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Kedves Motorosok!
Szeretettel meghívunk benneteket

a III. PERKÁTAI
KASTÉLYKERTI

MOTOROS
TALÁLKOZÓRA,

ami 2015 július 4-én
(szombaton) lesz!

Az alábbi programokkal
várunk benneteket:

TÚRA:
– Délelõtt gyülekezõ, regisztráció részvé-
teli díj: 1.500 Ft/fõ

– 11.00 óra Kistérségi túra: Perkáta–Rác-
almás–Kulcs–Adony–Perkáta útvonal

– 15.00 óra visszaérkezés

– a résztvevõknek egy jó adag pörkölt és a
nap folyamán 2 üdítõvel készülünk, em-
lék-hûtõmágnes ajándék

DÉLUTÁNI PROGRAMOK:
– kastélykerti pöfögés házi traktorokkal

– cross motorosok bemutatója

– büfé egész nap

– motoros és retro zene hajnalig

Mindenkit szeretettel vár a
Perkátai Régiséggyûjtõ Egyesület!

Érdeklõdni: Szarka Péter 06 30 267 3967

www.perge.eoldal.hu



2 KÖZÜGYEK PERKÁTAI HÍREK 2015. június-július

Beszámoló a 2015. április 23-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 2015. április 23-i képviselõ-testületi
ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármes-
ter, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Ujfalusi
Pál, Szabó Tamás, Kovács Ferenc) volt jelen.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a napirend módosí-
tását az alábbiak szerint.
1. Rendõrségi beszámoló
2. Polgármesteri beszámoló az aktuális esemé-
nyekrõl
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének megállapításáról szóló rende-
let módosítása
4. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása
5. Az avar és kerti hulladék égetésérõl szóló ren-
delettervezet megtárgyalása
6. A szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló rendelettervezet megtárgyalása
7. A települési képviselõk költségtérítésérõl és
tiszteletdíjáról szóló rendelettervezet megtárgya-
lása
8. A helyi adókról szóló rendelettervezet megtár-
gyalása
9. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabá-
lyokról szóló rendelettervezet megtárgyalása
10. Az állattartásról szóló rendelettervezet meg-
tárgyalása
11. „A képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
12. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kultu-
rális és egészségügyi juttatásokról, valamint szo-
ciális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása
13. A polgármester illetményével, költségtéríté-
sével, az alpolgármester tiszteletdíjával és költ-
ségtérítésével kapcsolatos döntéshozatal
14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi
tevékenységérõl
15. Elõterjesztés a Perkátai Polgármesteri Hivatal
2015. évi kiemelt feladatairól
16. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgálta-
tással összefüggésben a közszolgáltató által ké-
szített éves költségelszámolással kapcsolatos
döntéshozatal
17. Óvodai beíratást megelõzõ hirdetmény közzé-
tételével kapcsolatos döntéshozatal
18. Ivóvíz és szennyvíz víziközmû rendszer va-
gyonértékelésével kapcsolatos döntéshozatal
19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Du-
naújvárosi Vízi Társulat között kötendõ üzemelte-
tési szerzõdés megtárgyalása
20. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodá-
sa módosításának megtárgyalása
21. A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0036 kódszámon
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Perkáta
Nagyközség Önkormányzat intézményein” címû
pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
22. Kínai-magyar kulturális turisztikai központ lét-
rehozása a perkátai Gyõry-kastélyban címmel be-
nyújtott pályázattal kapcsolatos döntéshozatalok
23. Bejelentések

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyköz-
ség közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság
érdekében 2014-ben tett intézkedésekrõl és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a polgármesteri be-
számolót az aktuális eseményekrõl.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta „Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
módosításáról” szóló rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta „Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról” szóló rendeletet
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta „az avar és kerti hul-
ladék nyílttéri égetésérõl” szóló rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással „a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta „a települési képvi-
selõk költségtérítésérõl és tiszteletdíjáról” szóló
rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással „a helyi adókról” szóló rende-
letet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással „a talajterhelési díjjal kapcso-
latos helyi szabályokról” szóló rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással „az állattartásról” szóló ren-
deletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással „a képviselõ-testület és szer-
vei szervezeti és mûködési szabályzatáról” szóló
rendelet módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta „a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket meg-
illetõ szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti tá-
mogatásokról” szóló rendeletet.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással tudomásul vette Somogyi Ba-
lázs polgármester személyes érintettségére vo-
natkozó bejelentését és úgy határozott, hogy
nem zárja ki az illetményére és költségtérítésére
vonatkozó döntéshozatalból.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy Somo-
gyi Balázs polgármester illetményének és költ-
ségtérítésének megállapítására vonatozó
92/2014. (X. 17.) képviselõ-testületi határozatot
hatályon kívül helyezi.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással Somogyi Balázs polgármes-
ter havi illetményét 448 700 Ft-ban határozta
meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással Somogyi Balázs polgármes-
ter havi költségtérítését 67 305 Ft-ban határozta
meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással tudomásul vette Bogó Anikó
alpolgármester személyes érintettségére vonat-
kozó bejelentését és úgy határozott, hogy nem
zárja ki a tiszteletdíjára és költségtérítésére vo-
natkozó döntéshozatalból.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy Bogó
Anikó alpolgármester tiszteletdíjának és költség-
térítésének megállapítására vonatkozó 93/2014.
(X. 17.) számú képviselõ-testületi határozatot ha-
tályon kívül helyezi.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy Bogó
Anikó alpolgármester tiszteletdíjának és költség-
térítésének megállapítására vonatkozó
114/2014. (XI. 27.) számú képviselõ-testületi ha-
tározatot hatályon kívül helyezi.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással Bogó Anikó alpolgármester
havi tiszteletdíját 400 000 Ft-ban határozta meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással Bogó Anikó alpolgármester
havi átalány költségtérítését 60 000 Ft-ban hatá-
rozta meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a Polgármesteri Hi-
vatal 2014. évi tevékenységérõl szóló beszámo-
lót.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a Perkátai Polgár-
mesteri Hivatal 2015. évi kiemelt feladatairól szó-
ló beszámolót.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére
vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a
közszolgáltató által készített éves költségelszá-
molást.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a Szivárvány Óvoda intézmé-
nyében a 2015/2016-os nevelési évre az óvodai
beíratás idõpontját 2015. április 15-i, 2015. ápri-
lis 16-i és 2015. április 17-i idõpontban határozta
meg. A képviselõ-testület az óvodai beiratkozás
idejérõl szóló hirdetményt a határozat mellékleté-
ben szereplõ tartalommal fogadja el. Az óvodai
felvételi kérelmeket az óvodavezetõnél kell be-
nyújtani, aki a felvételi átvételi kérelem elbírálá-
sáról legkésõbb 2015. május 30-ig értesíti a szü-
lõket.
Felelõs: Somogyi Balázs polgármester
Határidõ: 2015. április 23.
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Hirdetmény óvodai
beíratásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete értesíti azokat a szülõket, akiknek
gyermeke a harmadik életévét 2015. augusztus
31-ig betölti, valamint a 2015/2016. nevelési év
során betölti a 3. életévét, hogy a fenntartásában
mûködõ Szivárvány Óvodában a 2015/2016. ne-
velési évre az óvodai beíratás idõpontja 2015. áp-
rilis 15-e, 2015. április 16-a és 2015. április 17-e.
A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431
Perkáta, Bocskai István utca 2. Az óvoda felvételi
körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási terü-
lete. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
2. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány,
3. a szülõ (törvényes képviselõ) nevére kiállított
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány,
4. a gyermek társadalombiztosítási azonosító je-
lét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ kár-
tya).
Az értesítést a felvételi eljárás eredményérõl az
óvodavezetõ 2015. május 30-ig írásban megküldi
a szülõnek, illetve a törvényes képviselõnek.
A szülõ a döntés kézhezvételétõl számított 15 na-
pon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a
jegyzõhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetõnél
kell benyújtani. A jegyzõ a másodfokú eljárás so-
rán a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoz-
tathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési in-
tézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Perkáta, 2015. április
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a
Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdoná-
ban lévõ ivóvízközmû rendszer vagyonértékelésé-
nek, valamint a hozzá kapcsolódó tételes vagyon-
leltár és pótlási terv elkészíttetésével a Karanta
Audit Könyvszakértõ, Adó-, és Racionalizálási Ta-
nácsadó Zrt-t bízza meg 850 000 Ft + áfa összeg-
ben a K337 Szolgáltatások kiadási elõirányzat sor
terhére. A képviselõ-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a szerzõdés aláírására.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a
Perkáta-Sárosd-Szabadegyháza Községek Önkor-
mányzatainak közös tulajdonában lévõ szennyvíz-
közmû rendszer vagyonértékelésének, valamint a
hozzá kapcsolódó tételes vagyonleltár és pótlási
terv elkészíttetésével a Karanta Audit Könyvszak-
értõ, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zrt-t bíz-
za meg 850 000 Ft + áfa összegben a K337 Szol-
gáltatások kiadási elõirányzat sor terhére. A kép-
viselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a
szerzõdés aláírására. Az aláírásra csak abban az
esetben kerülhet sor, ha Sárosd és Szabadegyhá-
za Önkormányzata is meghozta a megrendelés-
hez szükséges döntést.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a Sza-
badegyháza szennyvíztisztító telep meghibáso-
dott iszapvíztelenítõ szivattyújának pótlására és
beüzemelésére 82 287 Ft + áfa összeget biztosít
a K337 Szolgáltatások kiadási elõirányzat sor ter-
hére.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vízi Társu-
lat között kötendõ, a közcélú vízgazdálkodási fel-
adatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerzõ-
dést. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a szerzõdés aláírására.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a Közép-Duna Vidé-
ke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0036 kódszámon,
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Perkáta
Nagyközség Önkormányzata intézményein” cí-
men benyújtott pályázatra vonatkozóan a 2015.
évi költségvetés terhére a pályázati önrészt elkü-
löníti.
1. A projekt megnevezése: Fotovoltaikus rend-
szerek kialakítása Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzat intézményein
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos
címe:
Új Óvoda: Bocskai utca 1.
Polgármesteri Hivatal: Szabadság tér 1.
Orvosi Rendelõ: Dózsa György utca 10-12.
Fogorvosi Rendelõ: Dózsa György utca 41.
3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsé-
ge: bruttó 21 281 166 Ft
4. A megítélt támogatás összege: bruttó 16
916 397 Ft
5. A projekt megvalósításához szükséges önkor-
mányzati önrész összege: bruttó 4 364 769 Ft
A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy a 2015. évi költségvetésében, valamint a
három évre elõre szóló középtávú tervében a tel-
jes projektösszeget, a támogatás összegét is
megjelenítve, a felhalmozási célú bevételek és a

felhalmozási célú kiadások között nevesítetten
szerepelteti.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással testülete a KDOP-2.1.1/B-
12-2012-0012 azonosító számú pályázat infor-
matikai eszköz leszállításának tárgyában beérke-
zett árajánlatok közül nyertes ajánlattevõnek hir-
deti ki a No1. Számítástechnikai Kft.-t (2400 Du-
naújváros, Dózsa György u. 14.), akinek nyertes
árajánlatában foglalt egy összegû ajánlati ára 412
000,- Ft + áfa. A képviselõ-testület felhatalmazza
Somogyi Balázs polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevõvel a vállalkozási szerzõdést megkös-
se.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a KDOP-2.1.1/B-12-2012-
0012 azonosító számú pályázat nyilvánossági
elemeinek elkészítése és leszállítása tárgyában
beérkezett árajánlatok közül nyertes ajánlattevõ-
nek hirdeti ki Dallos István egyéni vállalkozót
(8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 37. 12/2.),
akinek nyertes árajánlatában foglalt egy összegû
ajánlati ára 400 000,- Ft + áfa. A képviselõ-testü-
let felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert,
hogy a nyertes ajánlattevõvel a vállalkozási szer-
zõdést megkösse.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a Mezõföldi Híd Térségfej-
lesztõ Egyesület (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) ré-
szére az Egyesület mûködtetésének biztosítása
érdekében egyszeri 500 000,- Ft, azaz ötszázezer
forint visszatérítendõ támogatást nyújt az önkor-
mányzat költségvetési tartaléka terhére. A támo-
gatás feltétele ezen határozat mellékletét képezõ
– Képviselõ-testület által jóváhagyott tartalmú –
támogatási szerzõdés aláírása. A Képviselõ-tes-
tület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármes-
tert a támogatási szerzõdés aláírására, valamint
azt követõen – a szerzõdés II/1. pontja szerint - a
támogatás átutalására.

Beszámoló
a 2015. május 6-i
képviselõ-testületi

ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 2015. május 6-i képviselõ-testüle-
ti ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgár-
mester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó,
Szilasy László, Szabó Tamás, Kovács Ferenc)
volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy „Ma-
gyarország 2015. évi központi költségvetésérõl”
szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet I. 3. pont-
ban kapott felhatalmazás alapján az Emberi Erõ-
források Minisztériuma által kiírt gyermeksze-
génység elleni program keretében nyári étkezte-
tés biztosításának tárgyában pályázatot kíván be-
nyújtani. Az igényelt összeg 1 865 600.- forint, az
önrész összege 563 920.- forint, amelyet a K332
Élelmiszer beszerzés kiadási elõirányzat terhére
vállal az önkormányzat.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a helyi adókról” szóló rendele-
tet.

Köszöntés

Perei István 50 éve végzett Szarvason. Az
idén vehette át Arany oklevelét a
Tessedik Öreggazdász Egyesület és a
Szent István Egyetem által rendezett ün-
nepségen. Gratulálunk neki!
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Beszámoló a 2015. április 30-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 2015. április 30-i képviselõ-testületi
ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármes-
ter, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy
László, Szabó Tamás, Kovács Ferenc) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a napirend módosí-
tását az alábbiak szerint.
1. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. mellékle-
te alapján kiírt pályázaton való részvétellel kap-
csolatos döntéshozatal
2. A KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 azonosító szá-
mú pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
3. A Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ
létrehozása a perkátai Gyõry kastélyban" tárgyú
projekt megvalósításával kapcsolatban Bíráló Bi-
zottság megválasztása
4. A közterületek, valamint az önkormányzat tulaj-
donában álló közintézmények elnevezésével kap-
csolatos törvényességi felhívás megtárgyalása
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással az önkormányzat nevében pá-
lyázatot nyújt be az Európai Mezõgazdasági és Vi-

dékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakos-
ság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesz-
tése és jogcím keretében, a 21/2015. (IV. 17.)
MVM rendelet 3. melléklete alapján kisbusz be-
szerzésére, különösen:
- a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szoci-
ális alapfeladatok ellátásában való közremûködés
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biz-
tosítása (háziorvosi rendelés, valamint egyéb
egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszer-
kiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való
hozzájutás biztosítása)
- az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban
részt vevõ gyermekek szállítása
- mozgássérültek és idõsek szállítása
- közösségi, közmûvelõdési, sport, szabadidõs te-
vékenységek szervezése, segítése
- egyéni hivatalos ügyek intézésének szervezése,
segítése
- lakossági igények továbbítása
- kistérségben, járásban elérhetõ közszolgáltatás-
okhoz, hivatalokhoz való elérés biztosítása
- kormányablak szolgáltatásainak igénybevétele
- egyéb szolgáltatások biztosításában való közre-
mûködés
tevékenységek megvalósítására, a szolgáltatá-
sok fejlesztésére, nettó 8.000.000,- Ft értékhatá-
rig.
Az elõzõek szerinti, részben kötelezõ önkormány-
zati feladatok megvalósításához, ellátásához a
gépjármû rendelkezésre állása szükséges elõfel-
tétel.
A képviselõ-testület a gépjármû akadálymentes-
sé tételének mûszaki átalakítását elvégzi.
A pályázattal összefüggõ ÁFA kötelezettséget az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének Egyéb
dologi kiadások elõirányzat terhére legfeljebb
2.160.000,- Ft értékhatárig vállalja és biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyúj-
tására és az önkormányzat nevében történõ nyi-
latkozatok megtételére.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a KDOP-2.1.1/B-12-2012-
0012 azonosító számú pályázat mûszaki ellenõri
tevékenységének tárgyában beérkezett áraján-
latok közül nyertes ajánlattevõnek hirdette ki a
TSPC Technical Supervision and Planning
Consulting Hungary Kft.-t (9011 Gyõr, Ezerjó út
10.), akinek nyertes árajánlatában foglalt egy-
összegû ajánlati ára 4 500 000 Ft + ÁFA. A Képvi-
selõ-testület felhatalmazta Somogyi Balázs pol-
gármestert, hogy a nyertes ajánlattevõvel a vál-
lalkozási szerzõdést megkösse.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással „A Kínai-magyar Kulturális
Turisztikai Központ létrehozása a perkátai
Gyõry-kastélyban” tárgyú projekt tervezési és
tervezõi mûvezetési feladatainak ellátására kiírt
közbeszerzési pályázat kapcsán Bíráló Bizottsági
feladatokkal bízza meg az alábbi személyeket. Dr.
Lakos Lászlót Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal jegyzõjét, Kovács Me-
lindát Perkáta Nagyközség Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal, gazdasági vezetõjét, Kádár
Mihály Mûszaki ellenõrt és Kollmann Örs Közbe-
szerzési szakértõt

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással felhatalmazta Somogyi Ba-
lázs polgármestert, hogy a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 14. § (3) bekezdése alapján kikérje a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását a Tanács-
ház utca közterület elnevezésével kapcsolatban.

Beszámoló a 2015. május 27-i
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 2015. május 27-i képviselõ-testületi
ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármes-
ter, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Ujfalusi
Pál, Szabó Tamás) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a napirendet az
alábbiak szerint.

NAPIREND

1. A KDOP-2.1.1/B-12-0012 azonosító számú pá-
lyázat mûszaki menedzser tevékenységével kap-
csolatos határozathozatal
2. A KDOP-2.1.1/B-12-0012 azonosító számú pá-
lyázat projektmenedzser tevékenységével kap-
csolatos határozathozatal
3. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a
Perkátai Szociális Központ tevékenységérõl
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a KDOP-2.1.1/B-12-2012-
0012 azonosító számú pályázat mûszaki mene-
dzseri tevékenységének tárgyában beérkezett ár-

ajánlatok közül nyertes ajánlattevõnek hirdeti ki a
Bon Control Kft-t (2800 Tatabánya, Béla király
körtér 2. :.), akinek nyertes árajánlatában foglalt
egyösszegû ajánlati ára 2 000 000 Ft + áfa (brut-
tó 2 540 000 Ft). A képviselõ-testület felhatal-
mazta Somogyi Balázs polgármestert, hogy a
nyertes ajánlattevõvel a vállalkozási szerzõdést
megkösse.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a KDOP-2.1.1/B-12-2012-
0012 azonosító számú pályázat projektmene-
dzseri tevékenységének tárgyában beérkezett ár-
ajánlatok közül nyertes ajánlattevõnek hirdeti ki a
Vizi Consulting Kft-t (2432 Szabadegyház, Than K.
u. 4. fsz. 2.), akinek nyertes árajánlatában foglalt
egyösszegû ajánlati ára 3 200 000 Ft + áfa (brut-
tó 4 064 000Ft). A képviselõ-testület felhatalmaz-
ta Somogyi Balázs polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevõvel a vállalkozási szerzõdést megkös-
se.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta az önkormányzat
2014. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról szóló beszámolót.

Beszámoló
a 2015. május 7-i
képviselõ-testületi

ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 2015. május 7-i képviselõ-testületi
ülésén 6 képviselõ (Somogyi Balázs polgármes-
ter, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy
László, Kovács Ferenc) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a napirendet az
alábbiak szerint.

NAPIREND

1. Építési és szerelési kivitelezési munkálatokra
kiírt közbeszerzési eljárás elfogadása Kínai-ma-
gyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a
perkátai Gyõry kastélyban tárgyú projekt kereté-
ben a perkátai Gyõry kastély felújítása
(KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012) kapcsán
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
belsõ ellenõrzésérõl szóló éves ellenõrzési jelen-
tés elfogadása
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a
KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 pályázati kiírás ke-
retében megvalósítandó „A Kínai-magyar Kultu-
rális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai
Gyõry-kastélyban” tárgyú projekt építési és sze-
relési kivitelezési munkálatok ellátására közbe-
szerzési pályázatot ír ki. A képviselõ-testület fel-
hatalmazta a polgármestert a közbeszerzési pá-
lyázat kiírásával és az eljárást megindító felhívás
közzétételével kapcsolatos feladatok ellátására.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata 2014. évi belsõ ellenõrzésé-
rõl szóló éves ellenõrzési jelentést.
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Tájékoztatás az utcanevek változtatásáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a rendszerváltoztatás óta
több alkalommal tárgyalta néhány közterület elnevezésének
megváltoztatását. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) a) és b) kimondja,
hogy közterület (illetve közintézmény) nem viselheti sem olyan
személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rend-
szerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
részt vett, illetve olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét sem
tartalmazhatja, amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal. Ezért Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata jogszabályi kötelessége a következõ idõszakban szá-
mos közterület nevét megváltoztatni. Ennek keretében
Perkátán a következõ utcanevek megváltoztatását tervezzük:
Engels Frigyes, Fürst Sándor, György Gyula, Lenin, Marx Kár-
oly, Rajk László, Révai József, Rózsa Ferenc, Ságvári Endre,
Sallai Imre, Somogyi Béla, Tanácsköztársaság. A felsoroltakon
kívül a Tanácsház utca kapcsán Magyar Tudományos Akadé-
mia állásfoglalását kértük, de a héten értesültünk róla, hogy
Baracs település önkormányzata a Tanácsház utca nevét
megváltoztatta (szerk. a Tanács és a Tanácsköztársaság utcákat
az MTA megváltoztatandónak minõsíti).
Az utcanevek kapcsán az elmúlt két évben internetes szavazást
bonyolítottunk a www.perkata.hu települési portálon, amelyen
a válaszadók az új elnevezésének jellegérõl szavazhattak. A
több mint 9.200 leadott szavazatból kiemelkedett a Perkátai
történelmi, közéleti személy (54%) és a Régi (II. világháború utá-
nig használt) utcanevek (39%) kategória, de jelentõs számú sza-
vazatot kapott a Testvértelepülések (5%) kategória is, illetve a
Híres magyar történelmi személyek, mûvészek, tudósok kategória
kapott még 1%-nál többet. Önkormányzatunk e héten utcán-
ként egy-egy javaslattal levélben keresi meg az érintett utcák
lakosait.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata javaslatai több szempon-
tot vettek figyelembe, egyrészt a szavazás elsõ helyen végzett
kategóriájából Dr. Baráth Károlyt (természetesen egyeztetve
fiaival) javasoljuk névadónak, ráadásul a György Gyula utcanév
megváltoztatása esetén a perkátai illetõségû maradna az utca
névadása. A régi utcanevek közül a Szent Imre és a Mátyás ki-

rály a tényleges régi nevét kapná vissza, míg Szent István is egy
régi perkátai utcanév, igaz nem a régi helyét kapná vissza. A
testvértelepülések kategória esetén mindhárom utcanév
Perkáta központjában kapna helyet – a Peking elnevezés
huaxiangi barátainkkal, köztük Chen Zhiliu nagykövet és dísz-
polgár Úrral egyeztetve lett már 3 évvel ezelõtt – például Pe-
king a jelenlegi Magyar-kínai Barátság MG-i Zrt. központját is
magában foglalva. A Tanácsköztársaság utca a pataknál ketté
lenne választva Peking és Babits Mihály utcákká. (szerk. Felme-
rült a Sport utca kettéválasztása, illetve a Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca helyesírásának javítása is, de ez pont akkora ügyin-
tézést igényelne, mint a mostani jogszabály által változtatásra
ítélt utcákkal járó procedúra. Önkormányzatunk most ezt a 13
utcát érintõ csomaggal adós saját polgárainak és Perkátának is
25 éve.) A Rózsa utcával a Rózsa Ferenc kiváltása kapcsán a
legegyszerûbb megoldással éltünk, mivel lehetséges az, hogy
egy településen Rózsa utca és Rózsa köz is legyen. A többi
utcanévadásnál ügyeltünk arra, hogy a magyarság elismert
alakjai közül válasszunk, így szerepel Szentgyörgyi Albert,
Kodály Zoltán, Móricz Zsigmond, Radnóti Miklós, Babits
Mihály és Puskás Ferenc névadóként.
Célunk, hogy a változtatás a legkevesebb fennakadást okozza a
polgároknak mind az új utcanévvel, mind a szükséges ügyinté-
zéssel. A térségbeli kormányablakokkal egyeztettünk, hogy a
változtatás után a magánszemélyeket a lakcímkártya és a gép-
jármû forgalmi engedélyének változása érinti, amelyek illeték-
mentesek, ráadásul a lakcímkártya ügyintézését Perkátán, a
Polgármesteri Hivatalban is lehet majd intézni. Az egyéni
vállalkozók és vállalkozási formák ügyintézése sajnos ennél
jóval bonyolultabb.

Somogyi Balázs

Gyõry kastély felújítása
Perkáta Nagyközség Önkormányzata ez elmúlt idõszakban szá-
mos döntést hozott a „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Köz-
pont létrehozása a perkátai Gyõry kastélyban” címû
KDOP-2.1.1/B-12-2012-0012 kódszámú pályázattal kapcsolat-
ban. A tervezési és tervezõi mûvezetési közbeszerzést még feb-
ruárban írta ki a képviselõ-testület, amelyet az engedélyes ter-
vet is készítõ Szakra Stúdió Kft. nyert el, aki április végére
szállította le a kiviteli terveket.
Ezt követõen kiírásra került a kivitelezési közbeszerzés, amely
kapcsán 7 magyarországi vállalkozás tekintett bele a tervekbe,
vette fel az ajánlattételi dokumentációt, és közülük 4 nyújtotta
be hivatalos ajánlatát a tegnapi, 2015. június 10-i határidõig. A
nettó 291.201.459 forint becsült értékû kivitelezési munkálatra
a Swietelsky Magyarország Kft. (Budapest), a Fejérduna-Ép
Kft. (Dunaújváros), Fodor Kft. (Budapest) és Unikor-Épker
Kft. (Bölcske) nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok ellenõrzését
és értékelését követõen várhatóan e hónap végén tud dönteni a
képviselõ-testület, és július elején kezdõdhet meg a fõépület és
elõkertjének felújítása.
A közbeszerzések között a képviselõ-testület kiválasztotta a
mûszaki ellenõrt, illetve a menedzs-
ment feladatokat ellátó vállalko-
zásokat, mind a projektmene-
dzseri, mind a mûszaki me-
nedzseri feladatokra.
Kisebb értékû beszer-
zések is történtek
technikai eszközök
és a nyilvánosság
területén.

Somogyi Balázs
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Elhunyt Ébl Istvánné,
Saint-Maximin díszpolgára

2015. május 5-én, életének 68.
évében hosszan tartó, méltó-
sággal viselt betegség után el-
hunyt Ébl Istvánné, született
Molnár Ilona, aki 2011-ben,
Perkáta és Saint-Maximin 20
éves testvérvárosi kapcsolatá-
ra rendezett ünnepségen az el-
sõk között vehette át Saint-
Maximin akkor alapított dísz-
polgári címét férjével, Ébl Ist-
vánnal és Perkáta volt polgármesterével, Radeczki Györggyel
egyetemben. A 2015. május 9. 13 órai perkátai temetésen részt
vett Serge Macudzinski, Saint-Maximin polgármester, Perkáta
díszpolgára, Ginette Macudzinski, Serge Macudzinski felesége
és Guy Denoyelle, Saint-Maximin képviselõje, a testvértelepü-
lési bizottság vezetõje.

Somogyi Balázs

Szent Orbán ünnepe
Adonyban

A Dunamenti Szent Orbán Borrend Adony május 23-án tartot-
ta hagyományos Szent Orbán napi ünnepségét. A rendezvény
már délben elkezdõdött, majd délután 3 órakor, a borrendek
körmenete után Fõtisztelendõ Szabó Gyula adonyi plébános ál-
tal celebrált litániát követõen került sor az idei díjak átadására
Paulusz Imre kancellár Úr és Ronyecz Péter polgármester úr
köszöntõit követõen. Négy kategória, a fehér, a vörös, a rozé és
az idegen termõ elsõ három díjazottjainak járó díjakat Nagy
Zoltán, a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság kapitánya, Csányi
Kálmán, Pusztaszabolcs polgármestere, dr. Ruzicska Renáta, a
Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezetõ helyettese és jóma-
gam adtuk át. A díjazottak között szerepelt a vörös kategória
harmadik helyezettjeként Vajk István siller bora. Az április 25-i
Adonyban megrendezett XXI. kistérségi borverseny ered-
ményhirdetését követõen az borrend zászlósborának kihirdeté-
se következett, amely a mindenkori fehér kategória nyertese
kap, idén Paulusz Imre chardonnay bora. Az Év borásza ván-
dordíj kitüntetést az alapító Ronyecz Péter polgármestertõl,
Schmidt Attila vehette át.
Az eseményen részt vett Gyõrfi Károly, a Magyarországi Bor-
rendek Országos Szövetségének alelnöke, aki az országos bor-
rend Pro Vino kitüntetését adta át Nedves Tibornak, az adonyi
borrend Nagykövetének. Gratulálunk a két perkátai díjazott-
nak és a borrend tagjainak. A ceremóniát követõen a vendégek
pincelátogatásokon folytatták az ünneplést.

Somogyi Balázs

Kõszegi György
köszöntése

2015. április 24-én köszöntötte Kõszegi Györgyöt otthonában
az önkormányzat részérõl Somogyi Balázs polgármester, Lász-
ló Klaudia aljegyzõ, Bogó Anikó alpolgármester és a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Köre két tagja, Dr. Nagy Andrásné és Zám
Jánosné.

Gyuri bácsit névnapja és 90. születésnapja alkalmából köszönt-
hettük, Magyarország miniszterelnökének köszöntõ emléklap-
ját adta át neki a Polgármester Úr és a Perkátai Nyugdíjasok
Baráti Köre egy ajándékcsomaggal köszöntötte az ünnepeltet.

Jó egészséget és még sok boldog születésnapot kívánunk az ün-
nepeltnek ezúton is!

Bogó Anikó

Kisbácsi látogatás

2015. május 8-án Kisbácsra utazott egy perkátai delegáció.
Testvértelepülésünk meghívásának tettünk eleget, a perkátai
önkormányzati képviselõk és a Kisbács Egyesület elnöke uta-
zott el a hétvégére. Megtekintettük a kisbácsi és a mérai iskolát,
a hivatalt és a környékbeli kiemelt nevezetességeket. Mind a
kisbácsi, mind a perkátai oldalról bizalmunkat fejeztük ki, hogy
a kapcsolat a jövõben is egy virágzó kapcsolat lesz.

Bogó Anikó alpolgármester
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Francia vendégek
Perkátán

Április 27-én megérkeztek Perkátára a község francia testvér-
településének, Saint-Maximinnak családjai. A napfényes hétfõ
reggelen, a budapesti Liszt Ferenc Repülõtérre való érkezésü-
ket követõen a 35 fõs csoport a Hõsök terét, majd a Dohány ut-
cai zsinagógát tekinthette meg, Somogyi Balázs polgármester
és két segítõje kíséretében. Mindenki lenyûgözve nézte a fõvá-
ros ezen nevezetességeit, és ebéd után is elakadt szavuk a Budai
vár láttán. Élvezettel nézték végig az õrségváltást, valamint a
csodálatos budapesti panorámát, majd elindultak haza, ahol fo-
gadó családjaik már nagyon várták a csoport tagjait. A francia
vendégek május 2-ig maradtak Perkátán. A hét további prog-
ramjai között szerepelt a falu intézményeinek, nevezetességei-
nek megtekintése, továbbá a Bio-Nat Kft. üzemének látogatá-
sa. Április 29-én Egerbe utaztak, ahonnan csak a pénteki majá-
lisra értek haza, hogy együtt mulathassanak barátaikkal a más-
napi haza utazás elõtt.

Horváth Dóra

Mérföldes lépés
Perkáta kulturális

életében
2012 óta a perkátai rendezvények, programok tekintetében fo-
lyamatosan a pályázati lehetõségeket kerestük, hogy az önkor-
mányzat által biztosított költségvetésen túl milyen plusz forrá-
sokból lehetne dolgozni. 2013-tól már a Perkátai Általános Mû-
velõdési Központ igazgatójaként még nagyobb felelõséggel,
munkával kellett azon dolgozni, hogy fejlõdni tudjon az Intéz-
mény. A közmûvelõdési és szabadidõs programokon, a beszer-
zett mûszaki technikai eszközállományon, a bútorzat cseréjén
túl az óvoda pályázati lehetõségeit is épp oly lelkiismeretesen fi-
gyelemmel kell kísérni. A régi óvoda felújítása, korszerûsítése
két ütemben történt és most az új óvoda energetikai fejlesztése
is elkezdõdhet. Az óvoda vonatkozásában is több beadott pá-
lyázatunk van és újabb eredményeket is tudunk felmutatni, van
egy sikeres Erasmus pályázat, mely az óvodapedagógusok szak-
mai felkészültségérõl tesz tanúbizonyságot, valamint ott az óvo-
dai kapacitásbõvítés, mely a Perkátai ÁMK azon törekvéseit
mutatja, hogy a szakmai munka mellett az infrastruktúra fej-
lesztését is véghez kell vinni, minden lehetõséget meg kell ra-
gadni, amely rengeteg munkával jár, de megéri. Felelõtlen ve-
zetésnek tartanám, ha mi is megelégednénk az önkormányzati
költségvetés biztosította lehetõségekkel, ha az egy-két faluna-
pon, egy-két író-olvasó találkozón és az óvodában a gyermekek
alapellátásán kívül nem tennénk többet, nem kínálnánk plusz
lehetõségeket.

Nem csak intézményünk, de a település életében is mérföldkõ a
kastély fõépületének felújítása, a pályázatot nem nyerhettük
volna meg Somogyi Balázs polgármester úr és a mellette álló-
projekt csapat áldozatos munkája nélkül. A kastély felújítása
rövid idõ alatt fog megtörténni, a 2016-os évben a rendezvénye-
ink, programjaink már a felújított kastélyban lehetnek. Az épü-
letbõl mára kiköltöztünk, igyekeztünk mindennek megfelelõ
helyet találni, a legnagyobb munkát a könyvállomány méltó el-
helyezése jelentette. Az épület kiürítésében, a költözködésben,
a munka javát a közmunka programban résztvevõ Fehér Mi-
hály által koordinált dolgozók végezték. A Perkátai Általános
Mûvelõdési Központ nevében ezúton is szeretném megköszön-
ni nekik kitartó munkájukat! Több magánszemély is segítsé-
günkre volt a szállításban, köszönet Dankó Lajosnak és Makai
Gábornak valamint nehezebb értékes tárgyak cipelésében kö-
szönet Urbán Tamásnak és Fórizs Attilának. Köszönöm a
Perkátai ÁMK munkatársainak, hogy a költözködés zökkenõ-
mentességét biztosították!

Intézményünk a kastélyt – a döntéshozatalt követõen - át tudja
adni felújítást végzõ cégnek. Bízom benne, hogy a következõ
számban már a felújítási munkák elsõ lépéseirõl számolhatok
be.

Bogó Anikó

Majális
Május 1-jén a kastély kertben foci kupa, kerékpáros ügyességi
verseny, fõzõverseny várta az oda érkezõket. Kora délután a
programot tovább színesítették a Népmûvészeti foglalkozás
résztvevõi és a sport egyesület motorosai.

A Gyõry-kastélyban az épület felújítása elõtt egy testvértelepül-
ési kiállítás került berendezésre. A megnyitó 10 órakor volt. A
kiállított tárgyak mellett a három testvértelepülési kapcsolatot
bemutató kisfilmet tekinthették meg az érdeklõdõk.
Ugyanezen nap délelõttjén került sor a 2014-ben született gyer-
mekek parkjának avatására. A szülõk, hozzátartozók a rendez-
vényen elültették a fákat. A parkba a közbiztonság fája is elülte-
tésre került a polgárõrség és a rendõrség képviselõi részérõl, va-
lamint a francia delegáció is rózsatöveket ajándékozott a park-
ba.

Az idei évben is csatlakozott
Perkáta a Te Szedd akcióhoz.
Ezen a napon az általános is-
kola tanulói és pedagógusai,
valamint a Perkátai Polgár-
mesteri Hivatal, a Perkátai Ál-
talános Mûvelõdési Központ
és a Faluüzemeltetés munka-
társai is csatlakoztak az Ön-
kéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz. Perkáta belterü-
letét és a külsõ területeket is megtisztították az önkéntesek. A
település belterületén szerencsére nem sok szemetet, hulladé-
kot kellett eltakarítani.
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Májusi események
Május hónapban az osztálykirándulások
határozták meg a hónapot. Szinte vala-
mennyi osztály e hónapra szervezte az
osztálykirándulásait.
A hónap során Horváthné Horgos Judit
igazgatóhelyettes hangos olvasás felmé-
rést végzett valamennyi alsó tagozatos
osztályban.
Május 15-én iskolánk teljes létszámban
részt vett a TESZEDD akcióban.

Május 13-án Helyünk van a világban re-
gionális vetélkedõ SNI gyermekek részé-
re került megrendezésre.

Május 18-tól 20-ig a nyolcadikos osztá-
lyok év végi vizsgát tettek, a fõ tantár-
gyakból.

Május 27-én a 6. és a 8. osztályos tanulók
kompetencia mérése történt matematika
és magyar tantárgyakból.
Május 30-án Tehetségkutató versenyen
vettek részt tanulóink Dunaújvárosban.
Mesemondás kategóriában Pintér Ró-
bert és Völcsei Adrien tanulók kiemelke-
dõ teljesítményt nyújtottak.

Szilasy László igazgató

Helyünk van a világban
„Alkossunk együtt a szabadidõnkben!„
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0099 pályázat
keretében indított vetélkedõsorozatun-
kat azz idei tanévben ismét megrendez-
tük” Helyünk van a világban” hagyomá-
nyos vetélkedõ sorozatunkat. A levele-
zõs fordulók során tíz iskola diákjai küld-
ték el a megoldott feladataikat. Egész év-
ben szorgalmasan dolgoztak a résztve-
võk. A döntõre 2015. május 13.-án került
sor iskolánkban. Több mint ötven részt-
vevõ, segítõ volt jelen. A rendezvényt
Szilasy László igazgató úr nyitotta meg.
Az alsósok matematikából mérték össze
tudásukat, a felsõsök történelembõl csil-
logtathatták elméjüket. Míg a feladatla-
pokat javította zsûri, addig a gyerekek
kreatív játszóházban ügyeskedhettek, a
diáksegítõk vezetésével. A segítõk:
Mengyi Viktória, Tóth Zsuzsanna,
Supatek Vivien és Vígházi Roland vol-
tak. A zsûri szorgalmas munkájának kö-
szönhetõen az eredmények hamar meg-
születtek. Köszönjük munkáját Szabó
Edinának, Vátkainé Boda Ildikónak,
Szombat Katalinnak, Németh Zsanett-
nek, Molnár Józsefnek. Tanulóink közül
többen szép eredménnyel képviselték is-
kolánkat.

Második évfolyamból a már Móra Iskolá-
ba járó volt diákunk Molnár Imre I. he-
lyezett lett. II. helyezett Kerpács Ferenc
Richárd tanulónk. Harmadik évfolya-
mon Nagy Róbert Béla hozta el a III. he-
lyezést. Hatodik évfolyamon Lajtos Vik-
tória I. helyezésének örülhettünk. Hete-
dik osztályosok közül volt diákunk, aki je-

lenleg a Móra iskolát erõsíti, Széll István
Patrik lett az I. helyezett. Mocsai Do-
monkos lett a II., Almási Sándor III. lett.
A nyolcadik évfolyamon Kovács Balázs
tanulónk lett az I., Németh Vivien érte el
a II. helyezést, Németh Roland III. helye-
zést ért el. Büszkék vagyunk tanulóinkra.
A versenyt, Jákliné Perei Erika és
Pavlicsek Zsolt szervezték.
A tavasz folyamán tanulóinkkal részt vet-
tünk a megyei vers és prózamondó verse-
nyen Dunaújvárosban, ahol minden vers-
mondónk becsülettel, helyt állt. Kiemel-
kedett a 6. évfolyamosok közül Lajtos
Viktória, aki 2. lett, míg a 7.évfolyamosok
között Mocsai Domonkos érte el a 2. he-
lyezést.
Felkészítõ pedagógusaik: Jákliné Perei
Erika és Pavlicsek Zsolt voltak.

Jákliné Perei Erika tanárnõ

Tehetségkutató verseny
2015. május 30-án Dunaújvárosban ren-
dezték meg a ,,Dunán innen, Tiszán túl”
Ifjúsági népmûvészeti tehetségkutató
versenyt.

A gyerekek népzene, népdal, népmese és
néptánc kategóriákban indulhattak.
Perkátáról Völcsei Adrienn és Pintér Ró-
bert népmesét mondott. Adrienn máso-
dik, Robika harmadik helyezést ért el!
Gratulálunk nekik!

Vátkainé Boda Ildikó

Perkátai Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészeti Iskola

Weboldal:
www.amk-perkata.sulinet.hu

Elérhetõség:
e-mail:

igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
Telefon: 06 (25) 522 350
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Iskola-elõkészítõ
6 éve döntött úgy az alsós munkaközös-
ség, hogy a nagycsoportos óvodásoknak
jobban megkönnyíti az iskolába kerülé-
sét. Ezért az idén tavasszal is felvettük a
kapcsolatot az iskolába készülõ gyere-
kekkel és szüleikkel.
Elõször a szülõknek mutatkoztunk be
szülõi értekezleten. Ismertettük iskolánk
nyújtotta lehetõségeket, s kértük a szülõ-
ket, hogy felelõsséggel gondolják végig az
osztály kiválasztását. Májusban meghív-
tuk a gyerekeket az iskolába összesen 5
alkalommal, elõkészítõ foglalkozásokra.

Ezeken megismerkedtünk, megtanultuk
a gyerekek nevét, bemutattuk nekik az is-
kolát, játszottunk a tornateremben, a kö-
zépsõ udvaron, beülhettek az iskolapad-
okba. Verseket mondtunk, énekeltünk
közösen, meséltünk, hajtogattunk, szí-
neztek. A gyerekek a beiratkozás alapján
külön kezdték a foglalkozásokat a saját
tanítójukkal és leendõ osztálytársaikkal.
Az elõkészítõk vidám hangulatban tel-
tek, mindannyian lelkesen vártuk a kö-
vetkezõ alkalmat.
Köszönjük a szülõk támogatását, hogy
minden alkalomra elkísérték a csemeté-
jüket.
Örömmel tettünk eleget a Nyuszis a Ma-
cis és a Pillangós csoport meghívásának,
részt vettünk a ballagásokon. Színvonalas
mûsorokat láttunk, melyen a gyerekek
nagyon ügyesen és büszkén szerepeltek.
A nyárra elköszöntünk tõlük, kértük,
hogy játsszanak sokat, hiszen szeptem-
berben komoly munka vár rájuk.

Leendõ elsõ osztályos tanítónõk:
Gergely Ágnes, Siposné Nagy Krisztina,

Vátkainé Boda Ildikó

Itt a tanév vége
Az idei évben a lapzárta sajnos úgy ala-
kult, hogy képes beszámoló a 2014/
2015-ös tanévrõl csak a következõ szám-
ban jelenik meg. Így a ballagó diákok tab-
lóképeivel búcsúzunk az idei tanévtõl.
Kívánok valamennyi diákunknak, peda-
gógusoknak, tanulóink családjainak tar-
talmas nyári szünetet!

Szilasy László igazgató

Pályázati hírek
A TÁMOP 3.1.4. C-14-2015-0670 kódje-
lû “Befektetés a jövõbe” címû pályázat,
amely az Európai Unió és az Emberi Erõ-
források Minisztériumának 100% támo-
gatásával, 20 millió forint értékben meg-
valósuló pályázat során május 29-én meg-
rendezésre került az Örökmozgó Gyer-
meknap, melynek helyszíne az iskola
sportpályái, illetve a kastély hatalmas ki-
terjedésû parkja volt. Itt minden állomás-
ra jutott megfelelõ hely. Az osztályok
párban haladtak végig a pályán. Egy alsós
és egy felsõs osztályt sorsoltunk össze.

Egyszerre végezték el a feladatokat, hi-
szen minden állomáson két kolléga várta
õket. Hatalmas lendülettel, nyerni aka-
rással vetették magukat bele a játékba..
Valamilyen speciális képességet céloz-
tunk meg a feladatok összeállítása során.
Egyensúly, reakcióidõ, mozgáskoordiná-
ció, erõ, ügyesség, gyorsaság, tájékozó-
dás.
Az eredményhirdetés után mindenki el-
fogyasztotta a megérdemelt hamburgert,
és a fagyit.

Szilasy László Igazgató

SZAKMAI
ELISMERÉS
perkátai, ifjú

szakembereknek!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
2015-ben nyolcadik alkalommal rendezte
meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt,
valamint az Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Versenyt, amelyre április 27-29. kö-
zött került sor Budapesten, a Hungexpo
Vásárközpontban. A Dunaújvárosban
tanuló diákok közül 17-en jutottak be az
országos szakmai versenyek döntõjébe.
Rendkívül erõs mezõnyben, négy dobo-
gós helyezést: két arany-, egy ezüst- és egy
bronzérmet sikerült szerezniük.
A Szakma Sztár Fesztivál sikert hozott
annak a döntõbe jutott 13 tanulónak is,
akik érmes helyezést nem értek el, ám a
kiváló teljesítményük alapján mentesül-
tek a szakmai záróvizsga alól. Közöttük
tisztelhetjük a Perkátán élõ két ifjú szak-
embert is: Makai Gábor Kevint, és Sza-
bados Józsefet.

Makai Gábor Kevin a Dunaferr Szakkö-
zép- és Szakiskola tanulója géplakatos-
ként ért el nagyszerû eredményt. Felké-
szítõ tanára Zámbó Zsolt. Kevin további
tervei közt szerepel az érettségi, majd azt
követõen szeretne a szakmájában
elhelyezkedni.

Szabados József a Hild József Szakkö-
zép- és Szakiskola végzõs diákja kõmûves
és hidegburkoló szakmunkásként bizo-
nyította rátermettségét. Felkészítõ taná-
rai: Knódel György és Vizi András. Jó-
zsef Pécsen szeretné folytatni a tanulmá-
nyait a Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Építõmérnöki Karán.

Kevin és József kimagasló eredményéhez
gratulálunk, további tanulmányaikhoz és
a szakmai munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk!

Lászlóné Szabó Edit
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Könyvtári hírek

Ismét várjuk az Olvasókat!

A Gyõry kastély felújítása miatt a könyv-
tár ideiglenesen, az épületegyüttes C
szárnyának emeleti részébe költözött,
ahol változatlan nyitva tartással várjuk az
olvasókat és a mûvelõdni vágyókat. A
könyvtárban külön felnõtt és gyermek-
részleget alakítottunk ki. A nyár folya-
mán is folyamatosan biztosítjuk a nyu-
godt olvasási és tanulási lehetõséget.
A számítógép- és internet használókat a
könyvtár szomszédságában található
eMagyarország Pont várja.

Cimbora születésnap
Perkátán

2015. június 10-én ünnepelte az 1. szüle-
tésnapját a Perkátai Cimbora Klub. Az
eseményre meghívást kaptak a szülõk,
testvérek és barátok is. Kivetített képek-
kel elevenítettük fel a klub életének je-
lentõs állomásait, és a közös élményeket.
A gyerekek Ki-mit tud gálával is készül-
tek, melynek során 15 kisdiák mutatta
meg a tehetségét. Láthattunk bûvészmu-
tatványt és szép táncot, hallhattunk ver-
seket, meséket, gyönyörû énekeket, és fu-
rulyaszót. A színes produkciók mellett

meglepetés is várt a gyerekekre: szivárvá-
nyos születésnapi tortával leptük meg az
ünnepelteket. A nyári szünidõben is sze-
retettel várjuk a cimborákat! A foglalko-
záson könnyû olvasmányokat ajánlunk,
és kikapcsolódó foglalkozásokat terve-
zünk.

Visszatekintés
a könyvtárban történt

változásokra

2012-ben két országos szintû, könyvtári
pályázat megvalósítása kezdõdött meg.
Az Új Széchenyi Terv keretében indult

pályázatokkal kapcsolatos feladatok
(szakmai kidolgozásuk, elõkészítésük,
folyamatos megvalósításuk) komoly
szakmai felkészülést, és idõt igényeltek.
A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0139 - „Könyv-
tári infrastruktúra fejlesztése Perkátán”
pályázattal fejleszteni tudtuk a könyvtár
számítógépparkját, valamint a könyvtári
szolgáltatás színvonalát.
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040-
„Tudásdepó-Expressz”: Ötvenhat ok,
amiért Perkátán érdemes olvasni címû
pályázat tizenhét szakkörét indítottuk út-
jára, amelynek megvalósításában 23 fõ
pedagógus vett részt.
Az olvasáskultúra fejlesztése az olvasás-
népszerûsítõ kampányok, író- olvasó ta-
lálkozók, elõadások, vetélkedõk, és szak-
körök révén valósult meg. A pályázat cél-
zottan támogatta a gyermek- és ifjúsági
korosztályt, valamint a hátrányos helyze-
tû fiatalok bevonását. Együttmûködési

kapcsolatban voltunk könyvtárakkal, is-
kolákkal és óvodákkal.
A korszerû szolgáltatások bevezetése
megújult könyvtári környezetet igényel-
tek. Számos régi bútort cseréltünk le újra.
A könyvtári elektronikus katalógus épí-
tése a Szirén Integrált Rendszerben fo-
lyamatos volt, és a könyvtárügy stratégiai
céljainak megfelelõen, 2013-ban befeje-
zõdött. A foglalkozások, valamint az ol-
vasói elvárások szükségessé tették a
tárgyszó katalógus fejlesztését is, amely
megkönnyíti számukra az egy-egy adott
témában való gyors keresést.
Az online katalógus mellett olvasóink
rendelkezésére áll a hagyományos kézi
katalógus- rendszer is, amelyet áttekint-
hetõvé, és könnyen kezelhetõvé tettünk a
felnõtt és a gyermekkönyvtárban egy-
aránt.
Saját, akadálymentes, többnyelvû könyv-
tári honlapot hoztunk létre, különös te-
kintettel a gyermekszekcióra.
A könyvtárban minden évben megemlé-
kezünk a jeles napokról és ünnepekrõl.
Könyvtári foglalkozásokat, rendhagyó
órákat tartunk, kiállításokat szervezünk.
Gondozzuk könyvtárunkban az antikvá-
riumot, és a helytörténeti gyûjteményün-
ket. Kiemelten gyûjtjük a roma kultúra
irodalmát. Odafigyelünk a könyvtárunk-
ban megtalálható idegen, és kétnyelvû
dokumentumokra.
Tapasztalatcsere céljából kapcsolatban
vagyunk más könyvtárakkal, és kulturális
intézményekkel.

Lászlóné Szabó Edit könyvtáros

Szociális központ
A Perkátai Szociális Központ 2013. októ-
ber 1-jén kezdte meg önálló mûködését.
Az intézmény címe: Bocskai utca 2. (régi
óvoda mellett). Jelenleg az intézmény-
ben az alábbi 5 alapszolgáltatás vehetõ
igénybe:
– Gyermekjóléti szolgálat
– Családsegítõ szolgálat
– Házi segítségnyújtás
– Nappali ellátás
– Étkeztetés
A Központ fõ profilja a lakosság segítése.
A gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat,
valamint a házi segítségnyújtás ingyene-
sen igénybe vehetõ mindenki számára. A
családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat
a szociális és mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítsé-
get igénylõ személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõ-
zése, a krízishelyzet megszûntetése vala-
mint az életvezetési képesség megõrzése

céljából nyújtott szolgáltatás. Segítséget
nyújtunk többek között: ügyintézéshez,
szolgáltatásokhoz való hozzájutásban,
krízishelyzetekben, stb.

Intézményünkben mûködik gyermekvé-
delmi esetjelzõ rendszer. Ennek kereté-
ben a lakosságnak is lehetõsége van a
környezetében észlelt, gyermekekkel
kapcsolatos veszély bejelentésére.

A házi segítségnyújtás az ellátottak ott-
honában nyújtott olyan gondozási forma,
mely segítséget nyújt azoknak az egészsé-
gi állapotuk miatt rászoruló személyek-
nek, akik napi életvitelükhöz, társas kap-
csolataikhoz, érdekeik védelméhez ezt a
szolgáltatást igénylik.

Az intézményben nappali ellátás kereté-
ben idõsek klubja is mûködik. Itt lehetõ-
ség van a napi háromszori étkezés igény-
lésére, illetve a klubgondozó segít az ellá-
tottak ügyintézésében, programszerve-
zésében.

Az étkeztetés keretében azoknak a szoci-
álisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezésérõl gondoskodik
az intézmény, akik azt önmaguknak, illet-
ve önmaguk és eltartottjaik részére tartó-
san vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani. Az étkezés lehetséges hely-
ben fogyasztással, elvitellel, illetve ház-
hoz szállítással, igény szerint.
A szolgáltatások igénybevételeinek rész-
letes feltételeirõl a 06-25/450-609-es, és a
06-20/503-3003-as telefonszámokon, va-
lamint személyesen a Központban érdek-
lõdhetnek.
Minden érdeklõdõt sok szeretettel vár-
nak a Perkátai Szociális Központ munka-
társai!

Takács Ágnes
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Óvodai hírek
Ismét eltelt egy év, beköszöntött a várva
várt nyár, a szünet örömeivel, veszélyei-
vel.
Megváltozott az idõjárás, nagy gondot
kell fordítani, hogy alkalmazkodjunk
hozzá. A szélsõséges viszonyok miatt reg-
gel van, amikor hûvös van, aztán hirtelen
forróság.
Az óvodás korú gyerekek még nehezeb-
ben tudnak alkalmazkodni az idõjárás-
hoz, ezért a felnõtteknek erre fokozot-
tabb figyelmet kell fordítani. A forróság-

ban játszanak a hûs szobában, igyanak
sok folyadékot! A szünetben ne hagyják
felügyelet nélkül gyerekeiket, vigyázza-
nak rájuk!
A május hónapban köszöntöttük az édes-
anyákat, nagymamákat Anyák napja al-
kalmából.
Az újonnan íratott gyerekek beíratása,
befogadása is megtörtént a csoportok-
ban.
Intézményünkbõl 37 óvodás korú kis-
gyermek kezdi meg szeptemberben az is-
kola elsõ osztályát, akiket ünnepélyes ke-
retek között búcsúztattunk el az óvodá-
tól. Sikeres iskolakezdést, jó tanulást kí-
vánunk valamennyi kisgyereknek!
Nagy sikere volt a Családi napoknak.
Gyermekek és felnõttek jó közösséggé

formálásának, egymás megisme-
résének a lehetõsége.
Minden csoportban az évet egy
nagyobb kirándulással zárták le a
gyerekek. Volt csoport, aki a cir-
kuszban, a Camponában, szín-
házban volt, vagy helyben lovas
kocsis kirándulást tett. A gyerekeknek és
felnõtteknek hatalmas élmény volt. A kö-
vetkezõ évben is meg fogjuk szervezni.
A mindennapi életet még színesítette a
Csiri-biri társulat Ovibuli címû elõadása.

A gyerekek idegen elõadókat
mindig nagy szeretettel fo-
gadják.
Június 1-én tartottuk meg a
Szülõi Szervezet szervezésé-
ben a gyermeknapot. Ezúton
szeretném megköszönni
minden szervezõnek, részt-
vevõnek a munkáját, akik az
óvodás korú gyerekek napját

még színesebbé tették.
Intézményünk életében másik nagy ese-
mény, hogy sikeres elbírálásban részesült
ebben a félévben 3 pályázatunk.
– Generáli a Biztonságért Alapítvány pá-
lyázat – 150.000 Ft támogatásban része-
sültünk
– Hankook Tire Magyarország Kft. pá-
lyázata – 442.080 Ft értékben udvarren-
dezésre
– Tempus Közalapítvány pályázata –
Erasmus+ Köznevelési pályázat, „Hatá-
ron innen, határon túl…” címû pályázat
óvodapedagógusok számára, óvodai fej-
lesztési innovációs projekt - 18.521
A pályázatok hozzájárulnak mind a tár-
gyi, mind a szakmai munka fejlesztésé-
hez. A pályázati lehetõség mindig egy ki-

hívás a kollektívának, öröm számunkra,
ha együtt tudjuk elkészíteni, arról nem
beszélve, ha sikeres elbírálásban is része-
sül.
Június 15-én a 8. osztályos gyerekek bo-
londballagás alkalmával ellátogattak az
óvodába. Örömmel jöttek és nagy szere-
tettel fogadtuk õket. Felelevenítettük az
óvodás éveiket. Nagyon jó volt látni, hogy
az apróságokból az évek alatt kész „höl-
gyek”, „fiatalemberek” lettek. Kívánjuk
nekik, hogy álmaik vágyaik teljesüljenek
az életük további idõszakában.
A nyárra mindenkinek jó pihenést, ki-
kapcsolódást kívánok, hogy a szeptembe-
ri kezdést újult erõvel kezdjük meg.

Kovács Tiborné óvodavezetõ

Óvodai
kapacitásbõvítés

A Perkátai Általános Mûvelõdési Köz-
pont Szivárvány Óvoda bõvítése egy a
2431 Perkáta, Bocskai utca 2. szám alatti
telephelyen található épület (óvoda mö-
gött) felújítását szeretné megvalósítani.
E célból ez év márciusában pályázatot
nyújtottunk be. Az épületet több éve csak
raktározásra használjuk, így egy alapos
felújítást igényel. A felújítás és a kötelezõ
eszközök beszerzése alkalmassá teszi az
épületet egy 25 fõs csoport befogadására,
amelyre a településen folyamatosan nö-
vekvõ gyermeklétszám miatt szükség
van, hogy a jogszabályi elõírásoknak
megfeleljünk.
Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter döntött a Magyarország 2015. évi köz-
ponti költségvetésérõl szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II.5. Óvodai kapaci-
tásbõvítést célzó beruházások támogatá-
sára beérkezett önkormányzati igények-
rõl. Perkáta tekintetében kedvezõ döntés
született, így 22 397 882 forint támogatási
összegben részesül Perkáta Nagyközség
Önkormányzata.

Bogó Anikó

A döntésrõl itt olvashat:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdas
agi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos
-allamtitkarsag/hirek/ovodai-kapacitasbo
vitest-celzo-beruhazasok-tamogatasa
Kapcsolódó cikk:
http://feol.hu/hirek/ketto-jut-egy-gyerekre-
1703820

GRUND VÁNDORKUPA
2015.

2015. július 11-én, Perkátán, a Táncsics Mihály
utca mellett, a Grundon 8 órakor kezdetét veszi a
hagyományos Grund Vándorkupa. Várjuk az
5+1 fõs csapatok jelentkezését!

A nevezések leadását július 9-én, este 18 óráig
várjuk az alábbi címre: Perkáta, Táncsics Mihály
u. 33. Mindenkit szeretettel várunk!

Horváth István szervezõ

Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
mindazoknak, akik
szeretett édesapánk

Kovács Lajos
Prímás

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,

koszorút hoztak.

Gyászoló család
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„Jobb néptáncolni, mint a tévé elõtt ülni”
Mikor elköszöntem e számbeli interjú-
alanyomtól a következõ mondattal áll-
tam kolléganõm, Lászlóné Szabó Edit elé
(aki egyébként felhívta a figyelmemet a
tehetséges kislányra):
„Edit, ez a gyerek engem három másod-
perc alatt kenyérre kent!”
S bizony, Kátai Hanna magához ragadta
a gyeplõt határozott véleményével és
cserfes természetével, úgy irányította a
beszélgetésünket, mint egy profi. Én pe-
dig hagytam magam sodródni, annyira él-
veztem a társaságát.
Hannáról fontos tudni, hogy kitûnõ tanu-
ló, elsõs kora óta néptáncol a Dunaújvá-
rosi Vasas Táncegyüttesben, s emellett
még a könyvtári Cimbora Klubban is ak-
tív szerepet vállal.
A rendkívül széles érdeklõdési körû kis-
lánynak azonban a szíve csücske a nép-
tánc. Mikor a tanárairól kérdezem, õszin-
te szeretettel mesél Szõke Genovéváról
és Molnár István Dánielrõl. Társairól ha-
sonlóan kedvesen nyilatkozik, sokat ne-
vetnek, viccelõdnek egymással, jó a kap-
csolatuk.
S jó közösségben, jó a munka is, ezt bizo-
nyítja, hogy sok tánc dialektust elsajátí-
tott már eddig. Mindezek közül, saját be-
vallása szerint a Dél-Alföldit kedveli a
legjobban.
Mikor megkérdezem miért ez a kedvenc
tánca, szinte meg se lepõdök a válaszon:
- Mert a lépések nehezebbek, különlege-
sebbek, mint a többiben – mondja, s én
magamban kalapot emelek ez elõtt a ki-
hívást szeretõ és keresõ gyerkõc elõtt.
És ha már a kihívásnál tartunk, abban van
és volt része bõven. 2014-ben felléptek
Székesfehérváron a Húzd Keresztül
Fesztiválon. Idén táncoltak már a
balatonboglári Méta Fesztiválon, a
Baracsi Néptáncfesztiválon, s Nagylókon
is, majd pedig május 31-én indultak a
Duna Televízió és a Hagyományok Háza
népszerû mûsorában, a Fölszállott a pá-

vában. A mûsorban idén gyermek cso-
portok szállnak versenybe egymással.
- Milyen élményekkel gazdagodtál ott? –
kérdezek is rá rögtön, mihelyt erre a té-
mára terelõdik a szó.
- Nagyon, nagyon jó volt – válaszol lelke-
sen. – Az elején mondták, hogy a magyar
nyelvnek van ritmusa. Be is mutatták, el-
mondott a bácsi egy mondatot, amit az-
tán el is énekelt és tényleg hasonlított a
kettõ.
Ezt követõen mesél még arról, hogy leka-
merázták õket, miközben a cipõjüket
bokszolták, valamint arról, hogy milyen
érzés volt a színpadon állni.
- Azt mondták a fellépés elõtt, hogy aki
izgul, annak meg kell csinálnia tizenöt
fekvõtámaszt. – mondja bájosan kuncog-
va. Megemlíti a reklámját is a mûsornak,
amelyben a kisfiú azt mondja, hogy sok-
kal jobb néptáncolni, mint tévé elõtt ülni,
s õ ezzel maximálisan egyetért. Nagyon

jól érezte magát a stúdióban, s most izga-
tottan várják a csoporttal az eredményt.
Titokban keresztbe teszem az ujjaimat, s
én is elkezdek szorítani neki. Ha valaki,
hát ez a kislány megérdemelné, hogy egy
egész ország nézhesse, ahogy libbenõ
szoknyával járja a táncot.
- A szüleid mit szólnak a néptánchoz? –
faggatom aztán kíváncsian. Ismét elvi-
gyorodik.
- Örülnek neki. Apa mesélte, hogy neki is
van egy barátja, aki néptáncolt és õ is na-
gyon élvezte – magyarázza. Hannát kö-
rülveszi a néptánc szeretete, akárhova te-
kint. Nagy kincs ez, s becsületére váljon,
hogy értékeli is.
Mikor jövõbeli terveire terelem a szót, is-
mét lenyûgöz határozottságával. Szeret-
né kijárni a Vasas Táncegyüttes összes
csoportját (két-három évente lehet fel-
jebb lépni), valamint szeretne indulni a
Mezõföld Virága Szólótáncversenyen.
Gondolkozik még azon is, hogy egy szép
nap talán néptánc tanár lesz belõle… De
az még a távoli jövõ. Addig a jelenre kell
koncentrálni, ami lássuk be, Hannának
nem sok unalmat ígér.
Az interjú végén még megnézzük a
DVD-t, amit hozott, táncos fellépéseirõl.
Szívét-lelkét beleadja a táncba, élmény
nézni.
Miután elbúcsúzok Hannától, hirtelen
megszólal:
„A DVD végén mindig van egy karácso-
nyos rész. Az a kedvencem, mert arról
szól, hogy ebben a rohanó világban az
emberek már nem ünneplik igazán a ka-
rácsonyt. Pedig kéne, mert olyankor a
szeretetet ünnepeljük.”
S azzal távozik, vidám, táncos léptekkel.
Engem pedig ott hagy a meglepettségtõl
és csodálattól megkövülten a folyosón.
Na, ezután hangzott el az a bizonyos
mondat.
„Edit, ez a gyerek engem három másod-
perc alatt kenyérre kent!”

Horváth Dóri

Népmûvészeti foglalkozás hírei
A perkátai Népmûvészeti foglalkozás fel-
lépett 2015. május 1-jén Perkátán, a Ma-
jálison. A fellépésen részvettek a Ba-
zsalygó Népdalkör, a Tücskök-bogarak, a
Rezeda és a Kankalin csoportok tagjai.
Jól éreztük magunkat, mert vidám volt a
hangulat. Egy kicsit hiányos volt a csapat,
de ennek ellenére megoldottunk min-
dent.
Május 9-én Seregélyesen táncoltunk a
Falunapon. Izgalmas volt nagyon, szor-
galmasan készültünk rá. Repertoárunk-
ban, Imregi karikázó, Palóc páros táncok,
Mezõföldi táncok és a Bazsalygó népdal-
csokra állt. Nem izgultunk, mert úgy
éreztük, hogy jól felkészültünk. A szerve-

zõk örültek, hogy megjöttünk, segítettek
nekünk mindenben. A közönségnek tet-
szett a mûsorunk, megtapsoltak minket
és jól érezték magukat. A fellépés után
átöltöztünk és mehettünk játszani. Páran
felültek a rodeó bikára, ugráltak az ugrá-
ló várban.
A próbákon nagyon sokat dolgoztunk,
mégis jó hangulatot teremtettünk.
A nyáron sem pihenhetünk, mert sok fel-
lépésünk lesz. Nagyon várjuk már õket!
Köszönjük szüleinknek és támogatóink-
nak a sok-sok segítségét, jövõre is folytat-
juk munkásságunkat.

László Lilla,
Tamás Viktória és Vígházi Zétény
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Perkáta Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat májusi program-
jai a következõképp alakultak:
Május 1-jén focikupát szerveztünk, melyre közel 10 csapat je-
lentkezett és mérte össze erejét. Május 3-án anyák napi mûsor-
ral kedveskedtünk az megjelent édesanyáknak valamint nagy-
mamáknak. Énekkórusunk (Fórizs Antal vezetésével) valamint
a Vox Caritatis Egyházi kórus adott színvonalas mûsort.
Május 22-én sikeres vizsgával befejezõdött a Perkátai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és a Türr István Képzõ és Kutató
Intézet által szervezett park- és temetõ gondozói tanfolyam. A
képzést 24 ember teljesítette.
Május 31-én gyereknapot tartottunk a focipályán, a rossz idõ se
szegte a jókedvet, a gyermekek vidáman játszhattak, arcot fes-
tethettek, focizhattak, palacsintázhattak, fagyizhattak kedvük-
re.
Mozgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött.
Jó magam és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ne-
vében kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

Fórizs Antalné

A Perkátai Régiség Gyûjtõ
Egyesület háza tájáról

FALUKEMENCE
Elkezdtük építeni a volt iskolai gyakorló kertben. A munkát te-
reprendezéssel kezdtük. Gondosan kiválasztottuk a helyet, ala-
poztunk és „alapoztunk” is hagymás paprikás zsíros kenyér
mellett jó hangulatban. Mesterünk értõen kigondolta, hogy is
áll neki a falazásnak, mekkora is lesz. Szeretnénk nagy kemen-
cét, melyben egyszerre falunapkor, fõzõversenykor vagy egyéb
eseményeken mindenkinek sülhessen egy falatot. Az ajtót fel-
ajánlásból Szatmári Jenõ kovácsmester készíti el. A falu lakói
által felajánlott téglából épülõ kemencéhez még szívesen
fogadunk régi kisméretû, nagy alakú téglát.

Köszönet Bogó Csabának és Sántha Gábornak a segítségért.

JÚLIUS 4. III. MOTOROS TALÁLKOZÓ
A KASTÉLY KERTBEN

Programjainkban felvonulás, ügyességi bemutató, és cross be-
mutató is lesz. Este retro és motoros zene hajnalig, ingyenesen
mindenkinek. Részletek a plakátokon és a Facebookon.

Szarka Péter

50 éves
osztálytalálkozó

„Osztály vigyázz!” hangzott fel 50 év elteltével ismét, az
1965-ben ballagott 8/a osztály számára a vezényszó.
2015. május 15-én szervezték meg a Gyõry kastélyban osztályta-
lálkozójukat, melyet volt pedagógusaik közül Vad Györgyné
Sarolta, Mokry Endréné és Bokor Gyula igazgató úr is megtisz-
telt jelenlétével. A jelentés és a köszöntõ után névsorolvasás kö-
vetkezett, majd rövid emlékezés az egykori diákévekre. Jó szív-
vel gondoltak vissza tanítóikra, tanáraikra, a közös iskolai prog-
ramokra és kirándulásokra. Megemlítették Tóth Károly tanár
urat, aki Budapestre vitte a társaságot, az Operába, s Feri bácsit
is, hisz reggelente õ fûtötte be a tantermeket, hogy a kisdiákok
ne fázzanak. Számháborúztak, akadályversenyen vettek részt, s
közben szép lassan, együtt felcseperedtek.

Bokor Gyula igazgató úr pohárköszöntõje után a volt osztály, az
elmúlt 50 év történéseit mesélte el egymásnak, beszélgettek az
életükrõl, majd kicsit késõbb vacsorával koronázták meg az
együtt eltöltött napot.

Osztálynévsor, 1957-1965:

Badi Mihály, Balázs György, Bartos Gizella, Bezerédi Irén,
Bogó László, Bogó Teréz, Bokros Ilona, Borbély Mária, Csányi
Béla, Csobánczi Ilona, Dolmán György, Erdõs János, Földházi
Mária, Fuchs Margit, Gelencsér Anna, Horváth József, Kiss
Anna, Klózer Mária, Koncz Mária, Kovács Mária, Mészáros
Antal, Molnár Julianna, Mukli Ágnes, Siba József, Szentes
Erzsébet, Szûcs Margit

Horváth Dóra

A perkátai Népmûvészeti foglalkozás
nyáron sem fog pihenni
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Egyház – hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Feladatokban dús, tartalmas hetek vannak egyházközségünk
mögött.
Pünkösdvasárnap letette esküjét az 5 évre megválasztott egy-
házközségi képviselõtestületünk, mely május 27-én alakuló
ülést tartott és megválasztotta tisztségviselõit az alábbiak sze-
rint: világi elnök: Pavlicsek Zsolt, jegyzõ: Somogyi Balázs, pénz-
táros: Virág Györgyné, számvizsgálók: Toldi János, Fánczi Atti-
la, Somogyi Balázs, Pavlicsek Dániel Zsolt, gondnok: Kõszegi
Györgyné, gazdasági felügyelõ: Dózsa Istvánné. Megalakultak
a bizottságok és munkacsoportok is, melyek reményeink szerint
a hitélet fellendítéséhez jelentõsen hozzájárulnak az elõttünk
álló idõszakban.
Május utolsó vasárnapján elsõáldozáshoz járulhatott 7 buzgó
iskoláskorú gyermek. Az Úr napját körmenettel is megünne-
peltük. Jún.14-én rendeztük hagyományos tanévzáró, minist-
ránsavató egyházközségi ünnepünket, melyet idén –már ne-
gyedszer – egyházmegyénk egyházzenei-kántortalálkozójával
színesítettünk.
Köszönet Wasztl János igazgató úrnak, az egyházmegyei kán-
torképzõ vezetõjének,hogy a szent zenével foglalkozó kántorok
és énekesek irányításával impozáns énekes és orgonás kíséretet
adtak a kórusról a szentmisén. Köszönet a szervezõmunkáért
templomi kórusunk vezetõjének és tagjainak.
A délutáni szentmisében tanévvégi hálaadást mondtunk / Te
Deum /, felavattuk új ministránsainkat, elõléptettük a legbuz-
góbbakat, megjutalmaztuk a szorgalmas ministránsokat, hitta-
nosokat és szentmisére járókat. A templomkertben agapéval
folytattuk közösségi programunkat, ahol kántor és énekes ven-
dégeinket is köszönthettük, beszélgethettünk egymással! Kö-
szönet minden támogatónknak, felajánlónknak és szervezõnk-
nek az összehangolt és fegyelmezett feladatvégzésekért!

A 2014/2015. tanév egyházközségi jutalmazottjai:

Legszorgalmasabb ministránsaink a 2014/2015. tanévben, akik
kiemelkedõ szorgalmukkal és közösségi munkájukkal példa-
ként állíthatók minden gyermek elé:
Pavlicsek Dániel Zsolt /12. osztályos/, Viczkó Szabolcs /7. osztá-
lyos/, Pavlicsek Jázmin Zsanna, László Lilla, Szócska Márk/ 6.
osztályosok/, Csák Nikoletta, Szócska Benjámin, Kovács Regi-
na / 5.osztályosok/, Csere Kinga Izméne / 4.osztályos/ tanulók és
felnõtt ministránsként dicsértük meg Viczkó Henriettát.
Hittanórai munkájukért és a szentmiséken való részvételért
jutalmaztuk:
Óvoda: Vígházi Amina 1.a osztály: Koncz Ádám, 2. a osztály:
Jákli Dávid, Rácz Noémi, 2. b osztály: Vígházi Zétény Marcell,
3.a osztály: Bondár Anita Barbara, Szócska Zsanett, Tíger Jáz-
min, 4. b osztály: Dankó Ramóna, Lukács László Vince, 6. a

osztály: Vígházi Roland, 6. b osztály: Koncz László, Vámosi
Róbert tanulókat.
Szorgalmas szentmise-látogatásért dicsértük meg:
Balogh Patrik 6.a. oszt. tanulót
Hittanórai munkájukért részesültek dicséretben:
1.a osztály: Bernáth Gergõ, Karbacz Áron, Sipos Kornél, 1. b
osztály: Németh Dalma, 2. a osztály: Varga Noémi, 2. b osztály:
Baráth Bence, László Orsolya, Németh Bence, 3. b osztály:
Kerkuska Fanni Janka, László Emma, 4. b osztály: Völcsei Ad-
rienn, 5.a.: Szente Annamária 6. a osztály: Merse Noémi Vivi-
en, Rosta Kata tanulókat. 6. b osztály: Kiss Roland Ferenc.
A nyáron folytatódik a közösségi élet: hittanos és ministráns tá-
borok napközis táborként, zarándoklat-kirándulás a minist-
ránsoknak.

A következõ hetek kiemelt ünneprendje
templomunkban:

Június 29-én Péter és Pál apostolok ünnepe
Július 2-án Sarlós Boldogasszony ünnepe
Augusztus 6-án Urunk színeváltozásának ünnepe
Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepe
Augusztus 20-én Szent István király ünnepe
Szeptember 5-6-án templomunk védõszentjének Kisboldog-
asszony búcsúja

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Kántor találkozó

2015. június 14-én immáron negyedik alkalommal került meg-
rendezésre a perkátai kántor találkozó. A perkátai egyházi kó-
russal közösen énekeltek a szentmisén, ahol a ministránsok
avatása és a hittanos gyermekek tanévzárása is megtörtént.

Bogó Anikó

Gyõry Teréz Emlékmûsor
2015. július 19-én, 17 órakor

Helyszín: Perkáta, selymespusztai harangláb

Fellépõk:

Szabadegyházi Vadon Nõtt Gyöngyvirág Dalkör

Vox Caritatis Egyházi Kórus

Rozmaring Énekkar

Perkátai Népmûvészeti Foglalkozás

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
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Egyházi jeles napok Perkátán
Kármelhegyi Boldogasszony

- július 16.

A karmeliták történeti elõdei a Szentföl-
dön, Haifa melletti Karmel-hegyen éltek,
ahol barlang volt a szálláshelyük és szõr-
me az öltözékük. A XII. században reme-
ték alapították a Kármelita Rendet. A
védasszonyuk Kármelhegyi Boldog-
asszony, akinek ünnepét egy látomással
magyarázzák. Az Angliában élõ Stock
Szent Simon elõtt 1251. július 16-án meg-
jelent Szûz Mária, karján a kis Jézussal,
aki az angyalok kíséretében átnyújtott
neki egy – a válltól a földig érõ és kívülre
szánt – barna vállruhát.
A karmeliták jellegzetes barna skapulá-
réja az évszázadok alatt szimbólummá
vált: mert Mária ígérete alapján viselõje
megmenekül a pokol tüzétõl és Szûz Má-
ria különös kegyelmében részesül. He-
lyettesítheti a skapulárét érem, illetve a
ruha alatt hordott, szentképpel díszített
kendõ is. Skapulárét hordtak többek kö-
zött a Habsburg királyok és Deák Ferenc
is.
Perkátán a régi Selymespusztán, a Szent
Teréz majorban, a mai József Attila utcá-
ban található egy emlékhely, amely a
Kármelhegyi Boldogasszonynak van

szentelve. A hársfák övezte térségben
lévõ kis tornyot annak emlékére emeltet-
te a grófnõ, Gyõry Terézia, hogy 1888. jú-
lius 15-én egy balesetbõl szerencsésen
megmenekült. Hintaját a megvadult lo-
vak magukkal ragadták. Az emlékmû
északi oldalát a Jó Pásztor, keleti oldalát
a Kármelhegyi Boldogasszony, déli olda-
lát Szent Teréz képe, a nyugatit pedig a

Gyümölcsoltó Boldogasszony ábrázolása
díszítette. Bibliai idézet is olvasható volt
az emlékmûvön: „Aki engem megtalál,
életet talál, és üdvösséget merít az Úrból.”

Az 1900-as évek elején a Boldogasszony
tiszteletére többen is felvették a skapulá-
rét. Valószínû, hogy a múlt században,
ezen a helyen 1970. július 19-én volt az
utolsó szentmise. Igen kevesen voltak ek-
kor már. A toronyban lévõ kis harangot
1989-ben ellopták, a freskókat pedig
tönkretették. Ekkor már csak Szent Te-
réz képe és az Angyali üdvözlet volt lát-
ható igen sérülten.
Százhúsz évvel felszentelése után, 2008-
ban megújult a harangláb. Sokan részt
vettek az újraszentelés alkalmából ren-
dezett ünnepségen, amelyen köszönetet
mondott Perkáta polgármestere, Somo-
gyi Balázs. Az emlékhely felújítását a Pol-
gári Összefogás Perkátáért Egyesület
tagjai kezdeményezték, amelyet a telepü-
lésen élõ magánszemélyek és civil szerve-
zetek anyagilag és erkölcsileg egyaránt
támogattak. Az új képek Somogyi László,
Perkátáról elszármazott mûvész munká-
ját dicsérik. 2008 óta minden évben meg-
emlékeznek a harangláb emlékérõl, szín-
vonalas mûsor keretében.

Lászlóné Szabó Edit

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
23 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
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KÍNA KINCSEI 67. - Pavlicsek Zsolt rovata
Folytatjuk a falunk szülötte ifjú egyete-
mista újabb kínai élménybeszámolóját
Pekingbõl. Fogadják szeretettel Pavlicsek
Patrik személyes tudósításának aktuális
részét!

EGY PERKÁTAI DIÁK
TUDÓSÍTÁSA
PEKINGBÕL 5.

Pekingben vagyok,
„adok-veszek, alkudozok”…

2. rész

Ügyes alkuval (melyen sokat segít a
nyelvtudás, hiszen árnyaltabban tu-
dunk hízelegni vagy sajnáltatni magun-
kat) sokat takaríthatunk meg a pénz-
tárcánknak. Tudni kell ugyanis, hogy a
“nem híres piacok” vásárlói fõként a kí-
nai átlagemberek, akik nem szívesen
adnak ki felesleges pénzt azért, hogy
drágábban ruházkodjanak plázákból.
A piacokon is összefuthatunk a híres
márkákkal jelentõsen alacsonyabb ára-
kon, persze a minõség és az eredetiség
gyakran kétséges. A kínai átlagáruk
egyébként nem rossz minõségûek és
korrekt áron megkaphatóak! Tény,
hogy normál igények esetén lényege-
sen olcsóbb a ruházkodás még itt Pe-
kingben is (világváros ugyebár), mint
otthon nálunk. Ennek oka, hogy a bol-
tok többsége a hétköznapi kínai em-
bernek kínálja áruit, hozzáigazítva az
anyagi lehetõségeikhez. Ruhák és ci-
põk terén mindent meg lehet találni,
igen széles a választék. A jobb piaco-
kon még önálló szabók is vannak.
Elektronikai cikket vásárolni kicsit két
esélyes, bele lehet nyúlni nagyon jó mi-
nõségûbe, de olyanba is, ami már 1-2
héten belül tönkre megy (a visszavál-
tást, a visszavásárlást felejtsük el). Saját
tapasztalatom, hogy hazai mércével is
igen jó telefont vettem hónapokkal ez-
elõtt nagyon alacsony áron és még min-
dig megbízható termék.

Láttam olyan táblákat egyes piacokon,
amik fix árakon kínálják áruikat. Az
esetek többségében nem érdemes en-
nek bedõlni, legjobb esetben is csak
iránymutatásul szolgál, 20-ból talán
csak egyszer ragaszkodik az eladó a ki-
rakott árhoz, ami még többnyire így is
jutányos. Nagyon fontos szempont vi-
szont, és tudnunk kell, hogy milyen sza-
kaszában vagyunk az évnek. Ha pl. ok-
tóber elseje környékén megyünk, vagy
bármilyen ünnep elõtt/után néhány
nappal, akkor bizony kevesebb az áru
és magasabbak az árak. Érdemesebb

kivárni az ilyen ünnepi szezonok eltel-
tét.

Milyen a kínai piac esszenciája,
az alkudozás?

Maga az alkudozás, egy színészkedés,
egy szerepjáték az eladó és a vevõ kö-
zött. Az, hogy az eladó milyen magatar-
tással lesz a vevõ iránt függ attól, hogy
milyen elsõ benyomást kelt benne, mi-
nél nagyobb az impresszió, annál tiszte-
letteljesebben kezeli a vevõt. A vevõ-
nek viszont érdemesebb egy nyitot-
tabbnak tûnõ, ellenkezõ nemû eladót
választania, a hétköznapi kínai ember-
nek azért még ma is egyfajta kuriózum-
nak számít, ha hosszasabban beszélhet

külföldivel, fõleg európaival. Ha az em-
berhez szólnak a piacon, nem kell min-
den felszólításra reagálni, ez nem szá-
mít illetlenségnek. Ahol viszont úgy
gondoljuk, hogy vásárolnánk, ott érde-
mes már rögtön az elején szóba ele-
gyedni a másik féllel, ismerkedõ, rutin
kérdéseket feltenni, a segítségét kérni.
A ruhák szinte mindenhol felpróbálha-
tóak, az eladók segítõkészek. Ami fon-
tos, hogy mindig arra alkudjunk, amit
már kiválasztottunk, ami méretben is
biztosan jó. Ekkor jön a piacozás legne-
hezebb része, ugyanis a kínai eladók az
orrunk alá nyomnak egy számológépet
(a félreértés és átverés elkerülése vé-
gett), hogy írjunk be egy árat, amennyi-
ért vásárolnánk. Egy nevetségesen ala-
csony összeget kell beírni, vagy ha le-
het, kérjük meg az eladó ajánlatát. Az
elején õk is egy nevetségesen magas
árat írnak be kiinduló felsõ árnak. Eb-
bõl az alkualapból következtethetünk
arra, kb. mennyi a reális ára a termék-
nek. A mi induló ellenajánlatunk leg-
feljebb az 5-10 százaléka legyen. Álta-

lában 25-30%-nál feljebb semmiképp
sem érdemes menni. Optimális esetben
10-20-%-ért elhozhatóak az áruk, vi-
szont az ilyenekért nagyon meg kell
harcolni, nem kevés idõbe telhet, egy
alkudozás akár 30-40 percig is eltart-
hat. Idõközben ugyanis beszélgetni kell
az eladóval, gyõzködni kell, hogy miért
adja olcsóbban. Egy másik lehetõség a
kedvezõbb ára elérésére, ha rögtön az
elején megmondjuk az árat, amennyi-
ért vásárolni akarunk. Ha akaratosan
kitartunk emellett, ezzel is sikert arat-
hatunk. Bevett szokás a piacon, hogy
ha a két fél látszólag nem tud dûlõre
jutni, akkor a vevõ elmegy, illetve csak
tetteti, hogy elmegy. Az eladó utána
megy, hívogatja, karon fogja, visszave-
zeti a standhoz és enged még az árból.
Próbálja nem hírül adni a többi eladó-
nak, hogy nehéz dolga van egy ügyfél-
lel.
Arra is akad példa, hogy a két fél aján-
lata nagyon messze van egymástól, álta-
lában ez az alkudozás elején kiderül,
elõfordulhat, hogy az eladó szimplán
elhajtja a potenciális vásárlót. Fontos,
hogy ilyenkor ne érezze magát sértett-
nek a vásárló, ne legyen ideges, elvégre
annyi más helyen lehet még vásárolni.
A hatékony alkudozásnak rengeteg
módja, stratégiája van, rengeteg fogást
és fortélyt be lehet vetni, de nincsen
mindenre bevált módszer, amivel bár-
hol, bármikor nagy sikereket érhetünk
el, hiszen alkalmazkodni kell a másik-
hoz, el kell játszani például azt a szere-
pet, hogy szegény eladó vagyok, akinek
fenn kell tartania magát, aki ha módo-
sabb lenne, akkor nem itt állna és árul-
na naphosszat. Másrészrõl pedig a sze-
gény külföldit, aki örül, hogy ilyen
messzire eljuthatott, tiszteli a kínai kul-
túrát, de maga sem áll az anyagi dõzsö-
lés magas lépcsõfokán, tartalékolnia
kell még az utazás további részeire. A
szerepek és kifogások tárháza kifogy-
hatatlan ebben a mûfajban. A kifino-
multabb manipulációkhoz már tudni
kell kínaiul, hiszen a beszéd igen fontos
és hatékony segítõje vásárlási sikere-
inknek. Az árusok is sokfélék: beszéde-
sek vagy mogorvák, készségesek vagy
unottak. Többnyire segítõkészek, hi-
szen direkt érdekeltek a nagyobb el-
adási forgalomban
Érdekes nyelvtudás nélkül is alkudozni
/ kipróbáltam régebben magam is /, sok
sikerélmény és vicces eset élhetõ át a
testbeszéddel, arcjátékkal és gesztiku-
lációkkal kísért vásárlási próbálkozá-
sokkor.

Pekingbõl tisztelettel, Pavlicsek Patrik
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Olasz lány Perkátán
2015. júniusában Patai Mercé-
desz közben járásával sikerült
meginterjúvolnom Annalisa
Di Modica nevû barátnõjét,
aki Olaszországból érkezett kis
országunkba, ahol három hó-
napos gyakorlatát töltötte.
Annalisa szívesen mesélte el,
hogy milyen tapasztalatokkal
gazdagodott Magyarországon,
és hogy milyen is egy olasz sze-
mén keresztül falunk, Perkáta.
Annalisa a Monreale nevû fa-
luból érkezett, ami Palermó
mellett található. Tanulmá-
nyait filozófia szakon végezte,
s jelenleg mesterképzésben
vesz részt. Mercivel itt, Ma-
gyarországon barátkozott
össze egy közös egyetemi órá-
jukon, s azóta is tartják a kap-
csolatot. Nem elõször járt
Perkátán, s az, hogy remekül
egymásra talált Merci család-
jával azonnal látszik. Együtt
nevet velük, állandóan ugratják egymást Merci
édesapjával, aki érkezésemkor épp pörköltet
fõzni tanította. Hozzáteszem, sikeresen.
Az interjú alatt – melyen végig Merci tolmá-
csolt - õszintén és kedvesen válaszolt az összes
feltett kérdésemre. Mesélte, hogy szeret egye-

dül utazni, járt már Szentend-
rén, Visegrádon valamint
Merci és családja által Székes-
fehérvárt és Dunaújvárost is
megnézte magának.
Perkátát Magyarország kicsiny
valóságának, egy nyugodt, csa-
ládias falucskának titulálja.
Tetszik neki, hogy kisfalunk
nem túl nagy, hogy csendes, va-
lamint a rajta keresztül folyó
patakot is kiemeli. Ismeri a
falu nevezetességeit, járt a
Gyõry kastélynál, megtekintet-
te a
Kisboldogasszony-templomot
és a helyi iskolát és óvodát is.
Kedvesen hozzáteszi, hogy a
magyar emberek kedvesek és
segítõkészek, eddig akárhol
járt mindig szimpatikusan vi-
szonyultak hozzá.
Arra kérdésemre azonban,
hogy élne-e itt nemmel vála-
szol. Szereti országát és

Monreale-t, bár nagyon megkedvelte Magyar-
országot.

Mi pedig reméljük, hogy még sokszor ellátogat
mind az országba, mind hozzánk, Perkátára!

Horváth Dóri

A SZOCIÁLIS
KÖZPONT

ELÉRHETÕSÉGEI

A gyermekjóléti és
családsegítõ szolgálat
ügyfélfogadási ideje:

Hétfõ – Szerda - Péntek:
8:00-tól – 12:00-ig

Kedd - Csütörtök:
12:30-tól – 16:00-ig

A nappali ellátás
nyitvatartási ideje:

Hétfõ - Péntek:
7:00-tól – 15:00-ig

Perkátai
Szociális Központ:

2431, Perkáta,
Bocskai u. 2

e-mail:pszk@perkata.hu

Tel.:06/25-450-609,
+36/20/503 3003
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E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. FELHÍVÁSA

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerûsítést hajtunk vég-
re hálózatunkon. A tervszerû beavatko-
zások biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen a vezeték idõszakos fe-
szültség-mentesítése. A szükséges mun-
kálatok elvégzésének érdekében:
2015. június 26-án, 29-én és július 2-án
8 óra 30 perctõl várhatóan 16 óra 30
percig Perkáta: Bajcsy Zs. u. 1 – 59, 2 –
60. területén áramszünet lesz.
2015. június 30-án és július 1-én 8 óra
30 perctõl várhatóan 16 óra 30 percig
Perkáta: Bajcsy Zs. u. 1 – 107, 2 – 116. te-
rületén áramszünet lesz.
2015. július 3-án 8 óra 30 perctõl várha-
tóan 16 óra 30 percig Perkáta: Bajcsy
Zs. u. 1 – 107, 2 – 118. területén áram-
szünet lesz.

2015. július 7-én 9 órától várhatóan 13
óráig Perkáta: Révai u. 1 – 27, Tanács-
ház u., Templom u. területén áramszü-
net lesz.
2015. július 7-én 9 órától várhatóan 13
óráig Perkáta: Önkormányzat, ABC,
üzletek területén áramszünet lesz.
A balesetek megelõzése érdekében fel-
hívjuk figyelmét, hogy amennyiben
áramfejlesztõt használ, akkor áramszol-
gáltatói engedély nélkül az aggregátort
a belsõ hálózatra kötni – még a közcélú
hálózatról leválasztott módon is – szigo-
rúan tilos!

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése
miatt kérjük megértését! A tervezett
üzemszünetekrõl internetes oldalun-
kon tájékozódhat:

www.eon-hungaria.com

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRÕL

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete „a környezet védel-
mének általános szabályairól” szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekez-
dés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, „Magyarország Alaptörvénye”
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, „a
környezet védelmének általános szabá-
lyairól” szóló 1995. évi LIII. törvény 48.
§ (4) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva, „a környe-
zet védelmének általános szabályairól”
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) be-
kezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Felügyelõség véleményének kikéré-

sével, ezúton tájékoztatja a lakosságot
az alábbiakról:
Az avar és kerti hulladék égetés idõ-
pontja:
4. § (1) A kerti hulladék égetését évente
két idõszakban lehet végezni:
a) tavasszal: március 01. – május 31. kö-
zött
b) õsszel: október 01. – november 30.
között.
(3) A kerti hulladék égetése kizárólag
pénteken 8:00 óra és 20:00 óra között,
szombaton 8:00 óra és 12:00 óra között
engedélyezett. A meghatározott idõin-
tervallumon belül gondoskodni kell a
tûz eloltásáról is.
További információ: www.perkata.hu

Hulladékszállítás
A Vertikál Zrt. tájékoztatása szerint
Perkátán, a szelektív hulladék elszállí-
tása a következõ idõpontokban törté-
nik:

Július: 2., 16., 30.

Augusztus: 13., 27.

Szeptember: 10., 24.

Október: 8., 22.

November: 5., 19.

December: 3., 17., 31.

Tisztelt Perkátaiak!
Beköszöntött a nyár. Jó idõ, pihenés,
kertészkedés, a porták rendezésének
ideje. A munkánk során ne felejtsük,
hogy a keletkezett kerti hulladékot, a
nyár folyamán már nem égethetjük el!
Legközelebb csak október 1 - novem-
ber 30. között tehetjük meg ezt. A ker-
ti hulladék kezelésének másik, egyre
elterjedtebb módja a komposztálás,
mely környezetbarát, és a kertünk nö-
vényeit is nagymértékben táplálja.

A tavasz beköszöntésével, a perkátai
Faluüzemeltetés minden dolgozója is
az utcákat, tereket szépíti. Lehetõsé-
günkhöz mérten igyekszünk a legélhe-
tõbbé tenni a környezetünket. Egyre
több utca, tér, terület büszkélkedik
frissen nyírott fûvel, és felsöpörve,
tiszta járdával. De még rengeteg hely-
re „látogatnak” el a takarító, parkgon-
dozó brigádok.

Köszönjük, hogy egyre többen rende-
zik a portájuk elõtt a járdát, és össze-
szedik az eldobált szemetet a közvet-
len környezetükben. Ezzel igazán se-
gítik a munkánkat, és egész nyáron
szép maradhat a településünk.

Kellemes nyarat, pihenést kívánunk
mindenkinek!

Kis József,
és a Faluüzemeltetés összes dolgozója

Á L L Á S H I R D E T É S
Szabadegyházai  fondantgyártó

üzemünkbe állást hirdetünk
1 fõ férfi fizikai munkaerõre

változó mûszakban
július-decemberi idõszakra.

Feladatkör:
alapanyagok elõkészítése gyártásra.
Várom erõs fizikumú, megbízható

személyek jelentkezését.
50 kg-os zsákot kell emelni!

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet:
Sántha Attila,

30/480-2933. 8-14 óra között.
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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 %

Szerkesztõségi Közlemény

Tisztelt Olvasóink!

Tombol a nyár, itt a vakáció, kezdõdnek a nyári szabadságolások. Perkátán is-
mét sorban állnak a nagy feladatok és programok, nézzünk csak vissza a ta-
vasz sok-sok közösségi programjára, nézzünk elõre a kastély felújításra, a
nyári táborokra, a motoros találkozóra, a lovasnapra, a harangláb-litániára,
az augusztusi ünnepekre.

Mozduljunk ki, vegyünk részt örömmel e helyi programokon, hiszen nekünk
szervezik, értünk rendezik a közösségi feladatokat vállaló embertársaink!

Várjuk tudósításaikat, beszámolóikat, hirdetéseiket a helyi, közérdekû ren-
dezvényekrõl, összejövetelekrõl.

Elérhetõségeink: ujperkataihirek@gmail.com, telefonon és személyesen a
Faluüzemeltetési iroda és a Szerkesztõség tagjainál.

Következõ lapzártánk idõpontja: 2015. augusztus 16.

a Szerkesztõség

FIGYELEM!

AUTÓVEZETÕ
TANFOLYAM

Személyautó
és motorvezetõi
tanfolyam indul

Perkátán.

A tanfolyam kezdésének idõpontja:
2015. július 15-én, 16 órakor. Jelent-
kezni, illetve csatlakozni lehet még jú-
lius 22-én, 16 órakor. Kedvezményes
elméleti oktatást, illetve részletfizetési
lehetõséget biztosítunk.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet az
alábbi telefonszámokon:

GYURÁKI ANDRÁS,
gépjármû oktatónál:

06 20-914-0749
Könyvtárban:
06 25-522-321
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