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A kínai nagykövet
látogatása Perkátán

2013. augusztus 5-én falunkba lá-
togatott XIAO QIAN úr, a Kínai
Népköztársaság rendkívüli és
meghatalmazott magyarországi
nagykövete. Látogatásának fõ
célja volt személyesen megismer-
kedni azzal a magyar településsel,
amelynek már 53. éve van tényle-
ges aktív kapcsolata Kínával.

A nagyköveti delegációval érkezett Wang Hongliang gazdasági
és kereskedelmi tanácsos, Wang Haitao, a politikai osztály ve-
zetõje, Chen Yibin, a tudományos és technikai csoport vezetõ-
je, Duan Shuangxi, a politikai osztály attaséja.
Vendégeinket a polgármesteri hivatalban Somogyi Balázs pol-
gármester úr köszöntötte. Kínai barátaink elõször Perkáta tör-
ténetével és települési jellemzõivel ismerkedtek meg, majd az

öt évtizedre visszanyúló perkátai-kínai kapcsolat emlékeirõl és
az utóbbi évek felpörgött eseményeirõl kaptak tájékoztatást.
Tárgyalási témáink voltak a szorosabbá váló barátság mellett a
konkrét együttmûködési tervek és a már elindult közös progra-
mok is. Kiemeltük a tavaly megkezdett kulturális közeledést
(kiállítás és kiadvány Huaxiangról), valamint az idén elindított
diákcsere programot.
Nagykövet úr maximális támogatásáról és kiemelt segítségérõl
biztosított bennünket minden közös program kapcsán.

A katolikus templom megtekintése alatt Pavlicsek Patrik adott
rövid orgonakoncertet látogatóinknak. Rövid séta után a mû-
velõdési házban polgármester úr ismertette a már részletesen
kidolgozott és pályázásra elõkészített kastélyprojektet, kiemel-
ve annak kínai vonatkozásait. Ezek után a Horváth Dóra által
szervezett kultúrmûsort tekintették meg kínai vendégeink. Elõ-
ször a csikósruhába öltözött hagyományõrzõ lovasok érkeztek
hangos ostorcsattogtatás közepette, majd perkátai népviselet-
be öltözött kicsinyek és felnõttek énekeltek és táncoltak sud-
ridomot. A szórakoztatás tetõfoka volt, amikor a delegáció tag-
jait táncba invitálták a lányok, asszonyok. A kedélyek lenyugta-
tásául íjászbemutatóval és a nyilazás kipróbálásával zárult a
program. Köszönetünket fejezzük ki minden szervezõnek és
fellépõnek, hogy az igen nagy hõségben is megtettek mindent,
hogy kínai barátaink jól érezzék magukat nálunk!

KÍNA KINCSEI 54. – Pavlicsek Zsolt állandó rovataFotók: Papp Péter
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Beszámoló a 2013. június 19-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2013. június 19-i
képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth
Ferenc alpolgármester, Rajcsányi László
József, Kovács Ferenc, Szilasy László,
Laki Ferenc) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással támo-
gatta az NKA Építõmûvészet és Örökség-
védelem Kollégiuma pályáztató által a
Perkáta – Gyõry-kastély állagmegóvási
munkák – I. ütem címû pályázat benyújtá-
sát, melynek770000 Ft összegû önrészét a
2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással meg-
tárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló javaslatot és azt az
elõterjesztés szerinti tartalommal elfo-
gadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti
feladatainak ellátására vonatkozó megál-
lapodást, amely egyrészrõl az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulás, másrészrõl
Adony Polgármesteri Hivatala, harmad-
részrõl Adony Város Önkormányzata kö-
zött jött létre.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással meg-
tárgyalta a Dészolg Kft. és a Közév Kft.
egyesülésével kapcsolatos taggyûlési elõ-
terjesztéseket, valamint a Dészolg Kft.
társasági szerzõdésének módosítását. A
Dészolg Kft. 2013. június 20-ra összehí-
vott taggyûlésére készült napirendi pon-
tokhoz tartozó elõterjesztéseket támoga-
tóan jóváhagyta, azokat elfogadta. Felha-
talmazta a település polgármesterét, hogy
fentiekkel kapcsolatos dokumentumokat
aláírja. A képviselõ-testület hozzájárult,
hogy Adony, Baracs, Perkáta és Szabad-
egyháza települések képviseletében a fel-
ügyelõ bizottság tagja Adony Város Pol-
gármestere, Ronyecz Péter legyen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással Per-
káta Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete az 52/2013. (V. 30.) számú
képviselõ-testületi határozatot visszavon-
ta, és a következõ határozatot hozta.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete a dr. Viski Mária
(6726 Szeged, Radnóti u. 21/b., szül. hely,
idõ: Szeged, 1965. 04. 13., an: Kopasz
Margit) háziorvossal 2012. május 17-én
kötött, a Perkáta II. számú háziorvosi kör-

zet egészségügyi feladatainak ellátására
vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási
szerzõdést 2013. június 30-ával felmond-
ja.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete az 52/2013. (V. 30.)
számú képviselõ-testületi határozattal a
vonatkozó jogszabályokban foglalt mûkö-
désre vonatkozó elõírások, illetve a házi-
orvosi feladat-ellátási szerzõdésében vál-
lalt kötelezettségeinek folyamatos meg-
szegése miatt mondta fel dr. Viski Mária
feladat-ellátási szerzõdését „az önálló or-
vosi tevékenységrõl” szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. § (3) bekezdése alapján.
„Az önálló orvosi tevékenységrõl” szóló
2000. évi II. törvény 2/B. § (4) bekezdése
elõírja, hogy a feladat-ellátási szerzõdés-
ben hat hónapnál rövidebb felmondási
idõ nem határozható meg. A dr. Viski
Mária háziorvossal 2012. május 17-én kö-
tött egészségügyi feladat-ellátási szerzõ-
dés 18. pontja értelmében a szerzõdést a
felek 6 hónapos határidõvel, írásban, in-
doklással felmondhatják, vagy közös
megegyezéssel megszüntethetik.
A fentiekre tekintettel Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata Képviselõ-testülete
a dr. Viski Máriával 2012. május 17-én kö-
tött feladat-ellátási szerzõdést, a hat hó-
napos felmondási idõ figyelembe vételé-
vel, 2013. november 30-i hatállyal mondta
fel.
A dr. Viski Mária háziorvossal kötött fel-
adat-ellátási szerzõdés képviselõ-testület
általi felmondását követõen a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
a dr. Viski Mária egyéni vállalkozó házi-
orvos részére 2012. május 24-én kiadott
VII-R-044/2017-7/2012. iktatószámú mû-
ködési engedélyt, alaphatározatot annak
FE-02R/0017-162013 iktatószámú módo-
sításával együtt a VII-R-044/02557-10-
/2013. számú határozatával 2013. június
30-tól visszavonta.
„Az egészségügyi ellátórendszer fejlesz-
tésérõl” szóló 2006. évi CXXXII. törvény
2/E. § (5) bekezdése értelmében a köz-
szolgáltatásért felelõs szerv az egészség-
ügyi ellátási szerzõdést azonnali hatállyal
felmondja, ha az egészségügyi szolgáltató
mûködési engedélyét visszavonták.
A fenti indok alapján Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata Képviselõ-testülete
a dr. Viski Máriával kötött feladat-ellátási
szerzõdés azonnal hatállyal történõ fel-
mondásáról határozott.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy eljárást kezdeményez a
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvá-
rosi Járási Hivatal Járási Népegészség-
ügyi Intézeténél.

– a Perkáta II. számú háziorvosi körzet
vonatkozásában „az egészségügyrõl” szó-
ló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott házi-
orvosi, házi gyermekorvosi feladatok ellá-
tására vonatkozó mûködési engedély ki-
adása,
– valamint ugyanezen bekezdés e) pontjá-
ban meghatározott iskola egészségügyi
feladatok ellátására vonatkozó mûködési
engedély módosítása iránt.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a
Perkáta II. számú háziorvosi körzet házi-
orvosi feladatainak, illetve az isko-
la-egészségügyi feladatok helyettesítéssel
történõ ellátására megállapodást köt a
Dr. Szûcs és Társa Háziorvosi Betéti Tár-
sasággal. Az önkormányzat a háziorvosi
körzet finanszírozására biztosított össze-
get, valamint az óvoda- és iskola-egész-
ségügyi ellátásért az OEP-tõl kapott – az
ellátott gyermekek számától függõ – fi-
nanszírozás 50 %-át a tárgyhót követõ 15.
napig a bt. számára átadja.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással az
elõterjesztés szerinti tartalommal elfo-
gadta a 2013. évi közbeszerzési tervét.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással meg-
tárgyalta a Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata által KEOP 5.5.0/B pályázati ki-
írásban Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással
címmel tárgyban lefolytatandó közbe-
szerzési eljárás megindítására vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1.) Az eljárás feltételes közbeszerzési el-
járás keretében történik meg, a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata által KEOP
5.5.0/B pályázati kiírásban Épületenerge-
tikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással címmel beadott pályázat
eredményessége esetén valósul meg. A
pályázati dokumentációval megegyezõ
mûszaki tartalommal kerül kiírásra a köz-
beszerzési kiírás.
2.) Elrendeli az ajánlattételi felhívás meg-
küldését a következõ szervezetek részére:
I. Cégnév: BRIA-INTER Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság
Székhely: 1188 Budapest, Nagykõrösi út
73.
Adószám: 22716332-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-940318
Telefon: 06-1-290-3809
Fax: 06-1-290-3809
E-mail: epiteszet@briainter.axelero.net
Felelõs személy: Pásztor József
II. Cégnév: FEHÉRÉP Építõipari és Ke-
reskedelmi Fõvállalkozó Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sziget u.
13.
Adószám: 11800756-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-006554
Telefon: 06-22-503-505
Fax: 06-22-340-332
E-mail: feherep@feherep.hu
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Felelõs személy: Sipos Jenõ, Sipos Ta-
más, Horváth Attila
III. Cégnév: PREMIER ABLAKREND-
SZEREK Építõipari és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság
Székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó utca
1.
Adószám: 11253611-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-011193
Telefon: 06-22-512-950
Fax: 06-22-512-951
E-mail: info@premierablak.hu
Felelõs személy: Kiss József
3.) Felkéri az eljárásban közremûködõ bí-
rálóbizottság szavazó tagjának:
– Név: Bokor Roland közbeszerzési szak-
értõt
– Név: Kovács Melinda gazdasági vezetõt
– Név: Móricz Zoltán mûszaki ellenõrt
A bírálóbizottságba megfigyelõként az
alábbi testületi tagokat delegálja:
– Név: Szilasy László képviselõ-testületi
tagot
– Név: Kovács Ferenc képviselõ-testületi
tagot
Az eljárás lebonyolítását a megbízási
szerzõdés alapján az Energiaprogram
Kft. végzi.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással „a
szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról” szóló 1993. évi III. törvényben
meghatározott szociális alapfeladatai el-
látására 2013. szeptember 1-jei hatállyal
Perkátai Szociális Központ elnevezéssel
szociális intézményt alapít. A képvise-
lõ-testület a Perkátai Szociális Központ
alapításához szükséges, elõterjesztés sze-
rinti Alapító Okiratot elfogadta. A képvi-
selõ-testület felhatalmazta Somogyi Ba-
lázs polgármestert a Perkátai Szociális
Központ mûködéséhez szükséges mûkö-
dési engedély beszerzésével kapcsolatos
feladatok elvégzésére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkátai Szociális Központ alapí-
tásához szükséges, elõterjesztés szerinti
Szervezeti és Mûködési Szabályzatot.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkátai Szociális Központ alapí-
tásához szükséges, elõterjesztés szerinti
Szakmai Programot.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta Perkáta Nagyközség településren-
dezési eszközeinek III. számú módosítá-
sára vonatkozó elõterjesztést.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Meridián Kft-vel kö-
tött a Perkáta Nagyközség Településren-
dezési tervének III. számú módosítása
Széchenyi utcai tömb telekfeltárása tár-
gyú és a 0284/7 hrsz-ú ingatlanon transz-

formátorállomás létesítésére vonatkozó
vállalkozási szerzõdések teljesítésének
határidejét 2013. december 31-ig meg-
hosszabbítja.

Beszámoló
a 2013. június 26-i
képviselõ-testületi

ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2013. június 26-i
képviselõ-testületi ülésén 6 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth
Ferenc alpolgármester, Rajcsányi László
József, Kovács Ferenc, Szilasy László)
volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Közétkeztetési és szociális étkeztetési
szolgáltatások biztosítása” tárgyú közbe-
szerzési eljárás megindítására vonatkozó
javaslatot, és azt az elõterjesztés mellék-
letét képezõ eljárást megindító felhívás
tartalmával egyezõen jóváhagyja. Perkáta
Nagyközség Önkormányzata képvise-
lõ-testülete az eljárás kapcsán bírálóbi-
zottsági feladatokkal bízza meg teljes
jogú tagként: dr. Lakos Lászlót, Perkáta
Nagyközség Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal jegyzõjét, Molnárné Horváth
Zsuzsannát, Perkáta–Nagykarácsony–
Aba ÁMK gazdasági vezetõjét, Kovács
Melindát, Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal gazdasá-
gi vezetõjét. Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata képviselõ-testülete az eljárás
kapcsán bírálóbizottsági feladatokkal bíz-
za meg megfigyelõ tagként, tanácskozási
jogkörrel: Rajcsányi Lászlót, Perkáta
Nagyközség Önkormányzata képviselõje,
pénzügyi bizottság elnökét, Szilasy Lász-
lót, Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõje, szociális és egészségügyi bi-
zottság elnökét. A testület felhatalmazta
polgármesterét, hogy az alkalmassági fel-
tételek és bírálati résszempontok válto-
zatlan alkalmazása mellett az eljárást
megindító felhívást a szolgáltatási meny-
nyiségek vonatkozásában jóváhagyja. A
szolgáltatás tartalmát kiegészíti a diétás
menü szükség esetén történõ elkészítésé-
nek vállalásával. A képviselõ-testület a
fõzõkonyha minimális bérleti díját évi
600.000 (havi 50.000) Ft-ban határozta
meg. A képviselõ-testület az eljárás lebo-
nyolításával megbízta a Dr. Szabó István
Tamás Ügyvédi Irodát (1132 Budapest,
Gyöngyház u. 2.) ügyvéd ügyintézésével
és felhatalmazza polgármesterét, hogy az
eljárás lebonyolítására vonatkozó megbí-
zási szerzõdést megkösse.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
Perkátai Általános Mûvelõdési Központ
intézményvezetõi munkakör betöltésére

vonatkozó pályázati kiírást eredményte-
lennek nyilvánította.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy a Perkátai Általános
Mûvelõdési Központ intézményvezetõjé-
nek Bogó Anikót nevezi ki 2013. július
1-jétõl az intézményvezetõi pályázati eljá-
rás eredményes befejezéséig, de legfel-
jebb egy éves idõtartamra.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy támogatás megelõlege-
zõ éven belüli hitelt vesz fel a 76/2011.
(VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fe-
jezetének végrehajtásához 2011-tõl nyúj-
tott támogatás keretében „Kastélypark
szabadidõs, sportcélú fejlesztése” címû
pályázat megvalósítására. A hitel összege:
5 067 207.- Ft. A hitel futamideje: 12 hó-
nap. Hitelfedezet: Az önkormányzat kép-
viselõ-testülete kötelezettséget vállal a
hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
a futamidõ alatti évek költségvetésébe a
felvett hitelt és járulékait betervezi és jó-
váhagyja. Az önkormányzat a hitel fede-
zeteként ajánlja valamennyi, a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján figyelembe
vehetõ költségvetési bevételének OTP
Bank Nyrt.-re történõ engedményezését;
valamint a Kastélypark szabadidõs, sport-
célú fejlesztése beruházásra elnyert
MVH támogatás OTP Bank Nyrt.-re tör-
ténõ engedményezését. A képviselõ-tes-
tület nyilatkozik arról, hogy a már meglé-
võ hitelekbõl, kezességvállalásokból és az
igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettsé-
geit figyelembe véve nem esik a 2011. évi
CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meg-
határozott korlátozás alá. A képvise-
lõ-testület felhatalmazást ad a polgár-
mesternek hogy az 1./ pont szerinti felté-
telekkel történõ hitelfelvétel ügyében el-
járjon, és a hitelszerzõdést az önkormány-
zat képviseletében a bankkal megkösse.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy támogatás megelõlege-
zõ éven belüli hitelt vesz fel a Perkátai
Polgárõrség Közhasznú Egyesület
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEA-
DER fejezetének végrehajtásához 2011-
tõl nyújtott támogatás keretében „Térfi-
gyelõ kamerarendszer kiépítése és tech-
nikai eszközök beszerzésére”. A hitel
összege: 4 326 293 Ft. A hitel futamideje:
12 hónap. Hitelfedezet: Az önkormány-
zat képviselõ-testülete kötelezettséget
vállal a hitel visszafizetésére, valamint
arra, hogy a futamidõ alatti évek költség-
vetésébe a felvett hitelt és járulékait be-
tervezi és jóváhagyja. Az önkormányzat a
hitel fedezeteként ajánlja valamennyi, a
mindenkor hatályos jogszabályok alapján
figyelembe vehetõ költségvetési bevétel-

Folytatás a következõ oldalon.
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ének OTP Bank Nyrt.-re történõ enged-
ményezését; valamint a kastélypark sza-
badidõs, sportcélú fejlesztése beruházás-
ra elnyert MVH támogatás OTP Bank
Nyrt.-re történõ engedményezését. A
képviselõ-testület nyilatkozik arról, hogy
a már meglévõ hitelekbõl, kezességválla-
lásokból és az igényelt hitelbõl adódó
éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/
bekezdésében meghatározott korlátozás
alá. A képviselõ-testület felhatalmazást
ad a polgármesternek hogy az 1./ pont
szerinti feltételekkel történõ hitelfelvétel
ügyében eljárjon, és a hitelszerzõdést az
önkormányzat képviseletében a bankkal
megkösse.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy
határozott, hogy „A magyar nemzeti érté-
kekrõl és hungarikumokról” szóló 2012.
évi XXX. törvény 3. §-a értelmében tele-
pülési értéktárat kíván létrehozni. A kép-
viselõ-testület a települési értéktár létre-
hozásához Települési Értéktár Bizottsá-
got hoz létre, amely szervezi a településen
fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását,
létrehozza a településen fellelhetõ nem-
zeti értékek adatait tartalmazó gyûjte-
ményt, és megküldi azt a megyei értéktár-
ba.

Beszámoló
a 2013. augusztus 6-i

képviselõ-testületi
ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2013. augusztus 6-i
képviselõ-testületi ülésén 5 képviselõ
(Somogyi Balázs polgármester, Rajcsányi
László József, Kovács Ferenc, Szilasy
László, Ujfalusi Pál) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a napirendet az alábbiak szerint.

Napirendi pontok

– Helyi Esélyegyenlõségi Program elfoga-
dása
– Perkátai Szociális Központ Szakmai
Programjának elfogadása
– Kulccsal való megállapodás elfogadása
a 2006-2008. évekre vonatkozóan
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata Helyi Esélyegyenlõségi Programját.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo-
gadta a Perkátai Szociális Központ alapí-
tásához szükséges, elõterjesztés szerinti
Szakmai Programját.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással a
2006-2008. években mikrotársulásban
fenntartott Nappali Szociális Központ el-
látásaival kapcsolatban, a központi költ-
ségvetésbõl származó támogatások elszá-
molásával összefüggõen Kulcs Község
Önkormányzatával az alábbi megállapo-
dást hagyja jóvá:
A Nappali Szociális Központ 2006-2008.
évi mûködésével kapcsolatos központi
normatívák kiegészítésére Kulcs Község
Önkormányzata Perkáta Nagyközség
Önkormányzata részére 2 000 000 forint
hozzájárulást köteles fizetni.
A hozzájárulást Kulcs Község Önkor-
mányzata két egyenlõ részletben teljesíti.
Az elsõ részlet átutalása 2013. július 15-én
megtörtént, a második részletfizetési ha-
tárideje augusztus 15. napja.
A megállapodás elfogadásával Perkáta
Nagyközség Önkormányzata kijelenti,
hogy a Nappali Szociális Központ ellátá-
saival kapcsolatos 2006-2008. évekre vo-
natkozó elszámolást Kulcs Község Ön-
kormányzatával lezártnak tekinti.

2013. ÉVI NYÁRI KIEMELT
RENDEZVÉNYEK PERKÁTÁN

V. Borász–Vadász–Halász Találkozó
2013.

Fejér megyében az idén (2013. június 29.) ötödik alkalommal
került megrendezésre a megyei borász–vadász–halász találko-
zó. A rendezvénynek Perkáta adott otthont.
A délelõtt folyamán 15 borrend, valamint vadásztársaság és ha-
lászegyesület érkezett Perkátára. A vadászok vadból és halból
ételeket készítettek, a borászok pedig kiváló boraikat kínálták
egymásnak és a meghívott vendégeknek.

A színpadon Somogyi Balász polgármester úr és Tercsák Lajos,
a Pénzügyõr Egyesület Vadász Társaság Perkáta elnöke kö-
szöntötte a vendégeket. L. Simon László országgyûlési képvise-

lõ nyitóbeszédében az idei szõlõtermésrõl, a vadászok lehetõsé-
geirõl beszélt és végül jó szórakozást kívánt.
A megnyitó után a helyi általános iskolások táncprodukciója
következett.
A Perkátai Régiséggyûjtõ Egylet két kiállítással is várta a
Perkátára érkezõ vendégeket. A rendezvény helyszínén, retro
sátorban berendezett, igazi kuriózumokat tekinthettek meg. A
mûvelõdési házban pedig az „Elmúlt 150 év közlekedési eszkö-
zei fotón és plakáton” címû kiállítás kapott otthont.
A délelõtt folyamán a Dunaföldvári Íjász Egyesület bemutató
íjászatot tartott, lehetett hozzájuk csatlakozni profiknak és kez-
dõknek is. Kun Barna és Kunné Kerekes Marianna középkori
fegyvereket, páncélokat és a kor harcmodorát mutatták be. A
középkori bemutatót Vátkai Zoltán Goshin – Ryu mester és
Vátkai Zsombor töréstechnikai bemutatója követte.
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A rendezvényen több környékbeli polgármestert: Csányi Kál-
mánt, Szabó Ferencet és Ronyecz Pétert is köszönthettünk, va-
lamint a Kínai-Magyar Társadalmi Kapcsolatok Fejlesztéséért
Alapítvány elnöke, és egy delegáció is részt vett a találkozón.
Ebéd után a jó hangulatról Vörös József prímás gondoskodott,
a rendezvényrõl késõ délután indultak haza vendégeink.

Gróf Gyõry Terézia emlékmûsor
2013. július 14-én, vasárnap 17 órakor tartották meg a hagyo-
mányos Gyõry Terézia Emlékmûsort a József Attila utcában a
Harangtoronynál. A rendezvényt Ujfalusi Pál és a Polgári
Összefogás Perkátáért Egyesület szervezte.
Az ünnepség litániával kezdõdött, ahol Pámer Ottó atya, a
Kármelhegyi Boldogasszonyhoz mondott imát, az egyházköz-
ségi kórus énekelt.

A litánia után Somogyi Balázs polgármester úr mondott kö-
szöntõ beszédet. A rendezvényen a Baracs Néptáncegyüttes lé-
pett fel és a Rozmaring Énekkar hozott egy dalcsokrot. A mû-
sor után borral, pogácsával vendégelték meg a szervezõk a
közönséget, a fellépõket.

I. Perkátai Kastélykerti
Motoros Találkozó

A Perkátai Régiséggyûjtõ Egylet a kiállítások szervezése köz-
ben egy motoros találkozót, egy túrát szervezett. Perkáta utcáin
már korán reggel megjelentek az elsõ motorosok, motorok. Ér-
keztek a környezõ településekrõl, a szabadegyházai és a
pusztaszabolcsi motoros barátok nagy létszámmal vettek részt a
perkátai találkozón, de egészen messzirõl is jöttek motorosok.
A helyiek is kihozták a gépeiket – elindultak a túrán –, legyen az
veterán, cross, chopper vagy gyorsasági motor.
A rendezvény résztvevõit Somogyi Balázs polgármester úr üd-
vözölte, majd dr. Baráth Károly, a Perkátai Régiséggyûjtõ Egy-
let oszlopos tagja szólt pár szót az egyesület eddigi munkájáról,
és elmondta a túrával kapcsolatos információkat. Pámer Ottó

atya megszentelte a motorokat és útnak indította a túrát. A mo-
torosok felvonulását a perkátai körzeti megbízott rendõrök és a
polgárõrök biztosították.
Az elsõ állomás Szabadegyházán volt, ahol egyik helyi vendég-
lõben frissítõ itallal várták a motorosokat. A sárosdi állomás a
kézmûves háznál volt, ahol a helyi hagyományokat, értékeket
csodálhatták meg a túrázók. Végül megérkezett a körülbelül
120 fõbõl álló csapat a hantosi horgásztóhoz. Az itt elfogyasz-
tott ebéd után, balesetmentesen közlekedve visszaérkezett a
csapat Perkátára a kastélykertbe. Délután a motorosok szóra-
koztatták a látogatókat és egymást. Ügyességi verseny,
cross-motoros bemutató, gumifüstölés és kistraktoros pöfögés
fogadta a vendégeket. Az este folyamán a Chill’s zenekar
szórakoztatta a közönséget.

Augusztus 20.
Perkátán a Szent István napi ünnepi szentmisén Pámer Ottó
atya megszentelte a kenyeret, ezúttal nemcsak a szentmisén
résztvevõknek, hanem a falu lakosságának is. A perkátai hagyo-
mányõrzõ lovasok a templomkertben sorakozva várták, hogy
útnak indulhassanak az elõre meghirdetett útvonalon. Az egy-
házközségi kórus vezetésével a Himnusz elénekelték az ünnep-

lõk, majd a kenyér felszelése
után zeneszó mellett útra kel-
tek. Honfoglalás kori ruhákba
öltözve, kínálták az utcán álló
embereket. A kijelölt állomáso-
kon a perkátai néptáncosok éne-
keltek, táncoltak. Albertné Ve-
res Nikolett, Horváth Dóra és
Szabó Lászlóné egy néptánccso-
port szervezéséhez kezdett, a nyár folyamán egyre több fiatal
kapott kedvet – hármójuk biztatására –, hogy népviseleti ruhá-
ban sudridomot táncoljon, népdalokat énekeljen. Reméljük,
hogy az érdeklõdõk köre még tovább fog bõvülni! A rendezvény
biztosításában a perkátai polgárõrség és a rendõrség is részt
vett, melyet köszönünk nekik.

Ezúton szeretném megköszönni a táncosoknak, lovasoknak,
hintósoknak és a kenyeret kínálóknak, hogy részt vettek az au-
gusztus 20-i ünnepi felvonuláson, illetve annak szervezésében
segítettek!

Bogó Anikó



6 PROGRAMAJÁNLÓ PERKÁTAI HÍREK 2013. július-augusztus



2013. július-augusztus PERKÁTAI HÍREK PROGRAMAJÁNLÓ 7

SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS BÁL

Sok szeretettel várunk mindenkit

2013. szeptember 7-én a kastélykertbõl
11 órakor induló szüreti felvonulásra, majd az azt követõ szüreti bálba!

Gyülekezõ: 10.30 órakor a kastélykertben
Megállók, pihenõk: 12:00 körül – polgármesteri hivatal, 13:00-13:30 körül – Patkó büfé,

14:00-14:30 körül – Bógó bolt, 15:00-15:30 körül – Stüszi vendéglõ,
16:00-16:30 körül – végállomás a kastélykertben.

SZÜRETI BÁL: 18 ÓRÁTÓL A KASTÉLYKERTBEN
Perkátai ÁMK

A felvonulóknak:

Mindenkit sok szeretettel meghívunk a perkátai szüreti felvonulásra,
mely megrendezésre kerül szeptember 7-én. A menet a kastélykertbõl indul 11 órakor és ide is ér vissza.

Gyülekezõ 10.30 órakor. Kérünk mindenkit, hogy idõben érkezzen,
jó kedvet, vidámságot magával hozzon, valamint a következõ telefonszámokon részvételi szándékát

jelezze szeptember 4-ig: Faluüzemeltetésen: , Horváth István, Pehánál: 06 (30) 621 0387.

***

A szüreti felvonuláson való részvétel feltételei:
– Hagyományõrzõ ruha vagy alkalomhoz illõ viselet. (A farmernadrág-fehér ing NEM hagyományõrzõ ruha!)
– Lovasok, lovas kocsisok figyelem! Kérjük, a megfelelõ figyelmeztetõ jelzés legyen rajta a lovon! (Harapós ló sörényébe, rúgós ló farkába piros szalagot
kössenek.)
– Lovas kocsisok, kérjük a lovas kocsikat feldíszíteni!
– A lovas kocsin a féket ellenõrizzék, oldalai legyenek biztonságosak, személyszállításra alkalmas, rögzített ülésekkel vagy kis bálás szalmákkal legyen ellát-
va.
– Kérjük a szülõket, kisgyermekeiket szülõi vagy megkért felügyelettel engedjék el a felvonulásra!
– Táncosok, beöltözni szándékozók figyelem! Ruhákat a Faluüzemeltetésen lehet igényelni szeptember 4-ig, illetve a készlet erejéig! A beöltözõknek külön
felhívjuk a figyelmét, hogy a ruhában táncolni KÖTELEZÕ!!! Ennek a próbája szeptember 6-án, pénteken lesz, a kastélyban 16 órakor.
Horváth Dóra
Ezúton feltüntetjük azoknak az utcáknak a sorrendjét, melyeken a felvonulás haladni fog, valamint a megállók helyszínét, ahova minden érdeklõdõt nagyon
sok szeretettel várunk!
Dózsa Gy. u., Ady E. u., Akácfa u., Rajk L. u., Engels. u., Adonyi út, Kossuth L. u., Virágköz, Rákóczi F. u., Széchenyi u., Marx K. u., Bajcsy-Zs. u., Rózsa F. u.,
Lenin u., György Gy. u., Alkotmány u., Sport u., Érkezés: kastélykert.
Este mindenkit sok szeretettel várunk a 18 órakor kezdõdõ szüreti bálba!

Perkátai ÁMK



8 KÖZÖSSÉG PERKÁTAI HÍREK 2013. július-augusztus

Testvértelepülési látogatás

Kisbácsból 2013. augusztus 8-12. között, 35 fõs csoportot foga-
dott a Perkáta–Kisbács Baráti Egyesület.
A csoportot kísérte-vezette Kisbács polgármestere és alpolgár-
mester.
Megérkezésük alkalmából Somogyi Balázs polgármester úr
adott állófogadást. Rövid köszöntõ szavak után a csoport tagjai
a fogadó családok karjaiban landoltak, nagy volt az újra találko-
zás öröme!

Kilencedik alkalommal találkoztunk, igazán sok közös élmény,
szeretet és megbecsülés köt össze bennünket.
A csoport a Pekibe tagok kíséretében Harkányba kirándult,
ahol a színvonalas ellátást – szállást, fürdõzést – Bakos Imre úr-
nak köszönhetjük. Helyismerete és kapcsolatai segítségével a
pécsi városnézés is élményszámba ment a talpraesett idegenve-
zetõ irányításával.
Máriagyûdöt sem hagyhattuk ki. Mint mindig, most is nagyon
felemelõ érzésekkel gazdagodtunk. (Erdélyi barátaink hazánk

eme tájrészét egyáltalán nem ismerik, ezért esett rá a választá-
sunk.)
Álmodoztunk – csodálkoztunk – meghatódtunk – viccelõdtünk
– össze-össze ölelkeztünk, hiszen szavakkal nem igen tudtuk
megfogalmazni milyen jó így együtt lenni – tudni, hogy a másik
is ugyan azt érzi-érti, hiszen a távolság csak kilométer köztünk
és nem lelki.

A vasárnap esti közös vacsora, a vidám zene, a jó hangulat
mindennek a tetõzése volt. Egyszóval jó buli volt! Itt köszönjük
meg Bilig Istvánnak az ingyenes zenei szolgáltatást.

Természetesen mindez nem jöhetett volna létre Bakos Imre úr
segítsége, az egyesületi tagok közremûködése és az önkor-
mányzat támogatása nélkül.

Siba Árpádné, Pekibe elnök

Egy perkátai történet
A jól megszokott módon, így idén is megszerveztük a grundon az úgy-
nevezett vándorkupát, ahova mindenki jelentkezhetett nevezési díj
nélkül. Erre a felhívásra 7 csapat adta le a nevezését, s jelent meg a
megmérettetésen.
A csapatok a következõ voltak: Bemosztezsa (az egyetlen nõi csapat),
Dühöngõ FC, Fenyõ FC, Grund FC, Öregfiúk, Patkó FC, Szuper FC.
A mérkõzések csoportokra bontva történtek, így délután 2-3 óra fele
végeztünk a meccsekkel, amelynek eredményeképpen a döntõ gyõzte-
se a Fenyõ FC lett, aki most büszkén birtokolja a grund vándorkupát.
Tervezzük megszervezni a következõ megmérettetést, s reméljük,
ugyanilyen sikere lesz, mint a mostaninak.
Emellett köszönettel tartozunk Somogyi Balázs polgármester úrnak,
Pavlicsek Nándornak, Oláh Istvánnak, Lázár Ferencnek és még a
sok-sok segítõkész és jóakaratú embernek, akik nélkül ez nem
valósulhatott volna meg.

Szervezõk: Horváth István, Horváth Mónika
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mozgalmas volt ez a nyár egyházközsé-
günk életében. Július elsõ felében ren-
deztük hagyományos dunaföldvári hitta-
nos táborunkat, melyre idén is szép szám-
mal jutottak el hátrányos helyzetû gyer-
mekek is. Sajnos a korlátozott anyagi le-
hetõségeink miatt csak a legszorgalma-
sabbakat tudtuk elvinni. Sok munkával
sikerült a tábor önköltségét 6000 Ft/hét
befizetésnél tartanunk, amellyel igen

kedvezõ áron pihenhettek a tanév folya-
mán buzgó hittanos, szentmisére járó fia-
talok. A tábori élet a jól bevált „forgató-
könyv” szerint zajlott, közösségépítõ vi-
dám programokkal, vetélkedõkkel, kéz-
mûves foglalkozásokkal, beszélgetések-
kel, strandolással. Nagy segítséget jelen-
tett felnõtt segítõink mellett, hogy közép-
iskolás és fõiskolás hittanosok is eljöttek
a táborba! Köszönet minden segítõnek és
adományozónak, akik hozzájárultak a
tábor sikeréhez!

Július 11-én temettük Bálizs Péter atyát,
melyrõl külön írásban emlékezünk meg.
E sajnálatos eseményen járt Perkátán az
eddigi legmagasabb rangú egyházi méltó-
ság, az egri érsek dr. Ternyák Csaba sze-
mélyében.

Július 14-én a József Attila utcai harang-
toronynál a hagyományos Gyõry Terézia
emlékmûsoron Ottó atya mondott litáni-
át, melyet templomi kiskórusunk énekei
színesítettek.

Jelöltjeink folyamatosan készülnek az
õszi bérmálásra, számukra rendszeres
felkészítés zajlik a templomban. A lelki
ráhangolódás érdekében szerveztük meg
július 27-én egyházközségi zarándokla-
tunkat Mátraverebély-Szentkútra, ahol a
Szent Anna búcsú szombatján vettünk
részt ünnepi szentmisén. Megcsodáltuk a
festõi szépségû környezetben lévõ nem-
zeti kegyhelyünk bazilikáját és szabadtéri
oltárát, kortyoltunk a szent kút pompás,
hûs vizébõl, kerestük Szent László kirá-
lyunk lovának nyomait, a bátrabbak fel-

kaptattak a meredek domboldalon lévõ
remetebarlangokhoz is. Lelkileg feltöl-
tõdve utaztunk tovább a Mátra vonulata-
in Egerbe, ahol az impozáns Bazilika volt
látogatásunk fókuszában. Az utazás fára-
dalmait vállaló testvéreink felemelõ lelki
élményben részesültek, mivel az üres
utazási idõket rózsafüzérrel, további
imákkal és énekléssel tettük még emléke-
zetesebbé.

Egész nyáron zajlottak a felújítások
templomunkban, amely munkák idei ré-
szei lassan a záráshoz közelítenek: új mi-
sézõ oltárunk készül további liturgikus
bútorokkal, megújult orgonánk és kifes-
tésre került kórusunk is. A templomi ál-
lagmegóvó és felújítási munkák további
ütemeinek megvalósítására kérjük segítõ
adományaikat személyesen, vagy a perse-
lyekbe vagy a Kisboldogasszony Alapít-
ványunknak befizetve! Aki a Római Ka-
tolikus Anyaszentegyházhoz tartozik
és/vagy segíteni szeretné helyi egyházkö-
zösségi feladatainkat, kérjük, fizesse be
az önkéntes egyházközségi hozzájárulás
éves összegét („egyházi adó”) Támogatá-
suk nélkülözhetetlen a perkátai egyház-
község anyagi fennmaradásához, melyet

elõre is hálás szívvel köszönünk meg.
(Aktív felnõttnek 3700 Ft/fõ/év, pasz-
szív/nyugdíjas, munkanélküli/felnõttnek:
2700 Ft/év/fõ, melyet személyesen vagy a
kiküldött sárga csekken lehet teljesíteni.)
Augusztus 14-én, a Székesfehérváron
megrendezett Szent Jobb tiszteleten és
szentmisén a perkátai hívek is szép szám-
mal vettek részt. Augusztus 15-én Nagy-
boldogasszony ünnepén emlékeztünk
meg Szûzanyánk test szerinti mennybe
vételérõl. Augusztus 20-án a szokásos
Szent István napi szentmisénken kenye-
ret szegtünk és osztottunk a jelenlévõk-
nek, majd a megszentelt kenyereket a fa-
luban is körbehordták és kínálták lelkes
hagyományõrzõ önkéntesek!
Templomunk búcsúját Kisboldogasszony
napját a alábbi szentmisékkel ünnepel-
jük: szeptember 7-én, szombaton, 18 óra-
kor és szeptember 8-án, vasárnap, reggel
8 órakor a templomban. (Idén nem lesz
szabadtéri szentmise.)
A tanév kezdetétõl folytatódik a hitokta-
tás is az óvodában és az iskolában. Az 1.
és 5. osztályosoknak az új törvények sze-
rint osztályonként lesz beosztva a hittan,
míg a többi évfolyamnak az eddigi rend
szerint évfolyamonként szervezzük meg
a heti órákat. A csoportbeosztásokat, az
órarendeket az elsõ tanítási héten végle-
gesítjük, 5. osztályig Toldi Róza Hajnal
oktatja a gyerekeket, míg a nagyobbak-
nak Pavlicsek Zsolt tartja a hittanórákat.

Templomunkban, plébános atyánál fo-
lyamatosan vásárolható illetve elõfizet-
hetõ két katolikus hetilap is, melyek job-
ban segítik a reális tájékozódást hitünk és
egyházunk ügyeiben. Az Új Ember és a
Keresztény Élet c. lapok egyházközsé-
günkön keresztül jutnak el falunkba, ol-
csó de tartalmas lapok, ajánljuk minden
érdeklõdõ figyelmébe!
Október 13-án Perkátára látogat Spányi
Antal püspök atyánk, aki megbérmálja a
felkészült jelölteket és megszenteli az új
misézõoltárt.
Egyházközségünk elérhetõ e-formában
is: perkata1711@gmail.com címen, tele-
fonon: 06 (30) 861 2621

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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Lovas hírek
A Perkáta SE lovasai folytatták a versenyzést a nyár második felében. Díjug-
ratásban és fogathajtásban is értékes pontokat szereztek. Gubicza Anett is-
mét részt vett az országos minõsítõn, ahol a kitûnõ 2. helyet szerezte meg
Bokros Boncával. Az összteljesítményük alapján indulási jogot szereztek az
országos döntõre, mely az év legrangosabb versenye. Rosta Renáta Fanni
nevû lovával állt starthoz. Az augusztusi versenyen már egy elõkelõ 3. helye-
zést is szereztek maguknak, illetve községünknek. Garami Zoltán is tovább
menetelt, két 3. és egy 2. helyezést is begyûjtött lovával, Glóriával. Én és
Cassiopeia is részt vettünk egy versenyen, mely lovamnak élete 4. ilyen
megmérettetése volt. Az összetett akadálynál hibáztunk, a többit sikeresen
teljesítettük. Fogathajtásban ifj. Horváth Árpád és Dózsa Tamás képviselte
Perkátát a fiatal fogattal, Pandúrral, Fülessel és Figurával. Már írtam, hogy
több éves rutinszerzés kell a 3 napos versenyzéshez, hiszen minden nap
más-más feladat elé vannak állítva a versenyzõk. Ennek ellenére a 3. napon,
mely az akadályhajtásé, sikerült egy szalagot és a vele járó kupát begyûjte-
niük.

Június 29. – Pákozd: megyei bajnoki III. forduló, díjugrató-verseny

Garami Zoltán – Clear day, B/0 „90 cm-es” kategória (26 induló): 4 hibapont,
20. hely.
Garami Zoltán – Clear day, B/1c „100 cm-es” kategória (34 induló): hibátlan,
10. hely.
Garami Zoltán – Glória, B/2ifi „110 cm-es” kategória (11 induló): 1 hibapont,
7 stíluspont, 3. hely. Ezzel 36 minõsítõ pontot szerzett.
Garami Zoltán – Glória, B/3ifi „120 cm-es” kategória (4 induló): hibátlan, 2.
hely.

Július 6. – Székesfehérvár: díjugrató-verseny

Garami Zoltán – Clear day, B/0 „90 cm-es” kategória (28 induló): hibátlan,
11. hely.
Orbán Brigitta – Cassiopeia, B/0 „90 cm-es” kategória (28 induló): 9 hiba-
pont, 23. hely.
Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es” kategória (53 induló): hibátlan, 19.
hely.
Garami Zoltán – Clear day, B/1c „100 cm-es” kategória (53 induló): hibátlan,
20. hely.
Garami Zoltán – Glória, B/2ifi „110 cm-es” kategória (13 induló): 4 hibapont,
6.9 stíluspont, 11. hely.
Garami Zoltán – Glória, B/3ifi „120 cm-es” kategória (6 induló): 8 hibapont,
4. hely.

Július 5-6-7. – Zomba: országos minõsítõ fogathajtó-verseny

Ifj. Horváth Árpád–Dózsa Tamás – Pandúr-Füles-Figura, kettesfogathajtó B
kategória (18 induló): díjhajtás 60.80 hibapont, 11. hely; maraton 77.10 hi-
bapont, 12. hely; akadályhajtás 6.41 hibapont, 5. hely. A három nap összesí-
tett eredménye alapján 144.31 hibaponttal a 9. helyen végeztek.

Július 14. – Sárosd: megyei bajnoki IV. forduló, díjugrató-verseny

Garami Zoltán – Clear day, B/1c „100 cm-es” kategória (17 induló): 1.-2. fá-
zis hibátlan, 9. hely.
Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es” kategória (17 induló): 1. fázis hibát-
lan, 2. fázis 4 hibapont, 11. hely.
Garami Zoltán – Glória, B/2ifi „110 cm-es” kategória (5 induló): hibátlan, 7.5
stíluspont, 3. hely.

Garami Zoltán – Clear day, B/2ifi
„110 cm-es” kategória (5 indu-
ló): 1 verõhiba, 7.9 stíluspont, 4.
hely.
Rosta Renáta – Fanni, B/2 „110
cm-es” kategória (16 induló): 4
hibapont, 13. hely.

Július 20. – Kaposvár:
országos minõsítõ
díjugrató-verseny

Gubicza Anett – Bokros Bonca,
B/3M „120 cm-es” kategória (5
induló): hibátlan, 2. hely. Ezzel
216 minõsítõ pontot szerzett.

Július 21. – Kaposvár:
országos minõsítõ
díjugrató-verseny

Gubicza Anett – Bokros Bonca,
B/3M „120 cm-es” kategória (6
induló): hibátlan, 2. hely. Ezzel
216 minõsítõ pontot szerzett.

Július 27. – Pákozd:
díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Fanni, B/1c
„100 cm-es” kategória (45 indu-
ló): 4 hibapont, 25. hely.
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2
„110 cm-es” kategória (25 indu-
ló): 2 hibapont, 7. hely. Ezzel 36
minõsítõ pontot szerzett.
Rosta Renáta – Fanni, B/2 „110
cm-es” kategória (25 induló): 8
hibapont, 17. hely.

Augusztus 4. – Simontornya:
díjugrató-verseny

Rosta Renáta – Fanni, B/1c „100 cm-es” kategória (16 induló): 4 hibapont,
12. hely.

Rosta Renáta – Fanni, B/2 „110 cm-es” kategória (15 induló): alappálya hi-
bátlan, összevetés 12 hibapont, 3. hely. Ezzel 42 minõsítõ pontot szerzett.

Orbán Brigitta
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STYX TEMETKEZÉSI KFT.
21 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

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja ügyfe-
leit, hogy az ügyfélfogadási óráit a perkátai
polgármesteri hivatalban tartja minden hét-
fõn 16 órától. Szerzõdéseket a hét minden
napján köt (szombaton és vasárnap is).
Perkátán, a megrendelõ lakásán elõzetes
egyeztetés alapján: 06 30 639 2893.
Dr. Nagy István kéri ügyfeleit, hogy a szer-
zõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot tele-
fonon nála rendeljék meg. Szombati és va-
sárnapi szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap
stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon. Kéri
egyben ügyfeleit, hogy a lakótelkek mûsza-
ki megosztását, telekalakítást, tulajdonkö-
zösség alapítását, társasház kialakítását,
felépült családi lakóházaknak a tulajdoni la-
pon, ingatlan nyilvántartási térképen való
feltüntetését szintén nála szíveskedjenek
megrendelni, hogy e munkák elvégzésénél
segítséget tudjon nyújtani.

Szerkesztõségi közlemény
Tisztelt Olvasóink!
Jön a kellemesebb õsz, már nem sülünk meg, reményeink szerint még nem fázunk
meg. Itt az óvoda és iskolakezdés, véget ért a nagy szabadságolások, a nyaralások, a
pihenések idõszaka. Feltöltõdve folytathatjuk dolgainkat, feladatainkat.
Idén is igen tartalmas nyarat élhettünk meg a helyi közösségi események által fa-
lunkban. Nem volt olyan hét a nyáron, amikor ne történt volna valami említésre
méltó, még akkor is, ha errõl szervezõik nem akartak vagy nem tudtak tudósítani.
Persze nem versenyezhetünk kiemelt üdülõövezetek nagyívû programjaival, de
sokszínû és érdekes rendezvények zajlottak le a nyár folyamán nálunk is.
Várjuk a helyi, közérdekû rendezvényekrõl a híradásokat, hirdetéseket a szerve-
zõktõl, hiszen a lapot társadalmi munkában szerkesztõkként nem lehetünk min-
denhol jelen. Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüzemeltetési
Iroda és a szerkesztõség tagjai.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2013. szeptember 10.

a szerkesztõség

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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Nyugodj békében Péter atya!
Életének 70., papságának 35. évében,
2013. július 4-én, hosszan tartó súlyos be-
tegség után, szentségekkel megerõsítve a
csornai kórházban elhunyt Bálizs Péter
perkátai származású plébános. Halála
után egy héttel helyeztük örök nyugalom-
ra, végsõ akarata szerint Perkátán, abban
a Galgóczy-kápolnában, melynek felújí-
tását õ is nagyban támogatta az elmúlt
években. Gyászmiséjét és a temetési szer-
tartást papi jó barátja, dr. Ternyák Csaba
egri érsek vezette, aki a vigasztaló szavak
mellett személyes élményeit is megosz-
totta a gyászolókkal. A gyõri egyházme-
gyét Szaradics József atya, a jelenlegi osli
plébános képviselte, a székesfehérvári
egyházmegyét Dózsa István címzetes ka-
nonok, esperes, perkátai származású atya
képviselte. A végsõ búcsúzásra a család-
tagok és helyi tisztelõi, ismerõsei mellett
több busszal érkeztek volt hívei papi
állomáshelyeirõl: Osliból, Veszkénybõl,
Babótról, Árpásról, Gyarmatról, Földszi-
getrõl.

A hívek nevében Fodor József, Osli pol-
gármestere búcsúzott Péter atyától, aki
meghagyta, hogy szerény ceremóniával,
méltatás nélkül temessék el, koszorúk
helyett pedig a hívek a perkátai templom
felújítására adakozzanak. Ez a hagyaté-
ka, utolsó tanítása méltó volt az õ csen-
des, visszafogott, de nagyon is aktív és

eredményes életéhez. A gyászmise után a
templomtól a temetõig több százan –
közte 18 paptestvére – kísértük hosszú
menetben, a feltámadásba vetett mély
hittel utolsó nyughelyére a földi pályáját
befejezõ Péter atyát.

Perkáta nagyon sokat köszönhet neki,
mert igen sok templomi és zárdai értéket
mentett meg és restauráltatott saját
adományaként. Általa is került vissza két
éve Perkáta birtokába a Gyõry-család
adománylevele, valamint nagy segítséget
nyújtott a II. világháborúban elesett és
Perkátán eltemetett magyar katonák
sírhelyének helyreállításához. Isten áld-
ja és jutalmazza nagylelkû tetteit!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Rövid életrajza álljon itt
emlékül az utókor számára

Bálizs Péter Dencsházán született 1944.
június 11-én. Családja Délvidékrõl került
Perkátára, a kis Péter itt töltötte gyer-
mekkorát, itt járta ki az általános iskolát,
miközben buzgón látogatta a templomot
és ministrált kortársaival együtt. Közép-
iskoláit a gyõri bencés gimnáziumban vé-
gezte, majd a Fertõdi Kertészeti Fõisko-

lán szerzett diplomát. Évtizednyi civil
munka után szólította az ÚR a papi hiva-
tásra, melynek eredményeként Gyõrött
szentelték pappá 1979 júniusában. Újmi-
séjét 1979. július 2-án mutatta be Per-
kátán. 1979 és 1982 között segédlelkész
volt Ácson, majd 1982 és 1985 között a
gyõri Szent Imre plébánián. Elsõ plébá-
nosi helye Árpás volt, ahol 1985-1993 kö-
zött szolgált. Gyarmaton plébános 1993
és 2001 között. 2001-tõl Osli plébánosa,
ahonnét ellátta Veszkényt, Babótot és
Földszigetet is. 1994-tõl 5 évig helyettes
esperes, majd esperes 2011-ig. 1998-2000
között óraadó teológiai tanár a Gyõri
Hittudományi Fõiskolán. Egyre súlyos-
bodó betegsége miatt 2011-ben nyugállo-
mányba vonult, de kérésére szeretett hí-
vei körében maradhatott Osliban, ahol
nagy türelemmel viselte a szenvedéseket
és részt vállalt a lelkipásztori feladatok-
ban is. Plébánosi mûködése alatt dicsére-
tes buzgósággal ápolta Osliban a „Mo-
solygós Szûz Mária” tiszteletét, nagy sze-
retettel fogadta a zarándokokat. Mindig
szívesen látta perkátai barátait, ismerõ-
seit, amíg tehette, Õ is gyakran látogatott
haza szülõfalujába, szeretett templomá-
ba. Perkátainak vallotta magát, hiszen
utolsó kívánsága szerint itt szeretett
volna örökre megpihenni. E kérését Per-
káta teljesítette, immár hatodik papként
Péter atya a perkátai temetõ Galgóczy-
kápolnájának kriptájában várja Krisztus
Urunk második eljövetelét! R.i.p.

pzs

Péter atya utolsó nyilvános megjelenése
Perkátán 2011 õszén


