdekében. Az önkéntesek sokféle feladatban vehetnek részt,
köztük környezetvédelmi, építési, helyreállítási, szociális, kul-
turális és régészeti munkában. A „work camp”-ek Európában,
Afrikában, Ázsiában, Amerikában is szervezõdnek. Feltétele a
nyelvismeret, hogy a célország nyelvén (de minimum angol
nyelven) kommunikációképes tudást birtokoljon a jelentkezõ.
Régen ezt a fajta tábort hívták szüleink, nagyszüleink „építõtá-
bornak”, kivéve, hogy mi ezért nem kaptunk semmiféle „mun-
kabért”.

Mi ketten, a perkátai iskolás csoport Franciaországból hazain-
dulásának napján, július 15-én csatlakoztunk be a Concordiába
(addig nyelvi segítséget adtunk a csoportnak).
A Saint-Maximin által fogadott csapatunk nagyon ,,sokszínû-
nek” számított nemzetiségi szempontból, hiszen rajtunk kívül
részt vett egy-egy észt, szerb, belga, német, amerikai, etióp fia-
tal, két olasz, több angol és hat francia tanuló.
Csapatunk falépítési feladatot kapott, amit a helyi kõbányából
kapott mészkövekbõl építettünk a Saint Maximin-i vasúti híd
közelében. A munka hétfõtõl szombatig, naponta 4-5 óra idõ-
tartamban zajlott, a napi munka és a tábori közösségi teendõk
(takarítás, fõzés) elvégzése után szabad foglalkozások, sporto-
lások, pihenés, internet használat (a helyi könyvtárban) állt ren-
delkezésre, de 2-3 naponta szervezett programokon vettünk
részt, úgy mint: más Concordia táborok meglátogatása, város-
nézések, természetjárás, bowling, lasergame. Sátrakban vol-
tunk elszállásolva, teljes étkezési ellátást kaptunk (hideg regge-
li, fõtt étel ebéd és vacsora), ezért a résztvevõknek csak az úti-
költséget és a költõpénzt kellett fedezniük. Az idei Concordia
diákmunkatábor testvértelepülésünkön Saint Maximin-ben 3
hétig tartott. Többnyire ezzel egyidõben szervezték a világ töb-
bi táján is, még az Antarktiszon is! A tábor célja az eltérõ nem-

zetek fiataljainak megis-
mertetése egymás kultú-
rájával, a fiatalok közös-
ségi életre és önállóságra
nevelése, a nyelvi készsé-
gek fejlesztése (elsõsor-
ban angol) és a munka
megismertetése.
Minden közösséget két
táborvezetõ irányít, egyi-
kük a technikai dolgokért
és a munka vezetéséért, a
másik a közösségi életért,
programok szervezéséért
és a papírmunkákért fe-
lel.
A projekt eredményeként
elkészült egy kis fal, mely

ezentúl az önkéntes munka jelentõségét szimbolizálja Saint-
Maximinban. Mi, két perkátai magyar fiú nem voltunk teljesen
magunkra hagyva, hiszen sokat segített Pascal barátunk (sza-
badidõszervezõ szakember), Viczkó Rita kint élõ perkátai hon-
fitársunk és figyelemmel kísért bennünket Serge polgármester
úr is.
Rengeteg közösségi élménnyel és kulturális tapasztalattal gaz-
dagodtunk, ezért minden 15 és 18 év közötti kalandvágyó fiatal-
nak ajánljuk, aki jó közösségben szeretne nyelvet gyakorolni,
meg akarja ízlelni az önállóságot a szülõi háztól, meg szeretné
tapasztalni önellátás felelõsségét, új emberekkel akar megis-
merkedni, bele kíván kóstolni a munkába.
Ezúton is nagy köszönetet mondunk Somogyi Balázs polgár-
mester úrnak, hogy lehetõvé tette és segítette részvételünket!

Pavlicsek Patrik és Pavlicsek Dániel Zsolt
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Egyház–hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

„Megkeresni az embert ott, ahol van,
és megajándékozni õt a hit örömével.”
Megszûnt a plébániahivatal vonalas telefonszáma. Az iroda új
elérhetõsége telefonon a 06 (30) 861 2621-es szám.
Július elsõ felében tartottuk egyházközségi karitászos ifjúsági
táborunkat Dunaföldváron, melyen az egész tanévben buzgón
templomba járó és hittant tanuló gyerekeknek volt lehetõsége
részt venni. (Jövõre is a legjobbaknak lesz lehetõségük az egy-
házközség táborában részt venniük). A kellemes nyári pihenés
mellett tartalmas programokon vehettek részt fiataljaink. A tá-
bort a jelképes résztvevõi befizetések mellett önkormányzati,
egyházmegyei, megyei karitász és egyházközségi támogatásból,
továbbá magánadományokból tudtuk megvalósítani. Köszönet
a szervezésben és lebonyolításban önzetlenül, ingyenesen részt
vállaló segítõinknek!

Július 15-én, vasárnap délután a József Attila utcai felújított ha-
ranglábnál immár ötödik alkalommal került megrendezésre a
Teréz grófnõ tiszteletére tartott emlékmûsor, melyet szokásos
módon római katolikus litánia nyitott meg. Ezúttal Pavlicsek
Zsolt lelkipásztori munkatárs mondta el a Szent Teréz litániát,
melyet a templomi kórus kísért egyházi énekekkel.

Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepét tartottuk.
„Mindenható örök Isten, te a Szeplõtelen Szûz Máriát, Fiad édes-
anyját, testével-lelkével az örök dicsõségbe emelted!” – szólt hála-
adó imánk.
Nekünk, magyaroknak, különös jelentõséggel bír ez a nap.
Ezen az ünnepen – közvetlenül földi pályájának befejezése
elõtt – ajánlotta fel országát és népét elsõ szent királyunk, Szent
István Máriának, a Nagyasszonynak. XII. Pius pápa 1950. no-
vember 1-jén hirdette ki a Munificentissimus Deus (A legbõke-
zûbb Isten) kezdetû bulláját a Boldogságos Szûz mennybevéte-
le és megdicsõítése tárgyában. Ez nem azt jelentette, hogy az
Egyház valamilyen új tételt kívánt kihirdetni. Csupán hittétel-
ként fogalmazta meg azt, amit már régen vallott. Így szól a hitté-
tel lényegi része: „A szeplõtelen, mindenkor szûz Istenanya
Mária, miután befejezte földi életének pályafutását, testestõl,
lelkestõl föl lett véve a mennyei dicsõségbe”.
Augusztus 20-án Szent István királyunk ünnepén reggel 8 óra-
kor lesz ünnepi szentmise, majd kenyérszentelés és kenyér-
osztás templomunkban.
A múltba kell néznünk, hogy a jövõbe lássunk!
Államalapító királyunkra, Szent Istvánra tekintünk, mert sokat
tanulhatunk tõle. Népünk vezetõi mindenkor példaként tekint-
hetnek arra az államférfira, aki bevezette hazánkat a keresz-
tény Európába.
Tanulhatunk Szent Istvántól, aki olyan közszellemet teremtett
az országban, mely az erényt erények tartotta, a bûnt pedig bûn-
nek. Egyértelmû értékrend volt: az erényt nem kellett szégyell-
ni, a bûnt nem lehetett hõstettnek beállítani – mint ezt a médiá-
ban és a közéletben gyakorta látjuk a mai Magyarországon.
Továbbra is köszönettel fogadjuk az idei esedékes önkéntes
egyházi hozzájárulásokat, melynek összege személyenként: a
dolgozó felnõttnek 3500 Ft/év, nem aktív felnõttnek (nyug-
díjas, munkanélküli) 2500 Ft/év. Egyénileg magasabb össze-
gekkel is támogató egyházközségünk, mely adományokat hálá-
san fogadunk. A befizetést segítõ sárga csekkeket már eljuttat-
tuk minden perkátai háztartásba, aki nem kapta meg vagy to-
vábbi csekkre van szüksége, kérje egyházközségünk plébánosá-
tól vagy világi vezetõitõl. E befizetésekkel a templom és a plébá-
niahivatal fenntartására segítik (víz, villany, gázszámlák, javítá-
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sok, biztosítás stb.), hogy fenn tudjuk tartani Perkátán a mûkö-
dõ egyházközséget és ne más településrõl kelljen az egyházhoz
fordulóknak segítséget kérniük (pl. temetés, keresztelés, szent-
ség-kiszolgáltatások, szentmisék...). Nem a papot vagy az alkal-
mazottakat fizetik meg a befizetõk, hanem a helyi egyházköz-
ség fennmaradásához járulnak hozzá. Támogatásukat elõre is
köszönjük!
Templomunk búcsúját szeptember 8-án és 9-én tartjuk.
Kisboldogasszony napján, szombaton délután szabadtéri
szentmise és kulturális programok lesznek a templomkertben,
majd vasárnap reggel 8 órakor búcsúi szentmise a templom-
ban, mely egyben a tanév kezdetét köszöntõ Veni Sancte is.
A tanév kezdetével újraindul az iskolai hitoktatás is. Nincsen
változás az elõzõ évekhez képest (jövõ õsztõl várható nagyobb
szervezeti változás). Idén is évfolyamonként, a tanítási órákhoz
kapcsolódva várják hitoktatóink a gyerekeket, Toldi Hajnal
Róza az óvodásokat és kisiskolásokat, Pavlicsek Zsolt a nagyob-
bakat. A csoportbeosztások ügyében az órarendek véglegese-
dése után a hitoktatók felkeresnek minden osztályt. Beírat-
kozni szóban és hittanórai megjelenéssel lehet az elsõ napoktól.
Kiemelten hirdetjük a kedves szülõknek, hogy elsõáldozáshoz e
tanév tavaszán is csak azokat a – legalább 3.osztályos vagy idõ-
sebb – gyerekeket engedhetjük, akik FOLYAMATOSAN részt
vesznek a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken!
Jövõ õsszel bérmálkozást tervezünk Perkátán, mely a keresz-
tény nagykorúság szentsége. Ennek feltételei: KITARTÓ rész-
vétel a vasárnapi szentmiséken és a szeptembertõl induló felké-
szülést segítõ hittanórákon! Életkori feltétel: jelenleg legalább
7. osztályos legyen, vagy a bérmálkozáskor betöltse 14. életévét
a jelölt! Középiskolásokat, felnõtteket is várunk hittanóráink-
ra, bérmálkozói csoportunkba, számukra délutáni, kora esti
órákban egyeztetünk heti hittanórai alkalmat.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

GOLGOTA TEMETKEZÉSI KFT.

Ügyelet éjjel-nappal:
06-30-709-2231, 06-20-460-7151

Cím: Perkáta, Engels Frigyes út 2. Szabóné Judit (06-30-456-2659)

Teljes körû temetkezési szolgáltatás és ügyintézés

* temetkezési kellékek széles körû választéka (koporsós és urnás temetéshez)

* elhunyt-szállítás, hamvasztás (3 napon belül), sírásás, hantolás, kriptaépítés

* ravatalozás, temetés, anyakönyvezés (ingyenes)

* hétvégi és ünnepnapi temetés (felár nélkül!)

* koszorúrendelés helyben

Szeretne egészségesebb, fittebb lenni?

Nagyobb önfegyelmet szeretne gyermekének?
Versenyezni akar többféle küzdõsportban?

Megismerné a harcmûvészetek életmódfejlesztõ tanítását?

Szeptembertõl Perkátán ismét lehetõsége
nyílik erre kicsinyeknek és felnõtteknek!

A Leopard-Box Harcmûvészet

önvédelmi szakkört
kungfu harcmûvészeti edzéseket indít

6 éves kortól az iskolában szeptemberi kezdéssel!
10 éves kortól megfelelõ érdeklõdés esetén külön ökölvívó
foglalkozásokat indítunk.
Igények esetén 14 év felettieknek külön csoportban szervez-
zük az edzéseket.
Versenyzésre vágyóknak thai box, kínai box, kick-box, ököl-
vívás, kempo, MMA, K1 stb. rendszerekre biztosítunk felké-
szítést.
Jelentkezés és további információk az iskolában Pavlicsek
Zsolt edzõnél, vezetõ mesternél kérhetõ.
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KÍNA KINCSEI 44. Pavlicsek zsolt állandó rovata

Kínai testvértelepülési látogatás Perkátán
Július utolsó hetében érkeztek hozzánk
kínai barátaink Peking Fengtai kerületé-
bõl és Huaxiang nagyközségébõl.
A delegációt Liu Yu úr, Peking Fengtai
kerületének polgármester-helyettese és
Li Zhi úr, Huaxiang titkára vezette. A cso-
port tagja volt Chen Zhiliu úr nyugalma-
zott nagykövet úr – aki Perkáta díszpolgá-
ra – és felesége, továbbá egy pekingi be-
fektetési társasági elnök, két befektetési
igazgató, három befektetési menedzser és
egy kerületi, városfejlesztési alelnök is.
A vendégek fõ céljai: a testvértelepülési
barátság mélyítése a 4 éves (2011-14 kö-
zötti) munkatervünknek megfelelõen,
Perkáta turisztikai nagyprojektében (kas-
tély felújítása) való kínai részvételi lehetõ-
ség megbeszélése, a kulturális és oktatási
együttmûködések fejlesztése (kiállítások,
kiadványok), az ifjúsági cserelátogatások

beindítása. Kínai cégek, vállalkozások, üzemek, beruházások
Perkátára telepítésének szakmai vizsgálata, melyben Perkáta
felajánlotta a befektetési övezetre szánt területeit a
kölcsönösen elõnyös beruházások helyszíneként.
Perkáta számára július 23-a volt a legfontosabb nap a kínai láto-
gatás szempontjából, mivel ekkor fogadtuk vendégeinket tele-
pülésünkön. Elõször községházunkkal, iskolánkkal, óvodánk-
kal, templomunkkal és mûvelõdési házunkkal ismerkedtek

meg, majd a kastélyban köszöntöttük õket. A tartalmas munka-
megbeszélésen Somogyi Balázs polgármester ismertette felújí-
tási terveinket, kiemelve, hogy a kastély kiváló találkozóhelye
lehet a kínai-magyar kapcsolatoknak, mely projektbe elõször
kínai szakmai együttmûködést kért (az uniós pályázathoz),
majd a további ütemek felújításaihoz akár kínai tõke is
bevonható lesz.
Másik befektetési irány településünk jó földrajzi adottságaiból
következik: iparfejlesztési, munkahely-teremtési törekvésein-
ket kínai barátaink is nagy figyelemmel kísérik, és szakembere-
ik által segíteni szeretnének Perkátára települõ kínai
érdekeltségû vállalatok, cégek, üzemek beruházásaiban.
A tárgyalások minden kitûzött cél tekintetében sikeresek vol-
tak, kulturális együttmûködéseinket közös erõvel fejlesztjük to-
vább, a gazdasági befektetések ügyeit pedig mindkét fél miha-
marabb a konkrét lehetõségek megvalósításának irányába
fejleszti.
A munkamegbeszélés után a kulturális együttmûködés jegyé-
ben a mûvelõdési ház földszinti bemutatótermében fotókiállí-
tást nyitottunk meg Huaxiangról, melyet egy saját tárgyi és fény-
képes bemutatóval tettünk teljesebbé. Kínai barátaink –
Huaxiang és Perkáta között több mint félévszázada létrejött po-
litikai és baráti kapcsolatok emlékére és tiszteletére – fotóalbu-
mot állítottak össze „A Boldog Huaxiang” címmel. Az igényes,
kétnyelvû kiadvány gyönyörû képekkel és tartalmas mondatok-
kal emlékezik meg a két település közös 52 évérõl, bemutatva
Huaxiang gazdasági és társadalmi, kulturális fejlõdését, a szá-
mukra legfontosabb virágtermesztés sikereit és a magyarokkal
való találkozások pillanatait. A hosszú napot a delegáció tagjai,
L. Simon László kulturális államtitkár úr, országgyûlési
képviselõnk vendégeként zárták Agárdon egy kiváló hangulatú
baráti vacsorával.
A hét folyamán kínai barátaink szakmai programként megis-
merkedtek a Perkátához legközelebbi két nagy cég (Hungrana
Kft., Agrospeciál Kft.) tevékenységeivel. Hazánk több neveze-
tességének meglátogatása mellett kiemelkedett a programból,
amikor a delegációt díszvacsorán fogadta budapesti rezidenciá-
ján a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete Gao
Jian asszony, aki Perkáta barátjaként nagy örömét fejezte ki a
testvértelepülési kapcsolatok 52 éves múltja és a jelenlegi szédí-

Folytatás a következõ oldalon.
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tõ sebességgel való fejlõdése iránt. Jó barátként köszöntötte
Somogyi Balázs polgármestert és Pavlicsek Zsolt kínai refe-
renst, kapcsolattartót. A nagykövet asszony elmesélte kínai
vendégeinek, hogy Magyarországra érkezve elsõ vidéki látoga-
tása Perkátára vezetett (követve több nagykövet-elõdje hason-
ló gesztusát), mert Perkáta kicsinysége ellenére alapvetõ
oszlopa a magyar-kínai kapcsolatoknak. A legmagasabb

támogatását ígérte a megvalósításra kerülõ tervekhez és közös
projektekhez.
Utolsó magyarországi napjukon kínai vendégeink Budapest to-
vábbi szépségeivel ismerkedtek, melynek csúcspontja a Parla-
ment meglátogatása volt. Nagyszerû hangulatú búcsúvacsora
után élményekkel gazdagon utaztak el Magyarországról
huaxiangi barátaink

Kínai szakkör
indul

Szeptembertõl újraindul a kínai nyelv
és kultúra iránt érdeklõdõk részére a
foglalkozássorozat.
Iskoláskorúak részére az iskolában,
felnõttek részére a mûvelõdési házban
lesznek a szakkörök.
Jelentkezés Pavlicsek Zsolt szakkör-
vezetõ tanárnál és a mûvelõdési ház
munkatársainál.

Grund vándorkupa
Tisztelt Perkátai Olvasó!
Mint tudják, 2012. augusztus 4-én meg-
hirdetett futballkupa volt a Táncsics Mi-
hály utcai „Grundon”. A megadott idõ-
pontra több csapat is jelezte a részvételt,
de csak 4 csapat jelent meg a helyszínen, s
bizonyította az érdeklõdését.
A csapatok:
Athletic Bilbao FC: Mészáros Máté, Sza-
bó Milán, Simon Attila, Simon Zsolt,
Szûcs Flórián, Szûcs Martin.

Dühöngõ FC: Kundakker József, Kulcsár
Balázs, Kulcsár Bence, Kulcsár István,
Szabó Ákos, Szántó Márton, Szántó
Milán
Grund FC: Faragó Attila, Faragó János,
Horváth István, Kenyeres Attila, Orbán
Tibor, Perl Imre, Szabó Bernadett
Süller FC: Csicsó Márk, Homó Bence,
Kovács János, Sóvári Norbert, Tóth Atti-
la, Vászon Richárd

A tornát a Grund FC nyerte, s így övék a
Grund vándorkupa is 1 évig.
A Dühöngõ FC 1 pontot szerzett 2-13
gólkülönbséggel.
Az Athletic Bilbao FC 3 pontot szerzett
6-1 gólkülönbséggel.
A Süller FC 5 pontot szerzett 7-2 gólkü-
lönbséggel.
A Grund FC 7 pontot szerzett 12-1 gólkü-
lönbséggel.
Köszönet Somogy Balázs polgármester
úrnak, aki segítséget nyújtott a sikeres
megrendezéshez, s külön köszönet a saját
pénzen hozott üdítõért és csokiért, ami-
bõl minden résztvevõ részesült. Köszönet
a Perkátai Sportegyesület elnökének,
Pavlicsek Nándor úrnak a játékvezeté-
sért, és a rendezvény sikeres megszerve-
zéséhez való hozzájárulásához. Köszönet
Oláh Istvánnak, aki a focipályán a füvet
rendben tartja stb.
Ne felejtsétek el, aki itt volt, az egy él-
ménnyel gazdagabb lett, aki nem, az bán-
hatja.

Horváth István
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Lovas hírek
Július hónapban 3 szakágban képviseltük
községünket. Díjugratásban remekel-
tünk. Gubicza Anett és lova, Bokros Bon-
ca hatalmasat alkottak. Teljesítették az
országos bajnoki forduló 3 minõsítõ pá-
lyáját, ezzel minõsültek az országos baj-
nokságra, mely a legrangosabb versenye
a díjugratásnak. Rosta Renáta és lova,
Fanni folytatták a június hónapban meg-
kezdett hibátlan versenysorozatukat, és
két 1. helyezést hoztak nekünk. A sárosdi
versenyen egy kategóriát feljebb léptek
(B/3ifi), és a pályát sikeresen befejezték.
Jómagam (Orbán Brigitta), 3 évi verseny-
kihagyás után, ismét ringbe szálltam, sa-
ját tenyésztésû, perkátai születésû, 7 éves
kancámmal, akinek élete elsõ ilyen pályá-

ja volt. Cassiopeia magabiztosan, ered-
ményesen teljesítette a B/0 kategóriás
pályát, mellyel az 1. helyezéshez segített.

Fogathajtásban a Horváth teamnek szur-
kolhattunk. A 3 napos verseny megint iz-
galmas volt. Az elsõ nap díjhajtása job-
ban sikerült, mint az elõzõ versenyeken,
de a csapat ismét a 2. napon brillírozott
igazán. A maraton az erõsségük, így sokat
javítottak az összetett eredményükön. A
3. nap akadályhajtását 2 verõhibával fe-
jezték be, és ezzel még két hellyel elõrébb
kerülhettek összetettben. Gyermekver-
senyen Kukucska Fanni és Frida képvi-
selték a Perkáta SE-t. A páros 2 verseny-
számba nevezett. Az elsõ pályát 2 verõhi-
bával zárták, de ezt a csorbát kiküszöböl-
ték, és a 2. pályát már hibátlanul fejezték
be.

Június 30. – Budapest, Nemzeti Lovarda:
díjugrató-verseny, Országos Minõsítõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, A/1 „125
cm-es” kategória (68 induló): 4 hibapont,
36. hely.
Július 6-7-8. – Zomba: Országos B kate-
góriás minõsítõ verseny, Dél-Dunántúli
Régiós Bajnokság III. forduló
Horváth Árpád–ifj.Horváth Árpád –
Bongó-Bessy, kettesfogathajtó B kategó-
ria (19 induló): díjhajtás 68.91 hibapont,
13. hely; maraton 55.96 hibapont, 4. hely,
(2 nap után összetettben 124.87 hiba-
pont, 9. hely); akadályhajtás 6.06 hiba-
pont, 7. hely. A három nap összesített
eredménye alapján 130.93 hibaponttal, a
7. helyen végeztek.

Július 7. – Székesfehérvár: díjugrató-
verseny

Orbán Brigitta – Cassiopeia, B/0 „90
cm-es” kategória (25 induló): hibátlan, 1.
hely.

Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es”
kategória (39 induló): hibátlan, 16. hely.

Rosta Renáta – Fanni, B/2ifi „110 cm-es”
kategória (11 induló): hibátlan, 7.3 stílus-
pont, 4. hely.

Július 15. – Sárosd: díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Fanni, B/2ifi „110 cm-es”
kategória (2 induló): hibátlan, 6.9 stílus-
pont, 1. hely. Ezzel 42 minõsítõ pontot
szerzett.

Rosta Renáta – Fanni, B/3ifi „120 cm-es”
kategória (1 induló): 16 hibapont, 1. hely.

Július 20. – Székesfehérvár: díjugrató-
verseny, Országos Minõsítõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, A/1 „125
cm-es” kategória (54 induló): 8 hibapont,
45. hely.
Július 21. – Székesfehérvár: díjugrató-
verseny, Országos Minõsítõ
Gubicza Anett – Bokros Bonca, A/1 „125
cm-es” kategória (48 induló): hibátlan,
15. hely.
Július 22. – Apaj: gyermekverseny
Kukucska Fanni – Frida, könnyû stílus
ügyességi kategória 12 éves korig (15 in-
duló): 2 verõhiba, 6.9 stíluspont, 13. hely.
Kukucska Fanni – Frida, könnyû stílus
nyílt kategória 18 éves korig (22 induló):
hibátlan, 8. hely. Ezzel 18 minõsítõ pon-
tot szereztek.

Orbán Brigitta

Egy oldal: 20.000 Ft+áfa

Fél oldal: 10.000 Ft+áfa

Negyed oldal: 5.000 Ft+áfa

Egy hatod oldal: 3.500 Ft+áfa

Egy nyolcad oldal: 2.500 Ft+áfa

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások, köszöntõk:
1.000 Ft+áfa/alkalom.

A társadalmi célú hirdetések negyed oldalig díjmentesek.
Kedvezmények: 2-5 megjelenés: 15 %,

5-9 megjelenés: 25 %,  10 és felette: 40 %
Helyi hirdetõknek állandó 20 % kedvezmény.
Felár: színes hirdetés igénylése esetén 20 %.
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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
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BICSKAFESZTIVÁL
2012. július 27-én pénteken 17 óra-
kor a Széchenyi Programiroda gazda-
ságfejlesztési elõadója, Soponyai
László turisztikai pályázatokat bemu-
tató elõadásával kezdetét vette a
Bicskafesztivál.
A színpadi program a Tihanyi Vándor-
színpad, Éljen a Magyar! címû fel-
emelõ elõadásával vette kezdetét.
Hat kiváló színész, énekes elõadásá-
ban hallhattuk a leggyönyörûbb ma-
gyar dalokat, nótákat.
22 órakor elkezdõdött a bál, melyen a
helyi fellépõk, Rádi Laci és a 3ÁSZ
szolgáltatta a zenét, biztosította a jó
hangulatot.
Július 28-án szombaton 10 órától Perkátai
bicskák, kések és vágóeszközök címû ki-
állítást tekinthették meg az érdeklõdõk. A
kiállítást a Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet
rendezte be, köszönet érte.
A nap folyamán a bicskakiállítás mellett
„A víz védelme” kiállítást is megtekinthet-
ték az érdeklõdõk az iskola tornatermé-
ben. A tornateremben francia,
magyar, portugál és mali gyer-
mekek munkái kerülnek kiállítás-
ra.
10.15-tõl egy szakmai elõadá-
son vehettek részt az ide látoga-
tók, melyet a Schalbert Kisapos-
tag Településfejlesztési Alapít-
vány képviselõje Kutrovácz
Réka tartott. Az elõadása címe,
Település és turizmusfejlesztés
Kisapostagon, de az elõadó a
Duna Településszövetség munkájára is kitért elõadásában.
10 órától a gyerekek különbözõ kézmûves foglalkozásokon vehettek részt,
arcfestéssel, tetkózással és gyermekvirtussal várták õket a Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola pedagógusai. Köszönet érte Vátkainé Boda Ildikónak,
Horváthné Fischer Katalinnak, Jákliné Perei Erikának, Denke Antalnénak,
Tóth Ferencnének és Siposné Nagy Krisztinának.
Szintén 10 órától elkezdõdött a sakkverseny 14 fõ részvételével. 1. helyen
Jánoshalmi Attila, 2. helyen Csordás Péter – a verseny szervezõje – és 3. he-
lyen Kiss János végzett. Gratulálunk a helyezetteknek!
13 órától Budai Pál az MTTOSZ elnöke tartott szakmai elõadást, a szövetsé-
get és a versenysorozatot mutatta be, kitért a versenysorozat turisztikai és
közösségformáló hatására is.
14 órakor kezdetét vette a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Vir-
tusvetélkedõje – Fejér megyei döntõje, melyen Bölcske és Perkáta csapata
mérte össze erejét. A verseny jó hangulatban telt, a perkátai csapat gyõzel-
mével zárult. A legerõsebb nõi versenyzõ Mosonyiné Szilágyi Csilla, a leg-
erõsebb férfi pedig Hegedûs Alex lett. Gratulálunk nekik! A csapat továbbju-
tott az országos döntõre, mely 2012. augusztus 17-19-én lesz, Jászdózsán.
Dr. Viski Máriának ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hogy a hétvé-
gén, illetve a verseny idején orvosi ügyeletet vállalt.
17.40 perckor a Rozmaring Énekkartól vidám, lendületes dalokat hallhat-
tunk, köszönjük nekik a szereplést, és köszönjük Czinger Imrénének a felké-
szítést.
A martonvásári Százszorszép Táncegyüttes 18 órakor lépett színpadra, kivá-
ló táncösszeállítást láthattunk tõlük. A martonvásári táncosok után Hunyadi
Mátyás Általános Iskola diákjai charleston produkcióját tekinthettük meg,
felkészítõ tanáruknak Hegedûs Gabriellának és a diákoknak köszönjük a pro-
dukciót.

19.15 perckor Vátkai Zoltán töréstechnikai bemutatóját láthattuk, melyen
Vátkai Zsombor és Sulák Péter önvédelmi gyakorlatokat mutatott be.
Az esti színpadi program Takács Nikolasz fellépésével kezdõdött, majd a
Back to Black másfél órás mûsora következett és a Retro Disco elõtt Szirota
Jennifert hallhattuk.
A perkátai és a rácalmási polgárõröknek, a helyi rendõröknek köszönjük az
egész hétvégés jelenlétet!
A rendezvény megvalósításában a következõ szervezetek vettek részt:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK,
Perkáta SE, Perkátai Régiség Gyûjtõ Egylet, Perkátai Polgárõrség Közhasznú
Egyesület, Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre, MTTOSZ, Mezõföldi Híd Tér-
ségfejlesztõ Egyesület, Nemzeti Kulturális Alap
A rendezvényen készült fotókat Papp Péter és az ÁMK munkatársai készítet-
ték!
Köszönjük nekik a segítséget!

Bogó Anikó


