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Beszámoló a 2010. május 26-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 2010. május 26-i kép-
viselõ-testületi ülésén 11 képviselõ (So-
mogyi Balázs polgármester, Tóth Ferenc
alpolgármester, Vaskó Ferenc, Rajcsá-
nyi László, Bogó Ferenc László, Bogóné
Plasek Krisztina, Ujfalusi Pál, Pavlicsek
Nándor, Mosonyi György, Lehóczki
Ádám, Szilasy László képviselõ-testületi
tagok) volt jelen.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a
módosított napirendet elfogadta az aláb-
biak szerint:
1. Közbeszerzési szabályzat és a 2010. évi
közbeszerzési terv 2010. elfogadása, köz-
beszerzési tanácsadó kiválasztása.
2. Egyszerû közzétételes közbeszerzési
eljárás kiírása Perkátai Életút Projekt
építési kivitelezési munkálataira.
3. Egyszerû közzétételes közbeszerzési
eljárás kiírása TIOP 1.1.1/09/1 „Tanulói
laptop program” eszközbeszerzésére.
4. Polgármesteri beszámoló.
5. A Baross Gábor és Rákóczi Ferenc ut-
cák útfelújítása II. ütem kivitelezõ kivá-
lasztása.
6. Háziorvosok címváltozással kapcsola-
tos költségeinek megtérítése.
7. Utalványok keretében történõ szociá-
lis térítések fizetésének elõkészítése.
8. A területfejlesztési albizottság 2009.
évi beszámolója, a pénzügyi bizottság
2009. évi beszámolója.
9. A Perkátai Sportegyesület beszámoló-
ja.
10. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület
beszámolója.
11. A Perkátai Kínai Egyesület beszámo-
lója.
12. A Saint-Maximin–Perkáta Baráti Kör
beszámolója.
13. A Perkátai Hírek szerkesztõbizottsá-
gával kapcsolatos határozathozatal.
14. A perkata.hu honlap készítési ajánla-
tok értékelése, kivitelezõ kiválasztása.
15. Egyebek.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Perkátai Életút Projekt, a TIOP
1.1.1/09/1 „Tanulói laptop program” köz-
zétételes közbeszerzési eljárásának le-
folytatásával és a közbeszerzési szabály-
zat elkészítésével dr. Szabó László ügyvé-
di irodát bízta meg.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a
közbeszerzési szabályzatot elfogadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,

nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a
2010. évi közbeszerzési tervet jóváhagyta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a Per-
kátai Életút Projekt sétányépítés, parko-
sítás és játszótér építési munkálatainak
megvalósítására egyszerû közzétételes
közbeszerzési eljárást írt ki az alábbi fel-
tételekkel:

Pontozás:
Ár 70 pont
Jótállási biztosíték 20 pont
Teljesítési határidõ 10 pont

A jótállási biztosíték maximum 5 % (2
millió Ft). A dokumentáció vásárlási díja
100.000 Ft.
A közbeszerzési bíráló bizottság tagjai: a
közbeszerzési tanácsadó dr. Borosné dr.
Horváth Dóra, dr. Lakos László jegyzõ,
Rajcsányi László, Paksi Tibor és
Hidegkuti Gáborné.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a pe-
dagógiai módszertani reformot támoga-
tó infrastrukturális fejlesztések – TIOP
1.1.1/09/1 „Tanulói laptop program” esz-
közbeszerzésére egyszerû közzétételes
közbeszerzési eljárást írt ki. A közbeszer-
zés feltétele a gyártó minõsítésével ren-
delkezõ szakemberek biztosítása. A jót-
állási biztosíték maximum 5 %, a doku-
mentáció vásárlási díja 50.000 Ft. A köz-
beszerzési bíráló bizottság tagjai: a köz-
beszerzési tanácsadó dr. Borosné dr.
Horváth Dóra, dr. Lakos László jegyzõ és
Szilasy László.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a Ba-
ross Gábor és a Rákóczi Ferenc utcák út-
felújítás II. ütem kivitelezõjének a Pont
Plan Kft. 3.654.200 Ft+áfa összegû ár-
ajánlatát fogadta el a 2010. évi költségve-
tés céltartalék, nyertes pályázatok meg-
valósítása tartalék elõirányzata terhére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Kormos Praxis Humán Bt. 90.950 Ft
összegû és a Dr. Szûcs és Társa Bt. 90.550
Ft összegû székhelyváltozással kapcsola-
tos költségeit a 2010. évi költségvetés fel-
adattal nem terhelt céltartalék elõirány-
zata terhére finanszírozta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a te-
rületfejlesztési albizottság 2009. évi be-
számolóját elfogadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 8 igen szavazattal,

nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással a
pénzügyi bizottság 2009. évi beszámoló-
ját elfogadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Perkátai Sportegyesület 2009. évi beszá-
molóját elfogadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület 2007-
2009. évi beszámolóját elfogadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a Per-
kátai Kína Egyesület 2009. évi beszámo-
lóját elfogadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
Saint-Maximin–Perkáta Baráti Kör 2009.
évi beszámolóját elfogadta.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a
Perkátai Hírek szerkesztõbizottságának
tagjává választotta Szombat Mihályt
(2431 Perkáta, József A. u. 11.). A megbí-
zás visszavonásig érvényes.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 9 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a
Perkátai Hírek szerkesztõbizottságának
vezetõjévé Gál Ritát (2431 Perkáta, Jó-
zsef A. u. 11.) megválasztotta. A megbí-
zatás visszavonásig érvényes.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül a
perkata.hu települési honlap elkészítésé-
vel a System Complex Bt.-t bízta meg
460.000 Ft+áfa összegben a 2010. évi
költségvetés feladattal nem terhelt cél-
tartalék elõirányzata terhére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ 2796.
hrsz-ú telket Gartai Papp Kovács Lajos
részére 10.000 Ft/AK áron értékesítette.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 10 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az
Emergency Service Kft.-vel (1138 Buda-
pest, Árva u. 22.) 2004. október 1. napján
kelt megbízási szerzõdésfinanszírozásról
szóló 7. pontját az alábbi a.), b.), c.) pont-
tal egészítette ki:
Megbízó az 1. pontban foglalt feladatok
ellátásáért a mindenkori OEP finanszíro-
zás felett 2010. június 1. napjától 94.368
Ft/hó összegû megbízási díjat fizet a meg-
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bízottnak. A kifizetés számla ellenében
havonta történik a számla kézhez vételé-
tõl számított 8 napon belül.
Megbízó az 1. pontban foglalt feladatok
ellátásához nyújtott kiegészítõ támogatás
megállapításánál az OEP által jegyzett
lakosságszámra vonatkozó adatokat ve-
szi figyelembe. A 2010. május 1-jei ada-
tok az alábbiak:
– Nagyvenyim: 4198 fõ
– Baracs: 3634 fõ
– Mezõfalva: 5038 fõ
– Kisapostag: 1487 fõ
– Elõszállás: 2475 fõ
– Perkáta: 4114 fõ
– Nagykarácsony: 1481 fõ
– Daruszentmiklós: 1340 fõ
A megbízási díj soron következõ felül-
vizsgálata 2011. június 1-jétõl esedékes, a
2010. november hónapban benyújtandó
pénzügyi terv megvitatása után.
A szerzõdés többi pontja változatlan ma-
rad.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete a 2010. évi költségve-
tés feladattal nem terhelt céltartalék ter-
hére biztosítja a 130.452 Ft összegû több-
letköltséget az orvosi ügyeleti ellátására.

Beszámoló a 2010. június 3-ai
képviselõ-testületi ülésrõl

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 2010. június 3-i kép-
viselõ-testületi ülésén 11 képviselõ (So-
mogyi Balázs polgármester, Tóth Fe-
renc, Vaskó Ferenc, Rajcsányi László,
Bogóné Plasek Krisztina, Mosonyi
György, Bogó Ferenc László, Ujfalusi
Pál, Pavlicsek Nándor, Lehóczki Ádám,
Szilasy László képviselõ-testületi tagok)
volt jelen.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül
Perkáta Nagyközség intézményei részére
a TÁMOP-3.1.4/08/2 program keretében
képzési és szaktanácsadói szolgáltatások
beszerzésére kiírt egyszerû közzétételes
közbeszerzési eljárás során a Suliszerviz
Oktatási és Szakértõi Iroda Kft. és Suli-
szerviz Pedagógiai Intézet árajánlatát
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítot-
ta.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül
Perkáta Nagyközség intézményei részére

TÁMOP-3.1.4/08/2 program keretében
képzési és szaktanácsadói szolgáltatások
teljesítésére a Suliszerviz Oktatási és
Szakértõi Iroda Kft. és Suliszezrviz Peda-
gógiai Intézet bruttó 10.440.000 Ft ösz-
szegû árajánlatát fogadta el.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 1 igen szavazattal, 9
nem szavazattal és 1 tartózkodással az
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
megbízásából a Team-Föld Mérnöki Iro-
da Kft. által benyújtott kérelemre a
Perkáta, Dózsa Gy. utcában szakaszoló
tolózár rekonstrukciós munkáihoz a tu-
lajdonosi és a közútkezelõi hozzájárulást
nem adta meg.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testülete 11 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
megbízásából a Zeppelin Bt. által benyúj-
tott kérelemre a meglévõ gázelosztó ve-
zetékrõl a Perkáta, Dózsa Gy. utca 659.
hrsz-ú ingatlanra leágazó fogyasztói ve-
zeték kiépítéséhez a tulajdonosi és a köz-
útkezelõi hozzájárulást megadta.

Faluüzemeltetés
A Faluüzemeltetési Központ elmúlt egy havi programját már a
környékünkön kialakult idõjárási viszonyok határozták meg. A
falu elavult és évtizedek óta elhanyagolt, akár önkormányzati
kezelésû, akár a Dunaújvárosi Vízi Társulat kezelésében levõ
vízelvezetõ árokrendszere nem képes az ilyen rendkívüli víz-
mennyiség biztonságos elvezetésére. Teljes létszámmal folya-
matosan dolgoztunk a károk helyreállításán. Már-már fölléle-
gezhettünk, hogy a kritikus utak, járdák, árkok rendben van-
nak, csak az átereszek és a betonozás van hátra, amikor jött a
következõ esõ, és elmosott újra mindent, óriási károkat okozva
önkormányzati és magántulajdonban egyaránt.
Jelenleg újra mindenki a helyreállításon dolgozik. Az önkor-
mányzat a három nagy esõzés (május 21-e, június 18-a és június
21-e) utáni helyreállításra közvetlenül kb. másfél millió forintot
költött, amire vis maior pályázatot is nyújtott be, de a hamaro-
san elvégzendõ védekezési feladatok összköltsége jónéhány
millió forintot tesz ki. Látható volt, hogy az eddig ismert problé-
mákon túl a Zrínyi utca feletti területrõl lezúduló víz okozta a
legtöbb problémát és ezért a Zrínyi utca feletti árok kialakítása,
illetve a Zrínyi utca, Arany János utca és Vörösmarty utca vízel-
vezetõ árkainak felújítása az elsõ helyre került azonnali feladat-
ként. Ez a három utcából álló lakónegyed megvédését fogja
megoldani. Az önkormányzat a Táncsics utcában is új árok ki-
alakítását teszi meg, amihez telekcserével szeretne területet
szerezni. A nagy esõzések után látható volt, hogy a patakok kar-
bantartása sem megoldott, ezért helyszíni szemlén a Dunaújvá-
rosi Vízi Társulat vezetõsége a patakok teljes belterületi szaka-
szának tisztítását ígérte meg, ami július elején kell, hogy
megtörténjen.
Köszönetet mondunk azoknak a lakosoknak, akik rendben
tartják ingatlanjuk környékét, tisztítják az árkokat, átereszeket,
hogy az ilyen rendkívüli idõjárás is minél kevesebb kárt tudjon

okozni. Ugyanakkor felszólítjuk azokat a lakosokat, akik az in-
gatlanjuk környéki árkokat nem karbantartva, sõt néha bete-
metve, óriási veszélynek teszik ki a saját és a környezõ ingatla-
nok tulajdonosait, hogy szíveskedjenek eleget tenni ez irányú
állampolgári kötelezettségüknek. Köszönjük.

A lakosság megértését kérjük, hogy a rendkívüli munkák miatt,
kevesebb idõt tudunk fordítani a lakókörnyezetünk rendbeté-
telére. Gazosak az út és járda melletti padkáink, parkjaink, és a
temetõ is. Reménykedünk, hogy rövid idõn belül úgymond
utolérjük magunkat és ismét a jogosan elvárt rend lesz a kör-
nyezetünkben.

És egy sorscsapás, amivel nekünk, a rendszeretõ perkátai pol-
gároknak meg kell küzdenünk, az a primitív, barbár rongálás.
Nincs olyan hétvége, hogy nem tördelnek össze kukákat, rug-
dalnak ki lebetonozott szemeteseket, döntenek föl padokat, ki-
törnek fiatal új ültetésû fákat, szétszórják a virágládákba ülte-
tett virágokat, kidöntik az újszülött parkba kihelyezett emlék-
oszlopot, a másikról leverik a burkolatot a fölállítás után egy
nappal, szétverik a buszmegállókat, lefeszegetik a hirdetõtáblá-
kat. Mindezzel több százezer forint nagyságrendû károkat
okoznak Perkáta rendszeretõ lakóinak, hisz ezek egyszer már
pénzbe kerültek, és ezeket újra és újra meg kell venni, a fákat és
a virágokat újra kell ültetni. Sajnos, annyit elértek vele, hogy a
rongálások nyomai még egy darabig látszani fognak a faluban.
Igyekszünk minél elõbb eltüntetni.

Köszönjük segítségüket, megértésüket, várjuk jobbító szándé-
kú bírálataikat, észrevételüket.

A Faluüzemeltetés telefonszámai: +36 25 507 512, +36 30 708
5512

Rajcsányi László
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Beszámoló a kistérségi borversenyrõl és a
Szent Orbán-napi hegyünneprõl

Igen mozgalmasan telt a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony
tagjainak a május, hiszen elõbb a hagyományos kistérségi borver-
senyt szervezték meg nagy sikerrel május elején, majd legnagyobb
ünnepük, a Szent Orbán-napi hegyünnep igényelt komolyabb
munkát és összefogást a borrendi tagoktól.
Az immáron XVII. Kistérségi Borversenynek ezúttal a perkátai
Gyõry-kastély adott otthont 2010. május 8-án. A versenyhely-
szín koordinálásának feladatait a Borrend perkátai tagja, Ned-
ves Tibor nagykövet végezte, a költségekhez Perkáta Önkor-
mányzata jelentõs anyagi támogatással járult hozzá. A verseny-
re a kistérség településeinek boros gazdái 115 mintával nevez-
tek be, ami meghaladta ez elõzõ években beérkezett borminták
számát. A Duna-menti Szent Orbán Adony részérõl Paulusz
Imre kancellár nyitotta meg a versenyt, majd az egybegyûltek
köszöntésére átadta a szót dr. Lakos Lászlónak, Perkáta jegyzõ-
jének. Ezután, László Éva borrendi fõpohárnok és Módos
Ernõ, a szekszárdi Alisca Borrend nagymestere, a Magyar Bor
Akadémia tagjának vezetésével megalakult a három, egyen-
ként négy fõbõl álló zsûri bizottság. A bizottságokban szekszár-
di, velencei, soltvadkerti szakértõk, borbírálók foglaltak helyet.
A szigorú zsûri a benevezett borokból 15 mintának arany-, 38
mintának ezüst-, 29 mintának bronz-, 19 mintának oklevél mi-
nõsítést ítélt oda. Sajnálattal meg kell jegyezni, hogy 14
benevezett bor nem ért el minõsítési szintet. A kategóriánkénti
részletes eredmények:
Fehér kategória:
1. Paulusz Imre, Adony – Chardonnay – 18,85 pont, arany minõ-
sítés, 2. Schmidt Attila, Adony – Olaszrizling – 18,75 pont, arany
minõsítés, 3. Soltész József, Iváncsa – Vegyes fehér – 18,88
pont, arany minõsítés.
Rosé kategória:
1. Paulusz Gábor, Adony – 18,78 pont, arany minõsítés, 2.
Kozmér Amanda, Adony – 18,40 pont, ezüst minõsítés, 3. Májer
Béla, Iváncsa – 18,15 pont, ezüst minõsítés.
Vörös kategória:
1. Kozmér Lajos, Adony – Cabernet sauvignon – 18,58 pont,
arany minõsítés, 2. Schmidt Attila, Adony – Zweigelt – 18,60
pont, arany minõsítés, 3. Csavajda család, Adony – Vegyes vö-
rös – 18,43 pont, ezüst minõsítés.
Idegen termõhelyû kategória
1. Paulusz Gábor, Adony – Chardonnay – 18,85 pont, arany mi-
nõsítés, 2. Králl István, Adony – Rajnai rizling – 18,70 pont,
arany minõsítés, 3. Kékesi István, Adony – Vegyes vörös – 18,23
pont, ezüst minõsítés.

Az eredményhirdetésre május 22-én, Adonyban, a szõlõhegyi
Szent Orbán kápolna alatti téren, az Orbán-napi hegyünnepen
került sor. Adonyban évszázados hagyomány, hogy a szõlõter-
mesztõk, boros gazdák védõszentjének ünnepnapjához közeli
szombaton összejön a hegy népe, hogy hálát adjon az eddigi jó
idõjárásért és fohászkodjon a további hasonló folytatásért. A
hagyományoknak megfelelõen körmenettel, litániával kezdõ-
dött a program, majd a borverseny eredményeit László Éva fõ-
pohárnok ismertette.
Az elismerõ okleveleket és díszes tûzzománc plaketteket Ro-
nyecz Péter Adony polgármestere, Somogyi Balázs Perkáta
polgármestere és Szabó Ferenc az iváncsai képviselõ-testület
tagja nyújtotta át a nyerteseknek. Ezt követõen került sor a
Zászlósbor-díj kihirdetésére, amit egy évre szólóan Paulusz
Imre nyert el. Immár másodízben hirdették ki a Ronyecz Péter,
Adony polgármestere által alapított a „Kistérség legjobb borá-
sza” címet, amit idén az adonyi Schmidt Attila érdemelt ki ma-
gas szintû szakmai munkájával. Ezt a címet egy évig, a 2011-es
Orbán-napig viselheti, és pincéjében õrizheti az ezzel járó ha-
talmas agyagkorsót.
Ezek után látványos ceremóniával avatták borlovaggá a
perkátai Csóka Imrét, aki hosszú évek óta a borrend pártoló
tagja. A borrendi program zárása elõtt szót kért az eseményen
részt vevõ Bíró Mária, a Magyarországi Borrendek Országos
Szövetségének fõtitkára, aki jelezte, hogy a szövetséghez tarto-
zó negyvennégy borrend közül a Duna-menti Szent Orbán Bor-
rend Adony tevékenysége a legmagasabb követelményeket is
kielégíti, amit ez alkalommal a szövetség Králl István borrendi
nagymesternek, a borrend egészének szólóan, a Pro Vino Ér-
deméremmel köszönt meg.

Paulusz Imre és dr. Lakos László megnyitja a borversenyt Perkátán

Munkában a bírák

Polgármesterünk díjat ad át
a Szent Orbán napi ünnepségen Adonyban

(Fotó: Schmidt Attila)

(Fotó: Schmidt Attila)

(Fotó: Mudra László –
Mezõföldi Élet)
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A hivatalos borrendi programot követõen a Bandy Band fúvós-
zenekar, a Salina és a Rozmaring néptánccsoport mûsorát te-
kinthették meg a jelenlévõk.

Az idei Szent Orbán-napra
sok társborrend is elfogad-
ta a meghívást, így jelen
voltak a móri, csókakõi,
székesfehérvári, velencei,
dunaföldvári, solti, eszter-
gomi, almásfüzitõi, zalai,
keceli, lepsényi, valamint a
balatonkenesei borrendek
képviselõi is. Azért is ör-
vendetes, hogy el tudták
fogadni a meghívást, mert
éppen ebben az idõszak-
ban tart Magyarországon a
világborrendi találkozó,
melynek különbözõ prog-
ramjain a hazai borrendek
is részt vesznek.
A mûsor után a résztvevõ
boros gazdák és vendégeik
a pincék elé vonultak
vissza, ahol evéssel-ivással
folytatódott a hegyünnep. A Kápolna-sori présházaknál újra ta-
lálkozhattunk az eseményt megtisztelõ polgármester urakkal,
akik a borkóstolgatás során bizonyosságot szerezhettek a gaz-
dák kiváló hozzáértésérõl és vendégszeretetérõl is.
Az estig kitartó ünneplõk harmonika hangja mellett várhatták
az éj leszálltát.

Schmidt Attila borrendi krónikás

Králl István nagymester kitüntetését ismerteti Bíró Mária,
a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének fõtitkára

Perkátai borlovagot avatnak
a Szent Orbán napi ünnepségen Adonyban.

Králl István nagymester borlovaggá avatja Csóka Imrét

„Kistérség legjobb borásza” cím idei
birtokosa: Schmidt Attila

(Fotó: Mudra László – Mezõföldi Élet)

(Fotó: Mudra László – Mezõföldi Élet)
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A Perkátai Irodalmi Kör
felhívása

Az IRODALOM ÉS KÖLTÉSZET iránt érdeklõdõk figyel-
mébe ajánljuk, hogy elindult falunkban az aktívan alkotók és
a komoly érdeklõdõk politikamentes, szakmai kulturális
együttgondolkodása. Nyártól rendszeres találkozókat szer-
vezünk mindazok számára, akik perkátai lakosként verseket,
novellákat írnak, illetve bármely mûfajú írásmûveket alkot-
tak, alkotnak, és szívesen megosztanák elkészült mûveiket
másokkal. Lehetõség nyílik beszélgetésekre minden témá-
ban pl.: alkotói élmények és nehézségek megosztására, ol-
vasmányélmények elemzésére. Terveinkben szerepel író-ol-
vasótalálkozókon való részvételek, profi irodalmárok, írók,
költõk meghívása, Perkátai Antológia kiadása, publikálási
lehetõségek felkutatása. Mivel általános iskolás korú
gyermekeink az irodalmat kedvelõ pedagógusaink által jó
kezekben vannak, középiskolás kortól várjuk a felnõtt
érdeklõdõket, alkotókat a PIK-be.
„A mûvészetek szerepe összehozni az embereket közös él-
mények által, hogy kitekinthessenek ügyes-bajos minden-
napjaikból és felemelni a lelkeket, gazdagítani a szíveket...”
A jelentkezéseket a perirkor@gmail.com drótposta címre
várjuk július végéig.

A szervezõk

Tisztelt Adófizetõk!
A „Perkátáért” Közalapítvány ezúton szeretné megköszön-
ni mindazoknak a támogatást, akik adójuk 1 %-át az alapít-
vány javára ajánlották fel. 2009-ben összesen:

350.747 Ft-ot
melybõl támogattuk
– a helyi civil szervezeteket,
– az iskolát, óvodát, és bõvítettük eszköztárunkat.
Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat adójuk 1
%-ával!

Adószámunk: 18486575-1-07

Számlaszámunk: 58000047-10004610
Felajánlásaikat elõre köszönjük!

Kuratórium

Kedves Olvasóink!
A jövõben, ha ez lehetséges, szeretnénk még színesebbé, vál-
tozatosabbá tenni a Perkátai Hírek hasábjait. Ehhez az
Önök segítségét is kérjük. Ha van egy jó témájuk, ami máso-
kat is érdekel, történt önökkel, vagy a képviselt szervezetük-
kel közlésre érdemes esemény, vagy csak van egy jó képük,
versük, írásuk, osszák meg velünk, mi pedig közkinccsé tesz-
szük.
Ha egy eseményre meghívást kapunk, igyekszünk arról tudó-
sítani és fényképeket készíteni.
Továbbra is várjuk az ötleteket, javaslatokat.
Anyagot a perkataihirek@index.hu email címre várunk
.doc, .txt, illetve képeket .jpg formátumban.

SZ. M.

Perkátai Hírek szerkesztõsége
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Szürke minden elmélet barátom,
S a lét aranyló fája zöld.

(Johann Wolfgang von Goethe)
Rohanó világunkban kevés az önzetlen és közösségkovácsoló
kezdeményezés. Pedig erre is van példa, méghozzá itt Perkátán.
Egy éve számoltunk be az Újszülöttek Ligetének elsõ, ünnepé-
lyes avatásáról. Az ötlet még két évvel ezelõtt fogalmazódott
meg Ujfalusi Pál képviselõ fejében, aki ezúttal is magára vállal-
ta az anyagi és az erkölcsi feladatot és az önkormányzat közre-

mûködésével idén is
újabb fácskák jelzik:
az elmúlt évben is
gyarapodott falunk
újszülött kicsinyekkel.
Idén a fák új helyre ke-
rültek és ezután is
igyekeznek változatos
helyet találni a hagyo-
mány folytatásához.
Emléktábla (a gyer-
mek neveivel), valamit
pihenõ padok is várják
mindazokat, akik egy
nyári estén sétát
tesznek a faluban.
Óvjuk és védjük a mûtárgyakat. Óvjuk a fákat is, mint ahogy
gyermekeinket is óvjuk mindentõl, védjük, hogy az önzetlen ke-
zek munkájának gyümölcsét barbár szándék ne árthassa.

SZ. M.

Kicsi rózsabimbó,
élted hajnalán
szunnyadozz csak párnád
hófehér haván.
Ringat jó anyácskád,
ezer gondja van rád,
féltõ szívvel virraszt
sok-sok éjszakán.

(Csanádi Imre)
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Emlékezés Trianonra
A trianoni békeszerzõdés az I. világháborút lezáró Párizs kör-
nyéki békeszerzõdések rendszerének részeként, a háborúban
vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia
egyik utódállama) és a háborúban gyõztes antant szövetség ha-
talmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között

létrejött békeszerzõdés, amely többek között az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország
és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlo-
vákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. (Auszt-

ria határairól emellett a Saint Germain-i békeszerzõdés is ren-
delkezik.) A trianoni békét az 1920 tavaszán kinevezett
Simonyi-Semadam Sándor kormányának két politikailag súly-
talan tagja írta alá, majd június 19-ével helyüket az elsõ Tele-
ki-kormány vette át. A szerzõdés Magyarország (Magyar Ki-
rályság) új határainak megállapítása mellett 35 000 fõben korlá-
tozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta légierõ és ne-
hézfegyverek tartását. Tartalmazta az akkor létrejött Népszö-
vetség alapokmányát is. 1920. június 4-én budapesti idõ szerint
16:32-kor írták alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó
Nagy-Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyo-
sóján, a Galérie des Cotelle-ben. A szerzõdést nem írta alá a
szintén az antanthoz tartozó Amerikai Egyesült Államok,
amely akkor nem lett tagja a Népszövetségnek. Az USA és Ma-
gyarország késõbb Washingtonban kötött békét: ez a Népszö-
vetségre vonatkozó cikkelyek kivételével szó szerint megegye-
zik a trianonival. A trianoni békeszerzõdést gyakran trianoni
békediktátumnak is nevezték és nevezik – még aláírói és tör-

vénybe iktatói is –, azt jelezve ezzel, hogy a szerzõdésben foglal-
takat a gyõztesek által a vesztesek számára diktált kényszer
szülte.

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Ország-
gyûlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.
Ezen alkalomból Perkáta Község képviselõ-testülete koszorút
helyezett el a világháborús hõsök emlékmûvénél, Somogyi Ba-

lázs polgármester pedig helyszíni beszédében az emlékezés fon-
tosságát, valamint a nemzeti összetartozás kapcsolatát hangsú-
lyozta.

SZ. M.
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Perkáta–Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ hírei
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási
intézményegység

Weboldal: www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség: e-mail: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu

Telefon: 06 (25) 522 350

Májusban történt
Május is a sûrû tennivalók hónapja. Közel a tanév vége, de még
lehetõséget ad a javításra, a jobb év végi eredmény elérésére.
Ugyanakkor már a nyár közelségét érezni az osztálykirándulá-
sok szervezésében, a gyermeknapban, a gálában, a szabadtéri
órákban. Nézzük mi is történt e mozgalmas hónapban.
Május elsõ két hetében lehetõségük volt a szülõknek, hogy sze-
mélyesen beszéljék meg a pedagógusokkal gyermekük tanul-
mányi helyzetét a fogadóórákon.
Írásban felhívtuk azon szülõk figyelmét a nagyobb odafigyelés-
re, kiknek gyermekei kissé gyengébben teljesítettek.
Papírgyûjtést szervezett Hegedûs Gabriella tanárnõ, melynek
újdonsága volt, hogy helyben, azonnal fizetett a vállalkozó, ez-
zel könnyítve a kirándulást szervezõ osztályok anyagi terheit.
Tizenhárom osztály a nehéz gazdasági helyzet ellenére, s talán a
papírgyûjtésnek köszönhetõen, vállalta az osztálykirándulás
terheit.
Az anyák napi mûsorok az alsó tagozatban sok örömet adtak az
édesanyáknak.
Május 11-én megyei tanulmányi
versenyt rendeztünk, melyrõl bõ-
vebben külön cikkben írok.
Május 13-án a leendõ elsõsök lá-
togattak a jelenleg elsõ osztá-
lyokba. A jelenlegi nagycsopor-
tos óvodásokat Denke Antalné
és Horváthné Fischer Katalin ta-
nítónõk fogadták nagy
szeretettel.
Május 17-én a DÖK megtartotta
éves fórumát, melyen az osztá-
lyokat képviselõ diákfelelõsök és a pedagógusok beszélgettek el
a diákokat érintõ kérdésekrõl.

Május 20-án megyei matekversenyen vettek részt diákjaink a
Móra Ferenc Általános Iskolában. Az elért eredményekrõl
szintén egy külön cikkben adunk részletes tájékoztatót.

Május 19-20-án a KI MIT TUD? utolsó két fordulója, a gála pe-
dig július 9-én a Faluházban volt.

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás bevezetés címû
pályázat keretében jó gyakorlat megtekintésén Sárszent-
miklóson és a dunaújvárosi Dózsa György iskolában voltak az
érintett pedagógusok.

Pünkösd hetében a 7. b május 28-ai gyermeknapon témahét ke-
retében szervezte meg a gyermeknapi felsõs vetélkedõt.
Május 26-án kompetenciamérés történt az iskola 4., 6., 8. évfo-
lyamán.
Május 28-án gyermeknapot szerveztünk, melyen több száz
gyermek érezhette jól magát reggel 9 órától este 5 óráig.
A szervezést az iskola pedagógusai vállalták magukra, de szép
számmal vettek részt az iskolai szülõ szervezet tagjai is. A nap
folyamán az alsó és a felsõ tagozat külön-külön szervezett
ügyességi próbákat, vetélkedõket, játékos, szórakoztató ren-
dezvényeket. A gyermeknapot megtisztelte jelenlétével L. Si-
mon László országgyûlési képviselõ is, aki a tanár-diák
labdarúgó-mérkõzés kezdõrúgását végezte el.
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Valamennyi pedagógusnak, szülõnek köszönöm, hogy áldoza-
tos munkájuk eredményeként nem kevés perkátai gyermek
tölthetett el feledhetetlen napot május 28-án!

A május véget ért, itt van a nyakunkon a június, a VAKÁCIÓ
hónapja. Kívánok szülõnek, gyermeknek, pedagógusnak egy-
aránt élményekben gazdag, pihentetõ és felfrissítõ nyaralást!

Szilasy László ÁMK igazgató

Perkátai gyerekek
sikerei megyei versenyeken

Megyei tanulmányi verseny
a kastélyban

Az elmúlt 15 évben
nem volt ehhez ha-
sonló, ennyi gyerme-
ket, iskolát megmoz-
gató tanulmányi ver-
seny Perkátán. A
több mint félszáz
gyermek és kísérõ ta-
náraik ragyogóan
érezhették magukat a
kastély adta gyönyörû
környezetben.
A május 11-én Perká-
tán megrendezett te-
rületi – megyei – tanulmányi versenyek döntõi a tanév kezdete
óta zajló levelezõs verseny beteljesedése volt. Az egész éven át
tartó versenyen résztvevõk legjobbjai érkeztek hozzánk Duna-
újvárosból, Szabadegyházáról, Nagykarácsonyból,
Dunafödvárról, Ráckeresztúrról, Seregélyesrõl, Székesfehér-
várról. Az egész éves verseny és a döntõ szervezését és szakmai

vezetését Jákliné Perei Erika és Pavlicsek Zsolt pedagógusok
végezték. A perkátai döntõn perkátai tanító nénik és tanár né-
nik is segítették a gördülékeny lebonyolítást a diáksegítõk
mellett. Munkájukat ezúton is köszönöm!
Külön örömöt és nagy megtiszteltetést jelentett számunkra,
hogy Perkáta polgármestere, Somogyi Balázs úr nyitotta meg a
tanulmányi versenyt. Az alsósok matematikából, a felsõsök tör-
ténelembõl mérték össze tudásukat.
Basticz Józsefné tanítónõ bábosai szórakoztatták színvonalas
mûsorral az eredményre váró versenyzõket.
Reméljük, a verseny izgalmán túl Perkáta jó hírét is hazavitték a
résztvevõk.

Pavlicsek Zsolt tanár

Tanulmányi versenyen a Mórában
A tanév utolsó heteiben megrendezett területi tanulmányi ver-
senyeken igen eredményesen szerepeltek az iskolánkban tanu-
ló alsós fejlesztõcsoportos és felsõs összevont osztályú gyere-
kek.
Eredményeink: matematikából a 4. osztályosok között 3. lett
Horváth Renáta. Felkészítõ tanára: Jákliné Perei Erika.
Történelembõl a 6. osztályosok versenyében 1. lett Supatek
Patrícia, a 7. osztályosok közül 1. helyet ért el Németh Dávid, 8.
osztályosaink közül 2. lett Németh Franciska. Felkészítõ
tanáruk: Pavlicsek Zsolt.
Május 20-án Dunaújvárosban a felsõs gyerekek megyei mate-
matika döntõjét rendezték meg, ahová 5 tanulónk jutott be.
Eredményeink: 1. helyezést ért el Supatek Patrícia (6. oszt.), 2.
helyezést szerzett Cserna Ferenc (7. oszt.). Nem jutott helye-
zéshez, de becsülettel helyt állt: Németh Dávid, Bardóczki Dá-
vid és Németh Franciska is. Felkészítõ tanáruk Pavlicsek Zsolt.

Pavlicsek Zsolt tanár

Óvodai események
Május 11-én a Cicás nagycsoportosok kirándu-
lást szerveztek Budapestre a Tropicariumba. A
különleges állatok láttán gazdagodott ismeretük.
Maradandó élményt szereztek az utolsó óvodai
kirándulásuk alkalmával.

Folytatás a következõ oldalon.
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Május 13-án a tanköteles korú gyerekek ellátogattak a helyi ál-
talános iskola tanórájára. Ott ismerkedtek az iskolai élet szabá-
lyaival, a padban való üléssel, csengõszóval, az óra menetével.
Izgatottan és örömmel készültek erre a délelõttre. Felszabadul-
tan jöttek vissza az óvodába.
Május 18-án mind az öt csoport óvodásai a faluházban csodál-
hatták meg a dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola ba-
lett tagozatos diákjainak elõadását. Nagy sikert arattak. Szeret-
ném megköszönni dr. Baráthné Peterovichz Ágnesnek, a szülõi
szervezet vezetõjének szervezõ munkáját. Köszönöm Kustán
Péternek és feleségének Évának a balettmestereknek odaadó
munkájukat, hogy idõt, energiát nem kímélve egy szép délelõt-
tel ajándékozták meg a perkátai óvodásokat. Ezúton szeretném
megköszönni Czeglédi Ferenc vállalkozónak, hogy a táncos
gyerekek ruháit ki- és visszaszállította.
Tudjuk, hogy a táncnak fontos szerepe van a gyermeki szemé-
lyiség fejlesztésében. Óvodánkban sok körjátékot, népi dalos
játékot ismerhetnek meg a gyermekeink. Öröm számukra, ha
sokat énekelhetnek, mozoghatnak, táncolhatnak. Különösen
felemelõ érzés volt látni az alsó tagozatos iskolások összerende-
zett mozgását, illetve az esztétikus jelmezeket, ruhákat.

A szülõk a fellépõ gyerekeket és óvodásainkat ezen a napon pa-
lacsintával lepték meg. Nagy sikere volt a lekváros és a kakaós
finomságoknak. Köszönjük!
A csoportok az év befejezéseként helyi, illetve nagyobb kirán-
dulásokat szerveznek. A Sünis csoport (a legkisebbek) a Fõvá-
rosi Állatkertbe látogatnak június 14-én. A Macis csoportosok
sportnapot szerveznek a Zöldfa utcai focipályára szülõi meghí-
vásra.
Minden csoport megünnepelte a nemzetközi gyermeknapot.
Sikere volt a fagylaltozásnak és a buborékfújásnak. Örültek a
Fornetti cég és üzlet felajánlásának, a süteménynek és a lufik-
nak.
Köszönjük szépen!
Felhívom a kedves szülõk figyelmét a változékony idõ miatt el-
szaporodott kullancsveszélyre. Kérem, hogy fokozottabban fi-
gyeljék a gyermekeket! A nyár folyamán az idõjárásnak megfe-
lelõen gondoskodjanak a gyermekek ruházatáról. Legyen a
zsákban vékony és vastagabb váltóruha is!
A nyárra kívánok mindenkinek jó pihenést, nyaralást!

Kovács Tiborné óvodavezetõ

Perkáta–Nagykarácsony Általános Mûvelõdési Központ hírei

Perkátai gyerekek sikerei megyei versenyeken
A tanév utolsó heteiben megrendezett területi tanulmányi ver-
senyeken igen eredményesen szerepeltek az iskolánkban tanu-
ló alsós fejlesztõcsoportos és felsõs összevont osztályú gyere-
kek.

Május 11-én Perkátán rendeztük meg a területi – megyei – ta-
nulmányi versenyek döntõit. A tanév kezdete óta zajló levele-
zõs versenyen résztvevõk legjobbjai érkeztek hozzánk Dunaúj-
városból, Szabadegyházáról, Nagykarácsonyból, Dunaföld-
várról, Ráckeresztúrról, Seregélyesrõl, Székesfehérvárról. Az
egész éves verseny és a döntõ szervezését és szakmai vezetését
Jákliné Perei Erika és Pavlicsek Zsolt pedagógusok végezték. A
perkátai döntõn perkátai tanító nénik és tanár nénik is segítet-
ték a gördülékeny lebonyolítást a diáksegítõk mellett. Munká-

jukat ezúton is köszönjük! Az alsósok matematikából, a felsõ-
sök történelembõl mérték össze tudásukat.
Eredményeink: matematikából a 4. osztályosok között 3. lett
Horváth Renáta. Felkészítõ tanára: Jákliné Perei Erika.
Történelembõl a 6. osztályosok versenyében 1. lett Supatek
Patrícia, a 7. osztályosok közül 1. helyet ért el Németh Dávid, 8.
osztályosaink közül 2. lett Németh Franciska. Felkészítõ taná-
ruk: Pavlicsek Zsolt.
Május 20-án Dunaújvárosban a felsõs gyerekek megyei mate-
matika döntõjét rendezték meg, ahová 5 tanulónk jutott be.
Eredményeink: 1. helyezést ért el Supatek Patrícia (6. oszt.), 2.
helyezést szerzett Cserna Ferenc (7. oszt.). Nem jutott helye-
zéshez, de becsülettel helyt állt: Németh Dávid, Bardóczki Dá-
vid és Németh Franciska is. Felkészítõ tanáruk Pavlicsek Zsolt.

Felhívás a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Lakosaihoz

Szövetségünk 2010-ben is megrendezi, immár 13. alkalommal a „Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedõje” címû ver-
senysorozatát.

A magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzõi is megmérettetik magukat. A sikerek hatására, a résztvevõk kéré-
sére bõvíteni kívánjuk a verseny résztvevõinek körét. Hívunk, és várunk minden érdeklõdõt határon innen, és határon túlról, akik szeretnek ver-
sengeni, virtuskodni, barátkozni, új ismerõsökre szert tenni, új tájakat megismerni. A versenysorozatra bárki jelentkezhet (falvak, kis települé-
sek, kistérségi társulások, baráti közösségek, egyesületek, stb. csapataik), akik elfogadják a versenykiírásban foglaltakat.

A verseny célja:

– Résztvevõk bevonása egy országos méretû versenysorozatba, amely feleleveníti hagyományainkat, a népi játékokat, virtuskodásokat.

– Ösztönözni a lakosságot a sportra, az egészséges életmódra, a szabadidõ haszon eltöltésére

– Elõsegíteni az országok, települések közötti barátságok kiépítését.

A verseny alapítója és rendezõje: Magyar Technikai és Tömegsportklubok

Országos Szövetsége (1105 Budapest, Dér u. 16.) www.mttosz.hu

Telefon: 06 (1) 262 4138, fax: 06 (1) 261 5130, e-mail: mttosz2@enternet.hu

2010. évi magyarországi területi döntõk idõpontja, helyszíne:

2010. július 3., Mezõcsokonya – Somogy megye, 2010. július 10., Örménykút – Békés megye, 2010. július 17., Rábapordány –
Gyõr-Moson-Sopron megye, 2010. július 24., Köröstarcsa – Békés megye, 2010. július 31., PERKÁTA – FEJÉR MEGYE, 2010. AUGUSZTUS
7., Felpéc – Gyõr-Moson-Sopron megye.

A versennyel egyidejûleg egész napos gyermekprogram is megrendezésre kerül. A délutáni, esti kulturális programon színvonalas mûsorokkal
szórakoztatjuk a vendégeket!
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Egyház-hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Örömben átéltük pünkösd ünnepét, Úrnapját és újból az évközi
idõ hónapjaiban haladunk az idõ rögös és visszafordíthatatlan
útján Teremtõnk felé.

Visszatekintõ:
Május 2-án anyák napján a hittanos gyermekek megható kis
mûsorral köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat.
Május 16-án Urunk Mennybemenetele vasárnapján tartottuk
elsõáldozási ünnepségünket, melyen az alábbi gyerekek járul-
hattak elõször Krisztus szent teste vételéhez: Bernáth Szilvia,
Hellebrandt Regina, Kovács Balázs Ákos, Kovács Zsuzsanna ,
Kun Bence Barna, Németh Vivien, Südi Tamás, Szabó Vanda.
Reméljük, buzgalmuk csak növekszik majd testi és életkori nö-
vekedésükkel!
Május 30-án, Szentháromság vasárnapján letette az esküt a he-
lyileg választott és püspök atyánk által jóváhagyott egyházköz-
ségi képviselõ-testületünk, mely azóta megtartotta alakuló ülé-
sét, ahol az alábbi vezetõséget, tisztségviselõket választotta meg
tagjaiból:
Világi elnök: Pavlicsek Zsolt, jegyzõ: Somogyi Balázs,
számvizsgálók: Dózsa István, Toldi János, Fánczi Attila,
gazdasági gondnok: Kõszegi Györgyné, pénztáros: Dózsa
Istvánné, gazdasági felügyelõ: Pavlicsek Imréné, sajtófelelõs,
szóvivõ: Pavlicsek Zsolt.
Megalakultak a szükséges bizottságok és munkacsoportok is az
alábbiak szerint:
Liturgikus és ökumenikus munkacsoport: vezeti: Pámer Ottó
plébános, tagjai: Pavlicsek Zsolt, Toldi Róza Hajnal, Toldi Haj-
nalka lelkipásztori munkatársak, Glász Gabriella, Viczkó
Vilmosné kántorok és Dózsáné dr. Sasvári Ildikó.
Karitász és családgondozási munkacsoport: vezeti: Toldi Róza
Hajnal és Dózsa Istvánné, tag minden képviselõ.
Hitoktatási munkacsoport: vezeti: Pavlicsek Zsolt, tagjai: a plé-
bános és az aktív hitoktatók: Toldi Róza Hajnal és Jákliné
Rajcsányi Rozália.
Ifjúsági munkacsoport: vezeti Toldi Hajnalka, tagjai: Bogó
Anikó, Fánczi Attila, Glász Gabriella, Somogyi Balázs, Viczkó
Vilmos.
Megalakult a gazdasági bizottság: vezeti: Pámer Ottó plébá-
nos, egyházi elnök, tagok: Pavlicsek Zsolt világi elnök, Dózsa
Istváné pénztáros, Kõszegi Györgyné gazdasági gondnok,
Pavlicsek Imréné gazdasági felügyelõ és gazdasági ügyintézõ-
ként: Viczkó Vilmosné.
A napi feladatokat az EGYHÁZKÖZSÉGI tanács intézi,
melynek tagjai: a két elnök, a jegyzõ, a pénztáros és a munka-
csoportok vezetõibõl Toldi Róza Hajnal.
Az új képviselõ-testület az 5 éves megbízatása kezdetén kitûzte
a legfõbb célokat: Elsõsorban fejleszteni hitünk lelki tényezõit:
a buzgóságot, istenhitünk megtartását és erõsítését, terjeszteni
Krisztus örömhírét környezetünkben. Másodsorban fennma-
radni anyagilag a mai gazdasági válságban (mely természetesen
egyházközségünket is sújtja), megoldásokat találni a szükséges
templomfelújításra. Kiemelt célunk az emberek meghívása kö-
zösségünkbe, amely keretben különösen a fiatalokat és a csalá-
dokat szeretnénk megszólítani, vonzani. Ennek segítésére ala-
kult meg ifjúsági munkacsoportunk is. Bensõséges hangulatban
köszöntük meg kiérdemesült képviselõtársainknak, Anci néni-

nek és Jenõ bácsinak a sok-sok évi áldozatos segítségüket, szá-
mítva rájuk a következõ években is.

Június 20-án tanévzáró diákmisét tartottunk hálaadással és
éves értékelésekkel, mellyel az aktív hittanosainkat, a legbuz-
góbban szentmisére járó gyerekeket és legszorgalmasabb mi-
nistránsainkat jutalmaztuk meg.

Dicséretben részesültek
az alábbi fiatalok:

Óvodás: Héber Dóra. 1. osztályosok: Holik Dorina Fanni, Ju-
hász Kitti, Pavlicsek Jázmin Zsanna, Polányi Nóra. 2.
osztályosok: Gyõrik Adrienn, Rafael Laura, Supatek Vivien,
Viczkó Szabolcs, Zsilovics Odett. 3. osztályosok: Bernáth Szil-
via, Dukai Zsófia, Kovács Balázs Ákos, Kovács Zsuzsanna Kin-
ga, Kun Bence Barna, Szabó Vanda. 4. osztályosok: Gabella Ni-
kolett, Horváth Cintia, Jankovics Dóra, Jankovics Nikolett,
Mengyi Viktória, Tóth Zsuzsanna. 5. osztályosok: Domonics
Mária, Héber Fanni, Jákli Roland. 6. osztályosok: Supatek Pat-
rícia, Farkas Annamária, Hellebrandt Regina, Perl Tamás. 7.
osztályosok: Jankovics Judit, Pavlicsek Dániel Zsolt. 9.
osztályosok: Pavlicsek Patrik, Tarczal Julianna. 10. osztályos:
Vadász Márton. 12. osztályos: Viczkó Vilmos.

Kihirdetésre került a 2009/2010-es
tanévi ministránsverseny

végeredménye:
1. Tarczal Julianna, 2. Pavlicsek Patrik, 3. Pavlicsek Dániel
Zsolt, 4. Farkas József, 5. Domonics Mária, 6. Gabella Nikolett.

Remélhetõleg minden családhoz megérkezett az idei egyház-
fenntartási hozzájárulások befizetését segítõ csekkünk, mellyel
kényelmesebben intézhetõ a Perkátai Római Katolikus Egy-
házközség fenntartásának anyagi segítése. Akik idõközben már
befizették idei hozzájárulásukat („adójukat”), azoknak termé-
szetesen nem kell újból ezt megtenni. Támogatásaikat köszön-
jük!

A következõ hetek fõbb
egyházi ünnepei:

Június 29. Péter és Pál apostolok ünnepe

Július 2.: Sarlós Boldogasszony ünnepe

Augusztus 6.: Urunk színeváltozása

Bérmálási felkészítõ indul 2010. szeptemberétõl, mely azok
számára alapvetõ kötelesség, akik a két év múlva (2012-ben) el-
jövendõ bérmálásban szeretnének a szentség vételéhez járulni.
Életkori követelmény: õsszel legalább 6. osztályos vagy idõsebb
legyen a jelentkezõ!

A nyár csak az iskolában szünet, a Jézus Krisztus a templomban
ilyenkor is legalább annyira várja a gyermekeket, mit a tanév so-
rán, sõt még több idõt tudunk szánni hitünk dolgaira – ha aka-
runk, és jó szándékkal eljövünk a szentmisékre. Úgy legyen!

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs
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Lovas hírek
Május hónapban elkezdõdtek a szabadtéri versenyek, mind díj-
ugratásban, mind gyermek ügyességi sorozatban. Fiataljaink
nagyon szépen kezdték az idényt, három 3. és egy 1. helyet is
magunkénak tudhatunk. Gubicza Anett jogot szerzett a Nem-
zeti Vágta Aranyos kupa versenyszámban való indulásához,
ahol a Perkáta SE színeiben versenyzik. (Az eredményrõl a kö-
vetkezõ cikkben számolok be.) Kukucska Fanni az idei év elsõ
nyílt kategória megmérettetésén, hibátlanságával és jó idejével
máris teljesítette azt a szintet, amellyel be lehet kerülni a legjob-
bak közé, így már biztosan lesz kinek szurkolnunk a kétnapos
országos döntõn, október elején. Újoncokat is köszönthettünk,
Horváth Fanni és Bokréta személyében, akik az ügyességi kate-
góriában kezdték pályafutásukat, és máris hoztak egy szalagot,
és elismerést a Perkáta SE-nek. Ugyanezt írhatom Kun Virág és
Foltos Mátyásról is, mely párosnál a ló most kezdte a versen-
gést.
(Május 2-án Dunaújvárosban Veterán Birkózó Országos Baj-
nokságot rendeztek, ahol részt vett Tokodi János perkátai lakos
is, akinek ezúton gratulálok a lovasok nevében. Kötöttfogásban
az 1., szabadfogásban a 2. helyet szerezte meg.)
Május 1. – Dömsöd: díjugrató verseny
Gubicza Anett – Fakos Viki, Aranyos kupa felnõtt 110 cm kate-
gória (13 induló): alappálya és összevetés hibátlan, 3. hely. Ez-
zel 4 pontot szerzett az Aranyos kupa versenysorozatban.
Május 2. – Dömsöd: gyermekverseny
Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi stílus kategória 11
éves korig (6 induló): 6.8 stíluspont, idõtúllépés, 3. hely.
Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi nyílt kategória 11 éves
korig (6 induló): hibátlan, 4. hely.
Kukucska Fanni – Frida, könnyû ügyességi stílus kategória 12
éves korig (10 induló): 6.9 stíluspont, idõtúllépés, 6. hely.
Horváth Fanni – Bokréta, könnyû ügyességi stílus kategória
13-18 éves korig (9 induló): 6.6 stíluspont, idõtúllépés, 5. hely.
Horváth Fanni – Bokréta, könnyû ügyességi nyílt kategória
13-18 éves korig (16 induló): 24 hibapont, 15. hely.
Május 9. – Páty: díjugrató verseny
Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110 cm” kategória (9 induló):
hibátlan, 5. hely.

Május 15-16. – Budapest, Tattersall: díjugrató verseny
Gubicza Anett – Fakos Viki, Aranyos kupa felnõtt 110 cm kate-
gória (szombaton 10 induló): alappálya hibátlan, összevetés 4
hibapont, 5. hely. Ezzel 2 pontot szerzett a versenysorozatban.
(Vasárnap 6 induló): alappálya 4 hibapont, 3. hely. Ezzel 4
pontot szerzett.
Május 22. – Páty: gyermekverseny
Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi stílus kategória 11
éves korig (24 induló): 7.6 stíluspont, hibátlan, 1. hely.
Kukucska Fanni – Frida, kezdõ ügyességi nyílt kategória 11 éves
korig (26 induló): 4 hibapont, 20. hely.
Horváth Fanni – Bokréta, könnyû ügyességi stílus kategória
13-18 éves korig (11 induló): 7 stíluspont, 1 verõhiba, idõtúllé-
pés, 8. hely.
Kun Virág – Foltos Mátyás, könnyû ügyességi kategória 13-18
éves korig (11 induló): 7 stíluspont, 1 verõhiba, 6. hely.
Horváth Fanni – Bokréta, könnyû ügyességi nyílt kategória
13-18 éves korig (34 induló): 8 hibapont, 21. hely. Fridával 12 hi-
bapont, 26. hely.
KunVirág – Foltos Mátyás, könnyû ügyességi nyílt kategória
13-18 éves korig (34 induló): 12 hibapont, 25. hely.

Orbán Brigitta

Újabb civil
kezdeményezés

2010. június 1-jén hat fõ alapító tag megalakította a Perkátai Régiség
Gyûjtõ Egyletet.
Az egylet lógója és mottója:

„Tiszteld a múltat. A múlt szerves és
elválaszthatatlan része a jelennek, mint
ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendõ
kezdete.”

Vass Albert

Az egylet az önkormányzattal és a Maróti Motorkerékpár Gyûjte-
ménnyel közösen rendezi elsõ rendezvényét 2010. szeptember 3-tól
szeptember 7-ig a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornatermében
és szabadtéren, „Technika Történeti Kiállítás” címmel. Várjuk a
téma után érdeklõdõk jelentkezését.

Az egylet alapító tagjai: dr. Baráth Károly, Kiss József,
Klózer Ferenc, Rajcsányi László, Szarka Péter, Ujfalusi Pál

Felhívás
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja

ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit
a perkátai polgármesteri hivatalban tartja minden

hétfõn 16 órától.

Szerzõdéseket a hét minden napján köt
(szombaton és vasárnap is).

Perkátán a megrendelõ lakásán
elõzetes egyeztetés alapján:

06 30 639 2893.

Kérem ügyfeleimet, hogy a szerzõdéskötéshez szükséges
tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot te-
lefonon nálam rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szer-
zõdéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésõbb
pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti telefonszámon.

Kérem egyben ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mûszaki
megosztását, telekalakítást, tulajdonközösség alapítását,
társasház kialakítását, felépült családi lakóházaknak a tu-
lajdoni lapon, ingatlan nyilvántartási térképen való feltün-
tetését szintén nálam szíveskedjenek megrendelni, hogy e
munkák elvégzésénél segítséget tudjak nyújtani.

Dr. Nagy István ügyvéd
06 30 639 2893
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KÍNA kincsei 20.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Történeti értékek, épített emlékek: Kína világörökségi értékei 2.

X’ian város
(Shaanxi tartomány)

Elõrebocsátandó, hogy e beszámolóm kissé szubjektív lesz, mi-
vel egyik legkedvesebb kínai városomról mesélek.
A város több mint ezer évig a császári Kína fõvárosa volt, a kínai
civilizáció egyik bölcsõje. A Nyugati Nyugalom jelentésû város
régen is és ma is több millió lakossal bíró központ. Sajátosan õsi
jelleget ad számára, hogy megvan a régi városfal, szépen felújít-
va, ami a tájékozódást is nagyon megkönnyíti. A belváros látvá-
nyosságai: a harang- és dobtorony, a kõtáblák erdejének neve-

zett múzeum, a nyolc halhatatlannak szentelt nagy taoista
templom. A 12 méter magas fallal körülvett õsi várost négyzet
alakúra tervezték, és sakktáblaként osztották fel egy négyzetki-
lométeres városnegyedekre. A várost körülvevõ falak hossza 14
km, teljesen helyreállított, azon fent sétálva kiváló panoráma
nyílik a városra. A négy égtájra épült kapuk fölött erõs kapubás-
tyák állnak. Több mint száz kisebb-nagyobb bástya és közel 6
ezer lõrés van rajta. A centrumban lévõ harangtoronyhoz érve
derült ki, hogy ott 2 óránként bemutatókoncerteket is tartanak.
A zenészek Ming-dinasztiabeli kosztümökben játszottak a ko-
rabeli hangszereken. A Dob-toronyban kézi módszerrel meg-
szólaltattam a több évszázados hatalmas dobokat is. A Nagy
Vadlúd pagoda már a városfalon kívül található, csak gyalog-
szerrel mászható meg a 7 szintje, mely 65 méter magas, 1400
éves és kolostori kilátóként is funkcionált. A várostól nem
messze található a Hua-Shan, mely a taoisták öt szent hegyének
egyike, a taoista harcmûvészetek egyik tradicionális központja.
Xian imádnivaló hangulatú város, ahol már keveredik a moha-
medán és a kínai kultúra. Az emberek barátságosak, a taxisok-
kal lehetetlen nem társalogni – már ha tudunk kínaiul, ráadásul
annak helyi dialektusát is megértve. Itt található az ország talán
legszebb mecsetje. A mecset körüli muszlim negyed számomra
felejthetetlen élmény volt, pedig nemigen kedvelem a zsibvásá-
rokat, de itt igazán sokszínû világba csöppentünk. Jellemzõ a
rengeteg nyíltszíni, utcán elkészített étel kínálata, melyekbõl
olyan finom és egzotikus csemegéket lehet választani, melyek-
nek csak a fantázia szab határt. Gyakorlatilag mindenféle állat-
ból készítenek számunkra menüt, amelyikre csak rábökünk az
elõttünk tornyosuló, elõkészített nyers alapanyagok közül. Az
ételek is olyanok, mint a mecset, alapeszméjükben követik a kí-
nai hagyományt, míg a fûszerezésben és az ízharmóniájukban
közép-ázsiaiak. Természetesen ne számítsunk disznóhúsra, a

számunkra „korrekt” húsok közül a birka lehet a legismertebb
irány. Különösen remekek még az édességek: a sajátosan aszalt,
kandírozott gyümölcsöktõl, magvaktól a süteményekig. A kínai
ételek közül a baozi hazája is Xian, ami párolva készített töltött
tésztagombóc. A klasszikus baozi- étteremben akár 50 féle
töltelékkel is kínálják a gombócokat.

Qin Shi Huang Di
agyaghadserege…

…melyet cserép vagy terrakotta hadseregnek is neveznek, mél-
tán lett világhíressé az 1974-es véletlenszerû megtalálása óta.
Tényszerûen az elsõ kínai császár, Csin Si Huang-ti mauzóleu-
ma, temetkezési helye, melyet már a császár 13 évesen való
trónra lépésekor elkezdtek építeni. A szakemberek szerint kb.
700 ezer ember dolgozott 38 éven át rajta, leginkább kényszer-
munkások és rabok. A környékbeli tömegsírok miatt nem el-
képzelhetetlen, hogy az építõket a feladat elvégzése után kivé-

gezték: talán, hogy titokban maradjon a technológia. A komp-
lexum úgy lett megépítve, mint egy császári palota, de az eltelt
2200 év komoly károkat okozott. A feltárás óta pedig tovább
romlik a szobrok állapota. Az egész területnek vannak olyan ré-
szei, melyek nem látogathatók, még nem feltártak, de a kínai ré-
gészek és tudósok dolgoznak a megmentõ technológiai
megoldásokon.
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Több mint 8 ezer mázas cserépfigurát találtak a régészek. A cse-
réphadsereg a Sárga Császár sírja közelében állt. A tökéletes
hadrendben felállított sereg feladata a császár nyugalmának vé-
delme, õrzése a halottak birodalmában.

A figurák életnagyságú, belül üreges, lábnál viszont tömör
anyagból készült emberszobrok, melyek eredetileg színesek
voltak. Az alakok között vannak tisztek és közkatonák, parasz-
tok, lovak, hivatalnokok, akrobaták, lány-szobrok, erõmûvé-
szek és zenészek is. Érdekesség, hogy a harcosok alakja egy-
tõl-egyig 1.75–1.95 méter között van, különösen magasnak tûn-
nek a mai lakosság között. Lehetséges, hogy a császár katonája
csak magas legény lehetett, hogy ezzel is elrémisszék az ellensé-
geket. További érdekesség, hogy minden figurának egyedi arc-
vonásai vannak, csupán a testek készültek hasonló formában.
Egyes figurák állnak, mások támadó pozícióban térdelnek. Fel-
szerelésük és ruházatuk is többféle. A kezükben lévõ fegyverek
valódiak, a lovakon bronzból készült zabla található. Az agyag-
figurák eredeti színes máza mára megkopott. A 3 nagy egységre
tagolódó árok- és gödörrendszerben kb. 8000 katona, 130 harci
szekér 520 lóval, illetve 150 lovas található – többségük még
mindig a föld alatt van betemetve.

A feltárások fölé 3 hatalmas csarnokot emeltek, amelyek fontos
turistacélponttá váltak. A legendás császár sírja a cseréphadse-
regtõl nem messze, egy 43 méter magas domb belsejében van.
Az építõket valószínûleg kivégezték, hogy a sír bejárata titok-
ban maradjon. A császár testét rejlõ részt nem tárták még fel,
mert mint az egyiptomi piramisoknál, itt is különbözõ trükkö-
ket, szerkezeteket építettek be az esetleges behatoló sírrablók
ellen. Feltárást persze nem ez nehezíti, inkább az, hogy a sír
konzerválásának és állagmegóvásának biztos módja még nem
ismert, azaz bizonytalan, hogy miként õrizhetõ meg a felszínre
hozatal után is a leletek eredeti állaga, színe.
A fõ csarnokban, ahol a Qin-hadsereg nagy része van kiállítva,
szerencsénkre lehetett fényképezni, így látható a monumentá-
lis épület is, amit az õsi agyaghadsereg jelenkori megvédése cél-
jából építettek.

Megújul a
kisperkátai kereszt

Magánkezdeményezésre, civil egyesületek támogatásával új
kereszt kerül felállításra a régi Paukovics kereszt helyén, a
kisperkátai forrástól kb. 250 fm-re. 2010. július 24-én délelõtt 10
órakor az újonnan felállított, kisperkátai kereszt szentelésével,
rövid ünnepség keretében emlékezés lesz a kereszt 140 éves vi-
szontagságos sorsáról. Az emlékezni vágyókat szeretettel vár-
juk.

Szervezõk

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a 2 éve újra felújított

SZÕLÕHEGYI
KERESZT ÉS HARANGLÁB

ÚJRAÁLLÍTÁSÁNAK 2.
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL,

2010. július 10-én (szombaton)
tartandó,

12 órától kezdõdõ megemlékezésre,

az elsõ szõlõhegyre.

Szõlõhegyi gazdák
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STYX TEMETKEZÉSI KFT.
19 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

Korrepetálást vállalok
(4-8. osztályos tanulónak)

MATEMATIKÁBÓL, MAGYAR NYELV
ÉS IRODALOMBÓL,
TÖRTÉNELEMBÕL

1000 Ft/óra
Telefon: 06 30 3751 281

Az Agárdi Pop Strand és
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

közötti szerzõdés értelmében
az elõzõ évekhez hasonlóan

AZ AGÁRDI POP STRAND
2010. ÉVI RENDEZVÉNYEIRE

a perkátai lakosok lakcímük igazolásával
(lakcímkártya, személyi igazolvány stb.)

50 %-os kedvezménnyel
léphetnek be.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata


