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BÚCSÚZUNK
A 8. OSZTÁLYOSOKTÓL

MOTOROSOK!

A Perkátai Régiséggyûjtõ Egyesület

MOTOROS KISTÉRSÉGI
TÚRÁT SZERVEZ

2013. július 20-án,
délelõtti indulással

a kastélykertbõl.
Részvételi díj 1000 forint/fõ. A részle-
tekrõl és programokról érdeklõdni:
Szarka Péternél a 06 (30) 267 3967-es
telefonszámon lehet.

BULI
Ezen a napon 19 órától hajnalig IN-
GYENES élõ zenés est lesz a kastély-
kertben, mai és retro slágereket játszik
a

Mindenkit szeretettel várunk!
Perkátai Régiséggyûjtõ Egyesület

Szõlõhegyi ünnep

2013. július 6-án
(szombaton) 17 órakor

szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt, szõlõsgazdát az I. Szõlõ-

hegyre, a 2008 óta megrendezett

HARANG- ÉS
KERESZTÜNNEPÜNKRE!

Kérjük a szõlõsgazdákat, a kedves
vendégeket, hogy egy kis bort és pogá-
csát hozzanak magukkal, hogy meg
tudjuk kóstolni egymás borát!

SZÕLÕHEGYI GAZDÁK

Gróf
Gyõry Terézia
emlékmûsor

esti litániával
Az idei évben is megrendezésre kerül,

2013. július 14-én
(vasárnap) 17 órakor,

a Gróf Gyõry Terézia emlékmûsor,
Selymespusztán, a harangtoronynál!

A délután programja:
Litánia

Rozmaring Énekkar
Néptánc

Szeretettel várunk mindenkit!

Ujfalusi Pál és a Polgári Összefogás
Perkátáért Egyesület
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Beszámoló a 2013. május 30-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete 2013. május 30-i képvise-
lõ-testületi ülésén 6 képviselõ (Somogyi Ba-
lázs polgármester, dr. Tóth Ferenc alpolgár-
mester, Rajcsányi László József, Kovács Fe-
renc, Szilasy László, Laki Ferenc) volt jelen.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a módosított napi-
rendet az alábbiak szerint.
– A Perkáta II. számú háziorvosi körzet egészség-
ügyi feladat-ellátási szerzõdés felülvizsgálata
– Polgármesteri beszámoló az aktuális esemé-
nyekrõl
– Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûve-
lõdési Központ megszûnésével kapcsolatos dön-
téshozatal
– A Perkáta 1. hrsz-ú ingatlan használati viszonya-
inak rendezésével kapcsolatos ajánlat megtár-
gyalása
– A polgármesteri hivatal ügyrendjének módosí-
tása
– Megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-mû-
ködtetési és köznevelés-fejlesztési terv
(www.oktatas.hu –Megyei feladatellátási, intéz-
ményhálózat-mûködtetési és köznevelési-fejlesz-
tési tervek – Fejér megye) véleményezése
– Pusztaszabolcs–Perkáta Szociális Önkormány-
zati Társulás létrehozásával kapcsolatos döntés-
hozatal
– Egyebek
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással a dr. Viski Mária (6726 Sze-
ged, Radnóti u. 21/b., szül. hely, idõ: Szeged,
1965. 04. 13., an: Kopasz Margit) háziorvossal
2012. május 17-én kötött, a Perkáta II. számú há-
ziorvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátá-
sára vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási
szerzõdést a hat hónapos felmondási idõ figye-
lembevétel, 2013. november 30-ával felmondja
az alábbi indokok alapján.
„Az önálló orvosi tevékenységrõl” szóló 2000. évi
II. törvény 2/B. § (3) bekezdése értelmében „a te-
lepülési önkormányzat a feladat-ellátási szerzõ-
dést – indokolással – felmondhatja, ha
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzõdésben vál-
lalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére
nem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt mûködésre vonatkozó elõ-
írásokat”.

„Az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi
II. törvény végrehajtásáról” szóló 313/2011. (XII.
23.) Kormányrendelet 9. §-ának megfelelõen dr.
Viski Mária köteles a praxis ellátásához helyette-
sítésrõl gondoskodni.
„9. § (1) A vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szerint kell a helyettesítésrõl gondoskodni, ha
a) a praxisjog jogosultja a személyes szolgálta-
tásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget
tenni.”
„A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységrõl” szóló 4/2000. (II. 25.) EüM ren-
delet 1. és 7. §-ának megfelelõen:
„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a pra-
xisjoggal rendelkezõ háziorvosokra, házi gyer-
mekorvosokra (a továbbiakban: háziorvos) és
alapellátást végzõ fogorvosokra, akik területi ellá-
tási kötelezettséget vállalva
a) az önkormányzattal, az önkormányzati felada-
tokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkal-
mazotti jogviszonyban állnak,
b) az önkormányzattal kötött szerzõdés értelmé-
ben a feladatokat gazdálkodó szervezeti formá-
ban vagy magánorvosként végzik.”
„7. § (1) A háziorvos és a fogorvos helyettesítését
csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi, fog-
orvosi feladatkörre elõírt személyi feltételeknek
megfelel.
(2) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti há-
ziorvos, illetve fogorvos helyettesítése a munka-
jogi rendelkezések szerint történik, az 1. § (1) be-
kezdésének b) pontja szerinti esetben a helyette-
sítésre az önkormányzattal kötött szerzõdésben
külön ki kell térni.”
„Az önálló orvosi tevékenységrõl” szóló 2000. évi
II. törvény 3. §-ának (8) bekezdése kötelezõ erõ-
vel írja elõ, hogy a törvény 2/B. §-ában foglalt kö-
vetelményeknek legkésõbb 2013. január 1. nap-
jáig eleget kell tenni.
Az önkormányzat e rendelkezésnek megfelelõen
2012 decemberében elkészítette és a 117/2012.
(XII. 12.) számú képviselõ-testületi határozattal
elfogadta az egészségügyi feladat-ellátási szerzõ-
dés módosításának hatályos jogszabályok szerin-
ti tervezetét, amelynek aláírását a háziorvos meg-
tagadta.
Dr. Viski Mária azzal, hogy a háziorvosi mûködé-
sére vonatkozó egészségügyi tevékenységének a
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv általi fel-
függesztését követõen 2013. május 23-ától a he-
lyettesítésérõl nem gondoskodott, illetve a jog-

szabályi változások miatt aktualizált feladat-ellá-
tási szerzõdést nem írta alá, megszegte a koráb-
ban idézett 2000. évi II. törvény 2/B. § (3) bekez-
dés a) pontjának második fordulatát.
A fenti indokokon túl a Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzata és dr. Viski Mária egyéni vállalkozó
háziorvos között 2012. május 17. napján kötött
feladat-ellátási szerzõdés 18. pontja értelmében
Perkáta Nagyközség Önkormányzata egyoldalú-
an is felmondhatja a szerzõdést a Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatá-
si Szervének kezdeményezésére.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Já-
rási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
több alkalommal, legutóbb 2013. május 24-én
kelt levelében javasolta a dr. Viski Máriával kötött
feladat-ellátási szerzõdés felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat során Perkáta Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete megállapította,
hogy dr. Viski Mária háziorvos a feladat-ellátási
szerzõdést több ponton is megszegte.
Az egészségügyi feladat-ellátási szerzõdés 2.
pontja értelmében dr. Viski Mária háziorvos a
szerzõdés aláírásával háziorvosi alapellátást vál-
lalt területi ellátási kötelezettséggel, a mindenkor
hatályos jogszabályokban elõírt feltételekkel. Az-
zal, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelõ
egészségügyi feladat-ellátási szerzõdés terveze-
tének aláírását megtagadta, dr. Viski Mária a fel-
adat-ellátási szerzõdés 2. pontját megszegte.
A háziorvos a feladat-ellátási szerzõdés 4. pontja
értelmében vállalta, hogy akadályoztatása esetén
gondoskodik a helyettesítésrõl, a szerzõdésben
megjelölt háziorvos útján. Azzal, hogy a helyette-
sítésrõl nem gondoskodott, dr. Viski Mária a fel-
adat-ellátási szerzõdés 4. pontját is megszegte.
Dr. Viski Mária a feladat-ellátási szerzõdés 15.
pontja értelmében vállalta, hogy az ellátás terüle-
tén a jogszabályok által elõírt képesítéssel rendel-
kezõ szakasszisztenst foglalkoztat. Dr. Viski Má-
ria háziorvos az egészségügyi feladat-ellátási te-
vékenységének felfüggesztését követõen nem
biztosított szakasszisztenst, ezzel a feladat-ellátá-
si szerzõdés 15. pontját szintén megszegte.
A fentieken túl a feleket a szerzõdés teljesítése
során együttmûködési kötelezettség is terheli, a
sajátos egészségügyi rendelkezések mellett a
Polgári Törvénykönyvben elõírt feltételeket is al-
kalmazni kell. Azzal, hogy a hatályos jogszabály-
oknak megfelelõ egészségügyi feladat-ellátási
szerzõdés tervezetének aláírását a vonatkozó jog-
szabályok megszegésével megtagadta, dr. Viski

Beszámoló a 2013. május 22-i képviselõ-testületi ülésrõl
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete 2013. május 22-i képviselõ-tes-
tületi ülésén 5 képviselõ (dr. Tóth Ferenc al-
polgármester, Rajcsányi László József, Ko-
vács Ferenc, Ujfalusi Pál, Szilasy László) volt
jelen.

– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással az 1/2013. (II. 21.) számú
költségvetési rendeletének megfelelõen kötele-
zettséget vállalt arra, hogy 2013. évben az
„56214 Reklám és propaganda kiadások” elõi-
rányzat terhére 250 000 Ft-ot lovasnap megren-
dezésére, a „38115 Mûködési célú pénzeszközát-
adás non-profit szerveknek” elõirányzatából
2 500 000 Ft-ot a Perkátai Sportegyesület támo-

gatására, tehát mindösszesen 2 750 000 Ft-ot
sportcélú támogatásra fordít.
Sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok:
a) települési tömegrendezvények, sportrendez-
vények szervezése
b) kiemelt állandó települési ünnepek (majális, lo-
vasverseny, búcsúi rendezvények) kapcsán a te-
rület biztosítása
c) 2431 Perkáta, Kastélykert 1. szám alatt találha-
tó Sportház üzemeltetése, karbantartása
d) önkormányzati kötelezõ sportpolitikai felada-
tok ellátása
e) amatõr versenysportok szakosztályi szintû mû-
ködtetése (jelenleg 3 szakosztályban: labdarú-
gás, harcmûvészet, lovas-szakosztály; késõbbi-

ekben szervezõdõ szakosztályokkal együtt), ver-
senyeztetés
f) települési szabadidõsport szervezése
g) települési ifjúsági és diáksport szervezése, ifjú-
sági sport versenyeztetés szervezése
h) fogyatékkal élõk sportjának szervezése
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a megállapodást az
önkormányzat és a Presidente OKISZ Kft. (1142
Budapest, Rákospatak utca 55.) között a közcélú
hálózat, termelõi vezeték, magánvezeték vagy a
közvetlen vezeték mentén lévõ, a biztonsági öve-
zetet sértõ növényzetek eltávolítására vonatkozó-
an.
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Mária az általános együttmûködési kötelezettsé-
gének sem tett eleget a szerzõdés teljesítése
során.
A felsorolt hiányosságokkal és jogszabálysérté-
sekkel dr. Viski Mária nemcsak a jogszabályban
elõírt és szerzõdési kötelezettségeit sértette
meg, hanem nagymértékben veszélyeztette az ál-
tala ellátott körzet betegbiztonságát is.
Mindezen indokok alapján a Perkáta II. számú há-
ziorvosi körzet lakosságának betegbiztonsága ér-
dekében Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testülete a dr. Viski Máriával kötött fel-
adat-ellátási szerzõdés felmondásáról határozott.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-
testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
0 tartózkodással megtárgyalta „Perkáta–Nagy-
karácsony–Aba Köznevelési Intézményi Társulás
megszûnésére s azzal kapcsolatos elszámolásra”
vonatkozó elõterjesztést, melynek alapján az
alábbi döntéseket hozta:

I.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete Nagykarácsony Község Önkormány-
zata Képviselõ-testületével és Aba Nagyközség
Önkormányzata Képviselõ-testületével közösen
dönt arról, hogy a Perkáta–Nagykarácsony–Aba
Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Meg-
állapodását a „Magyarország helyi önkormányza-
tairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. §
(1) bekezdése alapján 2013. június 30. napjáig fe-
lülvizsgálni nem kívánják, mely által az intézményi
társulás 2013. június 30-napjával megszûnik.

II.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete Nagykarácsony Község Önkormány-
zata Képviselõ-testülete és Aba Nagyközség Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete a társulási meg-
állapodás megszûnéséhez kapcsolódóan az aláb-
biakról állapodtak meg:
1. A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Köznevelési
Intézményi Társulás megszûnése alapján a társu-
lás keretében fenntartott:
1.1. Perkáta–Nagykarácsony–AbaÁltalános Mû-
velõdési Központból annak Örökzöld Tagóvodája
és Hétszínvirág Tagóvodája külön-külön 2013. jú-
lius 1-jei hatállyal az „államháztartásról” szóló
2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján ki-
válik.
1.2. Az Örökzöld Tagóvoda általános jogutódja
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete által alapított Nagykarácsonyi Örök-
zöld Óvoda, melynek székhelye 2425 Nagykará-
csony, Béke tér 2. sz.
1.3. Míg a Hétszínvirág Tagóvoda általános jog-
utódja Aba Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete által alapított Abai Hétszínvirág Óvo-
da, melynek székhelye 8127 Aba, Dózsa Gy. u.
105. sz.
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete rögzíti, hogy:
2.1. A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központot az 1. pontban foglaltakra
tekintettel átszervezi, melyre vonatkozó alapító
okirat módosítását külön határozattal adja ki.
2.2. A társult önkormányzatok között közös tulaj-
don nem keletkezett, e körben ezáltal egymással
elszámolási kötelezettségük nem áll fenn:
2.2.1. a Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központ keretében mûködõ Szivár-
vány Óvoda intézményegysége elhelyezését biz-
tosító perkátai 667/2 hrsz-ú, 667/3 hrsz-ú, 1122/1
hrsz-ú ingatlanok, továbbá a József Attila Nagy-

községi Könyvtár és Mûvelõdési Ház – s a konyha
– elhelyezését biztosító perkátai 1104 hrsz-ú in-
gatlan, s a bennük lévõ ingóságok tulajdonjoga
Perkáta Nagyközség Önkormányzatát,
2.2.2. az Örökzöld Tagóvoda elhelyezését biztosí-
tó nagykarácsonyi 549 hrsz-ú, 2425 Nagykará-
csony, Béke tér 2. sz. alatti ingatlan s a benne
lévõ ingóságok tulajdonjoga Nagykarácsony Köz-
ség Önkormányzatát,
2.2.3. a Hétszínvirág Tagóvoda elhelyezését biz-
tosító abai 307 hrsz-ú, 8127 Aba, Dózsa Gy. u.
105. sz. alatti ingatlan s a benne lévõ ingóságok
tulajdonjoga Aba Nagyközség Önkormányzatát il-
letik meg.
2.3. A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központ Örökzöld Tagóvodájában
foglalkoztatott 4 fõ óvodapedagógus, 2 fõ dajka,
1 fõ élelmezésvezetõ, 2 fõ konyhai dolgozó mun-
kakörû közalkalmazott „közalkalmazottak jogállá-
sáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) be-
kezdésére figyelemmel a „Munka törvényköny-
vérõl” szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdé-
se alapján történõ munkáltatói jogutódlással tör-
ténõ továbbfoglalkoztatásról Nagykarácsony
Község Önkormányzata Képviselõ-testülete gon-
doskodik az általa alapított Nagykarácsonyi Örök-
zöld Óvoda helyi önkormányzati költségvetési
szerv keretében.
2.4. A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központ Hétszínvirág Tagóvodájában
foglalkoztatott 15 fõ óvodapedagógus, 8 fõ dajka,
1 fõ óvodatitkár, 1 fõ karbantartó, 2 fõ konyhai
dolgozó munkakörû közalkalmazott „közalkalma-
zottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a „Mun-
ka törvénykönyvérõl” szóló 2012. évi I. törvény
36. § (1) bekezdése alapján történõ munkáltatói
jogutódlással történõ továbbfoglalkoztatásról
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-tes-
tülete gondoskodik az általa alapított Abai
Hétszínvirág Óvoda helyi önkormányzati költség-
vetési szerv keretében.
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete, mint a Perkáta–Nagykarácsony–
Aba Általános Mûvelõdési Központ irányító szer-
ve a Magyarország 2013. évi központi költségve-
tésérõl szóló 2012. évi CCIV. tv. 2. számú mellék-
lete kiegészítõ szabályok 2. c) pontja 2. alpontja
alapján:
3.1. Az óvodai feladat Nagykarácsony Község és
Aba Nagyközség közigazgatási területére kiterje-
dõ átadás-átvételét – Nagykarácsony Község Ön-
kormányzatával és Aba Nagyközség Önkormány-
zatával együttmûködve – 2013. június 15-napjáig
a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgató-
sága részére bejelenti,
3.2. s az Örökzöld Tagóvoda, továbbá a Hétszín-
virág Tagóvoda tekintetében igényelt a 2. számú
melléklet II/1., II/2., II/3. b) és II/4. pontjában meg-
határozott állami költségvetési támogatás 2013.
július és augusztus hónapokra járó összegét – an-
nak folyósítását követõ 5 banki napon belüli uta-
lással – Nagykarácsony Község Önkormányzata,
továbbá Aba Nagyközség Önkormányzata részé-
re átadja.
4. A társult képviselõ-testületek a társulás 2013.
június 30. napjáig tartó mûködése idõpontját kö-
vetõen a Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általá-
nos Mûvelõdési Központ 2013. június 30-napjáig
keletkezett mûködési, fenntartási költségei isme-
retében egymással elszámolnak.
4.1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete vállalja, hogy az intézményt érintõ
2013. június 30. napjáig terjedõ elszámolást elké-
szíti, s azt Nagykarácsony Község Önkormányza-

ta Képviselõ-testülete, továbbá Aba Nagyközség
Önkormányzata Képviselõ-testülete részére
2013. augusztus 31. napjáig megküldi.
4.2. Nagykarácsony Község Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete, továbbá Aba Nagyközség Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete az elszámolást
soron következõ ülésükön, de legkésõbb 30 na-
pon belül megtárgyalják, s annak elfogadása te-
kintetében döntést hoznak.
Amennyiben határidõn belül Nagykarácsony Köz-
ség Önkormányzata Képviselõ-testülete és/vagy
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-tes-
tülete döntést nem hoz az részérõl/részükrõl elfo-
gadottnak tekintendõ.
4.3. Az elszámolás 4.1. és 4.2. pont szerinti elfo-
gadását követõen 30 napon belül:
4.3.1. Nagykarácsony Község Önkormányzata és
Aba Nagyközség Önkormányzata a székhely ön-
kormányzat felé esetlegesen fennálló összegsze-
rûen megállapított tartozását átutalással teljesíti,
4.3.2. avagy Perkáta Nagyközség Önkormányza-
ta Nagykarácsony Község Önkormányzata és/
vagy Aba Nagyközség Önkormányzata túlfizetése
esetén a többletösszeget szintén utalással az
érintett önkormányzat(ok) részére visszafizeti.
5. Amennyiben a Köznevelési Intézményi Társu-
lás fennállásának idõtartama alatt a társult önkor-
mányzatok közös óvodai feladatellátásához kap-
csolódóan állami költségvetési jogosulatlan
igénybevétel történt, úgy annak jogerõs megálla-
pítását követõen az érintett önkormányzatok an-
nak jogkövetkezményei viselése tekintetében
egyeztetnek és az esetleges visszafizetési kötele-
zettséget érintettségük arányában viselik.
6. A társulási megállapodás megszûnésével s az
elszámolással kapcsolatos költségeket a társult
önkormányzatok közösen viselik, azzal hogy a
Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõ-
dési Központ átszervezésével kapcsolatos költsé-
geket Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a
Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda alapításával s
valamennyi ahhoz kapcsolódó intézkedés meg-
hozatalával kapcsolatos költség Nagykarácsony
Község Önkormányzatát, míg az Abai Hétszín-
virág Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz kap-
csolódó intézkedés meghozatalával kapcsolatos
költség Aba Nagyközség Önkormányzatát terheli.

III.

A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a II. pontban foglalt tartalommal:
– Nagykarácsony Község Önkormányzata Képvi-
selõ-testületével létrejövõ az elõterjesztés 1. szá-
mú mellékletét képezõ Megállapodás,
– Aba Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testületével létrejövõ az elõterjesztés 2. számú
mellékletét képezõ Megállapodás
aláírására, s annak az óvodai-nevelési feladat át-
adás-átvételére tekintettel történõ a Magyar Ál-
lamkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére
való megküldésére.
Felelõs: Somogyi Balázs polgármester
Határidõ: legkésõbb 2013. június 15.

IV.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete utasítja a Perkáta–Nagykarácsony–
Aba Általános Mûvelõdési Központ vezetõjét,
mint átadó munkáltatót, s felkéri a társult Nagy-
karácsony Község Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületét, továbbá Aba Nagyközség Önkormányza-
ta Képviselõ-testületét, hogy az Mt. 37. §-38. §-
ban foglaltak szerint a Perkáta–Nagykará-

Folytatás a következõ oldalon.
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csony–Aba Általános Mûvelõdési Központ Örök-
zöld Tagóvodájában és Hétszínvirág Tagóvodájá-
ban foglalkoztatott közalkalmazottakat a munkál-
tató személyében bekövetkezõ változásról tájé-
koztassák.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással megtárgyalta a „Perkáta–
Nagykarácsony–Aba Általános Mûvelõdési Köz-
pont Alapító Okirata módosítására” vonatkozó
elõterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve
az alábbi döntéseket hozza:

I.

Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete „az államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – 8.§ (1)
bekezdés b) pontjában biztosított alapítói jogkör-
ében eljárva, figyelemmel az „államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról” szóló 386/2011
(XII. 31.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdésére az ál-
tala alapított:
Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mû-
velõdési Központ
önálló helyi önkormányzati költségvetési szervet
2013. július 1. hatálybalépéssel a „nemzeti köz-
nevelésrõl” szóló 2011. évi CXC. törvény – a to-
vábbiakban: Kntv. – 4.§ 11. pontja alapján – a
Perkáta–Nagykarácsony–Aba Köznevelési Intéz-
ményi Társulás 2013. június 30. napjával történõ
megszûnésére tekintettel – átszervezi.

II.

A képviselõ-testület a Perkáta–Nagykarácsony–
Aba Általános Mûvelõdési Központ Alapító Okira-
tát módosító okirat tartalmát 2013. július 1-jei ha-
tállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Mû-
velõdési Központ Alapító Okiratát módosító
okirat
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete a Perkáta–Nagykarácsony–AbaÁlta-
lános Mûvelõdési Központ Okiratát 2013. július
1-jei hatállyal módosítja.

III.

1. A képviselõ-testület a Perkáta–Nagykará-
csony–Aba Általános Mûvelõdési Központ Alapí-
tó Okiratát a II. pontban foglalt módosítással az
elõterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan
egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a
polgármestert annak aláírására.
2. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert,
hogy a Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános
Mûvelõdési Központ Alapító Okiratának módosí-
tását – a módosító okiratot, s a Perkátai Általános
Mûvelõdési Központ egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratát – a Magyar Államkincstár Fej-
ér Megyei Igazgatóság részére a módosítás törzs-
könyvi nyilvántartásban történõ átvezetése érde-
kében a törzskönyvi bejegyzésére irányuló kére-
lemmel egyidejûleg küldje meg.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással megtárgyalta a Perkátai Pol-
gármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítá-
sára vonatkozó javaslatot, melynek alapján az
alábbi döntést hozta:

I.

A képviselõ-testület a Perkátai Polgármesteri Hi-
vatal Alapító Okirata módosító okirata tartalmát
2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint álla-
pítja meg:

PERKÁTAI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁT

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete a Perkátai Polgármesteri Hivatal Ala-
pító Okiratát 2013. július 1-jei hatállyal módosítja.

II.

A képviselõ-testület a Perkátai Polgármesteri Hi-
vatal Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosí-
tással az 1. számú mellékletben foglalt tartalom-
mal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmaz-
za a polgármestert annak aláírására.

III.

A képviselõ-testület felkéri polgármesterét, hogy
a Perkátai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratá-
nak módosítását, továbbá a polgármesteri hivatal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósá-
ga – 8000 Székesfehérvár, Petõfi u. 5. sz. – részé-
re a változás átvezetése érdekében 8 napon belül
küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a mó-
dosítás 2013. július 1-jei hatályú bejegyzését.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy nem fo-
gadja el Gelencsér József szolgalmi jog bejegyzé-
sére irányuló ajánlatát az 1. hrsz-ú területre vo-
natkozóan. A képviselõ-testület felhatalmazta
Somogyi Balázs polgármestert az 1. hrsz-ú ingat-
lan megvásárlására vonatkozó további tárgyalá-
sok lefolytatására irányárként megjelölve az in-
gatlan megvásárlásának, bejegyzésének költsé-
geit vagy az önkormányzat által építési telken-
ként alkalmazott 600 Ft/m
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nettó árat.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta Perkáta Nagyköz-
ség Polgármesteri Hivatalának ügyrendjét az
alábbiak szerint.

PERKÁTAI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ÜGYRENDJE

I. A POLGÁRMESTERI HIVATAL
JOGÁLLÁSA, BELSÕ IRÁNYÍTÁSA

1. Hivatal megnevezése: Perkátai Polgármesteri
Hivatal
2. Székhely: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Telefon: 25/507-570
Fax: 25/507-571
3. a) A hivatal jogállása: a hivatal az államház-
tartási törvény szerint jogi személy. Költségvetés
szervként mûködik a saját költségvetés elõirány-
zata körében.
b) Alapító okirat kelte: 2013. március 28.
Alapító okirat száma: 27/2013. (III. 27.) számú ha-
tározat.
4. Számlavezetõje: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11736037-15727189
5. A hivatal irányítása:
a) A polgármester a képviselõ-testület döntései
szerint és hatáskörében irányítja a polgármesteri
hivatalt; a jegyzõ javaslatainak figyelembevételé-
vel meghatározza a polgármesteri hivatal felada-
tait az önkormányzat munkájának a szervezésé-
ben, a döntések elõkészítésében és végrehajtá-
sában.
b) A jegyzõ vezeti a polgármesteri hivatalt.
c) A jegyzõt az eljegyzõ helyettesíti, ellátja a jegy-
zõ által meghatározott feladatokat.

d) A jegyzõ.
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt állam-
igazgatási ügyekben;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármes-
teri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köz-
tisztviselõi és munkavállalói tekintetében, továb-
bá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az al-
jegyzõ tekintetében;
c) gondoskodik az önkormányzat mûködésével
kapcsolatos ellátásokról;
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselõ-tes-
tület, a képviselõ-testület bizottságának ülésén;
e) jelzi a képviselõ-testületnek, a képviselõ-testü-
let szervének és a polgármesternek, ha a dönté-
sük, mûködésük jogszabálysértõ;
f) évente beszámol a képviselõ-testületnek a hi-
vatal tevékenységérõl;
g) döntésre elõkészíti a polgármester hatásköré-
be tartozó államigazgatási ügyeket;
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket
a polgármester ad át;
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és ön-
kormányzati hatósági ügyekben;
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a
kiadmányozás rendjét.
e) A polgármester egyetértése szükséges – az ál-
tala meghatározott körben – a polgármesteri hi-
vatal, köztisztviselõje, alkalmazottja kinevezésé-
hez, bérezéséhez, vezetõi kinevezéséhez, felmen-
téséhez és jutalmazásához.
6. Munkáltatói jogok gyakorlása:
a) A jegyzõ tekintetében a munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
b) A jegyzõ gyakorolja a munkáltatói jogokat a
polgármesteri hivatal köztisztviselõi és munka-
vállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az
egyéb munkáltatói jogokat az aljegyzõ tekinteté-
ben.
7. Képviselet:
A hivatalt a jegyzõ képviseli.
8. A hivatal alaptevékenysége:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyûlési képviselõválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselõválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkor-
mányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselõválasztás-
hoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kap-
csolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatá-
si tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóel-
lenõrzés
841173 Statisztikai tevékenység (alaptevékeny-
ség) szakfeladat
841901 Önkormányzatok és társulások elszámo-
lásai
842421 Közterület rendjének fenntartása
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív
alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli el-
látás
882118 Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
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9. Belsõ ellenõrzés rendje:
Perkátai Polgármesteri Hivatal belsõ ellenõrzési
tevékenységét megbízási szerzõdés alapján
megfelelõ akkreditációval rendelkezõ szervezet
végzi. A Megbízott a feladatot egyeztetett ütem-
terv alapján látja el. A folyamatba épített belsõ el-
lenõrzést „a költségvetési szervek belsõ kontroll-
rendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl” szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekez-
dése szerinti ellenõrzési nyomvonal alapján a
jegyzõ végzi. Az ellenõrzési nyomvonal az ügy-
rend mellékletét képezi.

III. MUNKA ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS

Hivatali munkarend:
Hétfõtõl csütörtökig: 7:30 órától 16:00 óráig
Pénteken: 7:30 órától 13:30 óráig
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfõ: 8:00 órától 12:00 óráig, 12:30 órától 16:00
óráig
Kedd: 8:00 órától 12:00 óráig
Szerda: 8:00 órától 12:00 óráig, 12:30 órától
18:00 óráig
Csütörtök: 8:00 órától 12:00 óráig
Péntek: 8:00 órától 12:00 óráig

IV. A HIVATAL MÛKÖDÉSI RENDJE

A hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a kép-
viselõ-testület határozza meg.
A hivatal kiadmányozási rendjét a jegyzõ határoz-
za meg.
A hivatal munkájával kapcsolatos területi elõter-
jesztések elõadója a polgármester.
A hivatal köztisztviselõinek szakmai képzését a
jegyzõ szervezi és ellenõrzi.
Az ügyiratok kezelése és intézése a hatályos jog-
szabályok és az iratkezelési szabályzat szerint tör-
ténik.
A jegyzõ köteles gondoskodni a belsõ szabályza-
tok elkészítésérõl és azok betartásáról.
A hivatal mûködésének fõbb elvei:
– A hivatal mûködése során köteles betartani az
anyagi és eljárásjogi jogszabályokban és a képvi-
selõ-testület határozataiban foglalt rendelkezése-
ket, biztosítani a kisebbségi jogok érvényesülé-
sét.
– Az eljárás során a jogszabályi keretek között
gondoskodik az ügyfelek gyors, hatékony és hu-
mánus tájékoztatásáról, az ügyintézési határidõk
maradéktalan betartásáról.
– A hivatal valamennyi dolgozójának elsõrendû
kötelezettsége az ügyfelek kulturált és szakszerû
szóbeli, illetve írásbeli tájékoztatása.
– Törekedni kell a gyakran elõforduló ügytípusok-
ban az ügyintézést elõsegítõ tájékoztatók, szóró-
lapok, nyomtatványok alkalmazására, az önkor-
mányzat és egyéb szervezetek információs,
együttmûködési kapcsolatrendszerének ápolásá-
ra és fejlesztésére.
– A hivatal valamennyi vezetõje és dolgozója kö-
teles az önkormányzathoz forduló valamennyi
ügyfelet – legyen az befektetni szándékozó vagy
segítségért folyamodó ügyfél – gyors és haté-
kony szolgáltatásban részesíteni. Olyan hivatal-
ként mûködni, ahol nemcsak a lehetõségek kor-
látjai ismertetik az ügyféllel, hanem megkeresik a
törvény által biztosított valamennyi lehetõséget
az ügy elintézése érdekében.
A hivatal legfontosabb alapfeladatai:
Elõkészíti a testületi elõterjesztéseket és egyéb
írásos anyagokat.

Kivizsgálja a képviselõi interpellációkat, azokra a
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint választ
ad, hatáskörben eljárva intézkedik.
Biztosítja a képviselõk munkájához szükséges tá-
jékoztatást és ügyviteli közremûködést.
Elõsegíti a képviselõ-testület bizottságainak mû-
ködését.
Közremûködik a polgármester honvédelmi, polgá-
ri védelmi, környezetvédelmi feladatainak ellátá-
sában.
Végrehajtja a képviselõ-testület rendeleteiben és
határozataiban meghatározott feladatokat.
Elõkészíti a jegyzõ hatáskörébe utalt államigazga-
tási hatósági ügyeket, az államigazgatási eljárás
és a vonatkozó anyagi jogi elõírásoknak és belsõ
szabályozásnak megfelelõen.
Intézkedik a feladatkörét érintõ határozatokból,
szerzõdésekbõl eredõ, illetve egyéb követelések
behajtása ügyében.
Figyelemmel kíséri, valamint benyújtásra elõké-
szíti a feladatköréhez kapcsolódó pályázatokat,
azaz elõkészíti a pályázatokkal kapcsolatos elõ-
terjesztéseket, a partneri együttmûködéseket.
Ellátja a feladatköréhez tartozóan az önkormány-
zat, valamint a hivatal peres képviseletét.
Biztosítja az ügyiratok nyilvántartását, iktatását,
valamint a kézi irattár kezelését.
A hivatal dolgozói együttmûködésre kötelezettek
tevékenységük során. A feladatkörükbe tartozó,
de más dolgozó feladatát is érintõ ügyekben egy-
mással és az érdekeltekkel egyeztetve kötelesek
eljárni.
Apparátusi értekezlet:
Évente legalább két alkalommal apparátusi érte-
kezletet kell tartani, melynek keretében a polgár-
mester és a jegyzõ elvégzi az elmúlt idõszak tevé-
kenységének értékelését, az elkövetkezendõ idõ-
szak fõbb feladatainak meghatározását.

V. VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI
KÖTELEZETTSÉG

Köztisztviselõi vagyonnyilatkozat tételi kötele-
zettséggel járó munkakörök:
– jegyzõ
– aljegyzõ
– gazdasági vezetõ

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jegyzõ köteles gondoskodni az ügyrend és mel-
lékletei naprakész állapotáról.
Perkáta, 2013. május 23.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással egyetértett a megyei fel-
adat-ellátási, intézményhálózat-mûködtetési és
köznevelés-fejlesztési tervvel.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a szociá-
lis és gyermekjóléti feladatokat 2013. szeptem-
ber 1-jétõl önállóan látja el. Meghatalmazza So-
mogyi Balázs polgármestert az új szociális intéz-
mény létrehozásával kapcsolatos feladatok, elõ-
készítõ munkák elvégzésére.
– Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással elfogadta a gyermekjóléti
szolgálat 2012. évi beszámolóját.
A beszámolókat teljes egészében a
www.perkata.hu-n olvashatja.

Bogóné Plasek
Krisztina perkátai
védõnõ kitüntetése

A Fejér Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Intézete szervezésében
2013. június 21-én került megrendezésre
a székesfehérvári Fejér Megyei Szent
György Kórházban a Fejér Megyei Védõ-
nõ Nap.
A rendezvényt dr. Müller Cecília megyei
tisztifõorvos asszony nyitotta meg. Kö-
szöntötték a megyei vas- és aranydiplo-
más védõnõket.
Pál Ferenc elõadása követte a köszöntõ-
ket.
Majd átadásra kerültek a Megyei Kiváló
Védõnõ díjak a Népegészségügyi Intézet
és a járási vezetõ védõnõk javaslatára.
A sárbogárdi védõnõi körzet javaslata
alapján Bogóné Plasek Krisztina perká-
tai védõnõ Megyei Kiváló Védõnõ díjat
kapott. Önkormányzatunk nevében a
helyszínen köszönthettem Krisztinát,
akinek gratulálunk a magas szintû szak-
mai elismeréshez! Krisztinának, védõ-
nõnknek, további jó munkát és szakmai
sikereket kívánunk!

Somogyi Balázs

Szerkesztõségi
közlemény
Tisztelt Olvasóink!

A nyári „uborkaszezon” Perkátán idén is
elmarad (lásd. programhirdetéseinket).
Várjuk a helyi, közérdekû rendezvények-
rõl a híradásokat, hirdetéseket a szerve-
zõktõl, hiszen a lap szerkesztõiként sem
lehetünk mindenhol jelen.
Elérhetõségeink:
ujperkataihirek@gmail.com, a Faluüze-
meltetési Iroda és a szerkesztõség tagjai.
Következõ lapzártánk idõpontja: 2013.
augusztus 5.

A szerkesztõség
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Emléktáblaavatás
Bazsiban

2001 óta a magyar országgyûlés döntése alapján május utolsó vasárnapja a magyar hõ-
sök emléknapja. Az emléknapon általában az I. és a II. világháború magyar katonai és
polgári áldozataira emlékezünk. Természetesen minden olyan magyarra és más nem-
zetbeli emberre, akik a magyarságért, Magyarországért áldozták fel életüket.
Perkátai szervezõk kutatásai nyomán derült arra fény, hogy a Koronczay József per-
kátai csendõrparancsnok a magyarországi háborús események vége elõtt egy héttel a
Veszprém megyei Bazsiban hunyt el. A bazsi önkormányzattal és helyi kortársakkal
való kapcsolatfelvétel után történt az a kezdeményezés, hogy emléktábla kihelyezésé-
vel emlékezzenek meg a perkátai csendõrparancsnokról, aki amúgy is a világháborús
hõsi halottak emlékmûvénél lett eltemetve.
A helyi önkormányzattal együttmûködve, 2013. május 26-án, a magyar hõsök emlék-
napján került felavatásra Koronczay József emléktáblája, Sághy Gyula tizedes emlék-
táblájával együtt. Az ünnepi beszédre is Perkátát kérték fel, amit örömmel teljesítet-
tem. Perkáta részérõl Szabó Lajos és felesége, Nagy József és felesége, illetve Rigler
György és jómagam vettünk részt. A bazsi közösség méltó ünnepséget szervezett, amit
köszönünk Szentes László polgármester úrnak és helyi szervezõknek.
Az ünnepség után még néhány órát a vendéglátóknál töltöttek a perkátaiak, akiknek
megmutatták a település eredményeit és pályázatait.

Somogyi Balázs polgármester

Perkátai Természetvédõ
Egyesület hírei

Június 24-én közgyûlést tartottunk, melyen a további terveink megvalósítása mellett a
tisztújítás is helyet kapott. Kovács Rita, az alapító elnök, egyéb elfoglaltság miatt le-
mondott elnöki posztjáról. Borbély Norberttel is csökkent az alapítók létszáma. Ez-
úton fejezzük ki köszönetünket Kovács Ritának az odaadó lelkes munkáért, hálásak
vagyunk az egyesület megalakulásánál tett áldozatos munkájáért. Reméljük, a jövõ-
ben is segít szakmai tanácsaival az egyesületünknek.
A közgyûlés által egyhangúan megválasztott elnök Ujfalusi Ramóna, pénztárosunk
Klein Józsefné lett. Ezután is a fõ irányzatunk a természetvédelem és a környezetünk
megóvása, szépítése. Köszönjük a tagoknak a lelkes hozzáállását és a töretlen lendü-
letét.

Ujfalusi Ramóna

Köszönetnyilvánítás
A néhai Domanyek Tibor sírjánál el-
helyezett koszorút, a megemlékezést
szeretnénk megköszönni a Perkátai
Polgárõrség Közhasznú Egyesület
minden tagjának!

Csere család

SZÁNTÓFÖLDET
BÉRLEK VAGY
VÁSÁROLOK!

06 (30) 232 5337

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

Egy oldal: 20.000 Ft+áfa
Fél oldal: 10.000 Ft+áfa
Negyed oldal: 5.000 Ft+áfa
Egy hatod oldal: 3.500 Ft+áfa
Egy nyolcad oldal: 2.500 Ft+áfa

Gyászjelentések,
köszönetnyilvánítások, köszöntõk:

1.000 Ft+áfa/alkalom.

A társadalmi célú hirdetések
negyed oldalig díjmentesek.

Kedvezmények:

2-5 megjelenés: 15 %,
5-9 megjelenés: 25 %,

10 és felette: 40 %

Helyi hirdetõknek állandó
20 % kedvezmény.

Felár: színes hirdetés igénylése
esetén 20 %.
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Gyermeknapi szíves vendéglátás
Talán sokak elõtt nem titok, hogy immá-
ron harmadízben rendezzük meg, korlá-
tozott számban, a gyermeknapi szíves
vendéglátást házunk udvarán.
Az ötlet egy, az országos hátrányos hely-
zetû családokat segítõ csoportban dolgo-
zó barátomtól származik.

Elsõ két alkalommal õ és barátai, ismerõ-
sei adományaiból tudtuk lebonyolítani az
eseményt.
Jelen alkalommal viszont a fõ támoga-
tónk betegségei miatt a településen mû-
ködõ üzletek, vállalkozók és egy Pesten
élõ, dolgozó, vállalkozó rokonom, vala-

mint az õ alkalmazottainak adományai-
ból tudtuk megvalósítani.
A gyermekek és szüleik visszajelzése ösz-
tönzött minket arra, hogy idén is, har-
madszorra, megrendezésre kerüljön ez
az esemény.
Itt azért halkan megjegyezném, hogy
semmilyen elismerésre, elõnyre, dicsé-
retre, nem tartunk igényt. Pusztán em-
berbaráti, családszeretõ, gyerekcentrikus
mivoltunk késztetett ezen kis „bulik”
megrendezésére.
Zárszóként pedig szeretném megköszön-
ni a gyerekek nevében mindazoknak,
akik adományaikkal lehetõvé tették az is-
mételt megrendezés lehetõségét!
Köszönet nekik: Doli Kft. (Budapest) –
Marika, Limit üzletlánc (Vianni) – Zsó-
ka, Hõplusz Iparcikk Bolt – ifj. Czeglédi
Ferenc, Széchenyi Pékség, dr. Kormos
Zoltán, Diandra papír-írószer-ajándék
üzlet, Mini Csemege – Erika, Tercsák La-
jos ABC.

Szõcs Gábor

Veterán kerékpározás
A Perkátai Régiséggyûjtõ Egylet egy részével 2013. június 15-én a veterán kerékpáros barátainkkal Budapesten kerékpároztunk.
A kerékpártúra a Hõsök terérõl indult, a Budai várba tekertünk fel, majd ebéd után a budapesti nevezetességeket megcsodálva
visszatekertünk a Hõsök terére. A programon heten vettünk részt Perkátáról.

Ujfalusi Titanilla

Futóverseny Pusztaszabolcson
2013. május 25-én a Pusztaszabolcsi Szabadidõsport Egyesület a gyermeknap alkalmából az óvodásoknak és a kisiskolásoknak fu-
tóversenyt szervezett. Ezen a megmérettetésen perkátai versenyzõk is érdekeltek voltak. Laki Dávid a 400 m-es futóversenyen
nagy fölénnyel, elsõként ért célba. Második helyezést ért el Oláh Raul, szintén perkátai színekben.

Kyrylyuk Alla
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Perkátai Általános Mûvelõdési Központ hírei
2013. január 1-jétõl az alapfokú oktatást
végzõ intézmények – általános iskolák –
állami fenntartásba kerültek. E folyamat
eredményeként a Perkáta–Nagykará-
csony–Aba Általános Mûvelõdési Köz-
pont intézményei közül kiváltak az isko-
lák. A Perkáta–Nagykarácsony–Aba Ál-
talános Mûvelõdési Központ többcélú
közoktatási társulás maradt a régi formá-
jában – a nagykarácsonyi, abai és perkátai
óvodákkal és a perkátai mûvelõdési köz-
ponttal, mûködött tovább egészen idáig.
2013. július 1-jétõl az intézményünk „ki-
sebb” lesz, az általános mûvelõdési köz-
pont két intézményegységbõl fog állni a
Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda és a
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház egységek-
bõl.
Itt a Perkátai Hírekben továbbra is olvas-
hatják majd programajánlóinkat és be-
számolóinkat, az óvoda híreit, a könyv-
tárral kapcsolatos információinkat és ter-
mészetesen az aktuális pályázatainkról a
híradásokat.
A József Attila Nagyközségi Könyvtár
nyári nyitva tartása július 1-jétõl érvényes
a következõ kiegészítéssel: július 15-tõl
augusztus 5-ig a könyvtár csak a délutáni
órákban, 14-17 óráig tart nyitva, a hét-
köznapokon.

Bogó Anikó

Pályázataink

Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁ-
MOP-3.2.4. A-11/1-2012-0040 kódszá-
mú, „Tudásdepó-Expressz”, ,,Ötvenhat
ok, amiért Perkátán érdemes olvasni”
címû pályázat – mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg
38 779 761 forint 100 %-os támogatással
– foglalkozásait bemutató cikkek

Kis Olvasókör

A kis diákok igen sok szakköri foglalko-
záson vehettek részt a tanév vége felé is.
Május 10-én vendégeket fogadtunk
Adony város könyvtárából. A gyermekek
és kísérõik a madarak és fák napja alkal-
mából kaptak meghívást. A foglalkozá-
son a projektor segítségével sokféle ma-
darat bemutattunk, köztük ismerõst és
különlegest egyaránt. Nagyon tetszett a
gyerekeknek, hogy a madarakat hango-

san megszólaltathattuk. Majd könyvbe-
mutatón, és egy izgalmas vetélkedõn vet-
tek részt. A gyerekek csapatokban, és
egyénileg is megmérethették tudásukat.
Kellemes hangulatban töltöttük el a ta-
lálkozás óráit. A Kis Olvasókör tagjai szí-
vesen emlékeznek erre a délutánra.
A szép jeles napok közül nem feledkez-
tünk meg a gyermeknapról sem. Május
30-án a Cibere Meseszínházat hívtuk
meg. Móra Ferenc: „A Sohsevolt király
bánata” címû zenés élõbábos mesejáté-
kot adták elõ.
Az elõadás kellemes és szórakoztató ki-
kapcsolódást nyújtott minden érdeklõ-
dõnek. A gyerekek aktívan részt vettek a
mesében énekkel, tánccal vagy egyéb
játékkal.
Az elõadás sikerét is bizonyítja a nagyszá-
mú érdeklõdés, a gyermekek és felnõtt
kísérõik részérõl egyaránt.

Lászlóné Szabó Edit foglalkozásvezetõ

Óvodások májusi
könyvtári foglalkozásai

Tûzoltó

Május 16-án a gyerekek lelkesen indultak
a könyvtárba, ahol ritka, de érdekes és
egyben veszélyes foglalkozások bemuta-
tására került sor. Képeken és filmeken
keresztül megismerkedhettek egy igen
veszélyes és felelõsségteljes szakma vilá-
gával.

Fontos szabályokat szögeztünk le a fog-
lalkozás során, megismerkedhettek a se-
gélyhívó számok lehetõségeivel és fon-
tosságukkal.
A biztonságra és óvatosságra való törek-
vésre való nevelésre is helyeztünk hang-
súlyt.

Szarka Istvánné és Baráthné Rácz Renáta
óvodapedagógusok

Csukás István:
A sínen ül egy fehér nyúl

Május 23-án a verses mese fõszereplõi
„vendégeskedtek” a könyvtári foglalko-
zásunkon. A villamos kapcsán könyvet
nézegettünk és beszéltünk a közlekedési
eszközökrõl. Halmazképzéssel szétválo-
gattuk a különbözõ fajta jármûveket,
ok-okozati összefüggéseket kerestünk a
jármû tulajdonságai és közlekedési helye
között. Mindezt egy nagyon szép és hasz-
nos gyerekkönyvbõl is kiolvastuk utána.
A nyúl kapcsán pedig társasjátékokat ját-
szottunk. A projekt alkalmával újra meg-
bizonyosodhattak a gyerekek, hogy nem-
csak könyveket, folyóiratokat olvasha-
tunk itt a könyvtárban, hanem vannak bi-
zony játékeszközök is, amiket bátran ki
lehet próbálni. Kétféle társasjátékot ját-
szottunk csoportokban. A nagyobbak
amõba játékkal játszottak irányítással,
párban, a kisebbek pedig a Lotti Karotti
közkedvelt játékot. A társasjátékkal
könnyen differenciáltunk, észrevétlenül
is fejlõdött szabálytudatuk és erõsödött
logikai gondolkodásuk.

Meg kell említeni a gyönyörû színes és új
babzsákfotelokat is, amihez bizony kel-
lett a fantázia és a logika, no meg az
egyensúlyérzék, hogy kényelmesen tud-
ják használni.
Mindent összegezve, a gyerekek vissza-
jelzését is figyelembe véve, nagyon kelle-
mes és tartalmas napunk volt ezen pro-
jekt alkalmával újra.

Lászlóné Jóvári Lia és Mosonyi Györgyné
óvodapedagógusok
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Közlekedés

Május 30-án a könyvtári tevékenység kel-
lemes hangulatban zajlott. Azok a gyere-
kek, akik már voltak ilyen foglalkozáson,
örömmel jöttek, az újak pedig izgatottan
érkeztek. A gyerekek betartották a
könyvtári viselkedési szabályokat. Az
együttes tevékenységek erõsítették a tár-
sas kapcsolataikat. A mikrocsoportos
foglalkoztatási forma segítségével még
nagyobb hangsúlyt kaphatott a differen-
ciálás, az egyéni képességeknek megfele-
lõ fejlesztés. A munka során saját tempó-
jukban dolgozhattak, alkothattak.
A foglalkozás során felelevenítettük,
rendszereztük és elmélyítettük a már
meglévõ ismereteket, s újakat nyújtot-
tunk a közlekedés témakörében. Fejlõ-
dött a gyermekek értelmi kompetenciája,
kommunikációs készségük, bõvült szó-
kincsük. Megerõsítettük a helyes közle-
kedés szabályait, a viselkedési normákat,
a kulturált viselkedést, udvariasságot az
utazással kapcsolatban.

Kézmûveskedés közben fejlõdött kreati-
vitásuk, finommotorikájuk, szeriális ész-
lelésük, esztétikai érzékük.
Megismerték, megszerették a könyvtá-
rat, az itt található lehetõségeket, kihasz-
náltuk az itt talált könyvek nyújtotta is-
meretbõvítési lehetõségeket.

Nagy Rita és Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodapedagógusok

A ló

Június 6-án, a gyerekek izgalommal és ér-
deklõdéssel vettek részt a könyvtárban
tartott kezdeményezésen.
A projektoros kivetítésen örömmel ele-
venítették fel a látott képeket. Ezáltal
szókincsük, kifejezõ készségük is bõvült,
gazdagodott.

Néhányuknak van otthon is lovuk. Részt
vettek az elmúlt évben szüreti mulatsá-
gon, valamint helyi és a környezõ falvak-

ban rendezett lovas napokon. A gyerekek
nagyon szeretik az állatokat. Nagyon po-
zitív dolog, ha a szülõk felismerik a lovag-
lás fontosságát. Többen járnak közülük
rendszeresen ismerõsökhöz, barátokhoz,
lótartó gazdákhoz lovagolni, illetve álla-
tokat gondozni. Megnevezték a lótartás-
hoz szükséges eszközöket és a lovaglás
szabályait. A személyiségük fejlõdésében
ugrásszerû változás figyelhetõ meg. Az
ábrázolás filctollal, zsírkrétával, színes
ceruzával könnyedén valósult meg, mert
mély, természetközeli élményeik vannak
a gyerekeknek.
Meg tudták nevezni a különbözõ lófajtá-
kat. Tudták, hogy mi az apa- és az anyaál-
lat, valamint a kicsinyük neve.
Meglátták az ok-okozati összefüggése-
ket, amit verbálisan is kifejeztek. Nem
okozott problémát a matematikai foga-
lompárok közti különbségtétel sem.
Folyóiratok nézegetése során sok ismert
lappal találkoztak, de újakat is felfedez-
tek.
Munkáikban a tér, szín, forma és a nagy-
ság gazdagon jelent meg.
A pozitív érzelmi viszonyt a gyerekek és
az állatok között erõsítettük.

Kovács Tiborné és Gyõrikné Kargl Mária
óvodapedagógusok

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 kódje-
lû, „A jövõ a jelenben rejtõzik” címû
pályázat – mely az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg 29 656
974 forint 100 %-os támogatással

– záró rendezvénye 2013. június 13-án
Perkátán a mûvelõdési házban és a kas-
télykertben zajlott. A délelõtt folyamán a
médiaszakkörösök az elmúlt egy évben
készített felvételeiket vetítették le az ér-
deklõdõknek. A kastélykertben a gyer-
mekeknek lehetõségük volt intarziát,
szövetbõl babát készíteni, kosarat fonni,
rézdomborítással nyakláncot készíteni,
így a szakkörök munkájába egy kicsit
részt venni. A kastély egyik kiállító ter-

mében az elkészült munkák kiállításra
kerültek, melyekben még két hétig gyö-
nyörködhetnek a látogatók.
Délben a színpadon a végzõs óvodások
kanásztánca, a Rozmaring Énekkar dal-
csokra, az általános iskolások aerobik be-
mutatója és táncmûsora volt látható. A
varró szakkörösök az elkészült munkái-
kat magukra öltve divatbemutatót tartot-
tak, Tillinger Patrik zsonglõr bemutató-
jával szórakoztatta a közönséget. A prog-
ramot a két színjátszó csoport Ludas Ma-
tyija zárta.
Ezen pályázatunkban még június hónap-
ban több foglalkozáson vehettek részt a
lelkes diákok, a jövõben pedig bízunk
benne hogy ezeket a szakköröket tovább
tudjuk folytatni, hiszen „A jövõ a jelen-
ben rejtõzik!”

Bogó Anikó szakmai vezetõ

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0287 kódjelû,
„MiCSODA KULTÚRA” címû pályázat
– mely az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg 29 295 406 forint
100 %-os támogatással – keretén belül
májusban és június elején is folyamatosa
zajlottak a szakkörök

2013. június 11-én a felsõ tagozatos diá-
kok részére egy mûveltségi társasjátékot
szervezett Hegedûs Gabriella Tanárnõ
és Benke Zoltán tanár úr. A versenyen a
perkátai csapaton kívül, pusztaszabolcsi
és három dunaújvárosi csapat is részt
vett.

Bogó Anikó ÁMK igazgató
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Perkáta–Nagykarácsony–Aba Általános Iskola
Weboldal:

www.amk-perkata.sulinet.hu
Elérhetõség:

igazgato@amk-perkata.sulinet.hu
06 (25) 522 350

Júniusi események
Júniusban folytatódtak az osztálykirán-
dulások. A hónap elsõ hetében megren-
deztük a papírgyûjtést. A tanév utolsó he-
tében az alsó és felsõ tagozat megtartotta
az osztályozó értekezleteket, melynek
eredményeként megszülettek a nevelõ-
testületi határozatok az év végi értékelés-
sel kapcsolatosan.
Június 12-én megrendezésre és lebonyo-
lításra került Nagykarácsonyban a III.
Társintézményi Mûvészeti Fesztivál,
ahol a perkátai gyermekek mûsorszáma-
ikkal nagy sikert arattak.

Köszönet illeti a felkészítõ pedagóguso-
kat és a mûsorszámokban szereplõ gyer-
mekeket. Június 13-án a 8. osztály szere-
náddal búcsúzott el a tantestülettõl, a
perkátai Hunyadi Mátyás Általános isko-
lától.
Június 14-én szintén a nyolcadik osztá-
lyosok színesítették meg az iskola és a
község életét, a hagyományos „bolond”
ballagással, mely során az óvodát, iskolát
és a községet járták be, bolondos jelme-
zeikben.
Június 15-én 17 órától ballagási és tanév-
záró ünnepségen búcsúztunk el a 2012/
2013-as tanévtõl.

Az ünnepség során végzõs diákjainktól az
iskola, az maradó diákok nevében, ha-
gyományosan a hetedik osztályokból bú-
csúztak el ballagó diákjainktól, majd a
nyolcadik osztályosok köszöntek el diák-
társaiktól, pedagógusaiktól, iskolánktól.
Június 17-én 9 órától tanévzáró értekez-
let keretében zártuk az évet.

Június második felében heti táborok, fog-
lalkozások keretében vannak jelen az in-
tézményben iskolásaink, és pedagógusa-
ink egy része.
A nyárra kívánok hasznos, élményekben
gazdag szünidõt, gyermeknek, felnõttnek
egyaránt!

Szilasy László igazgató

Gyereknap a felsõben

Május 31-én, pénteken, idén is megren-
deztük a gyereknapi kavalkádot. A felsõ
tagozatosok az iskola udvarán, illetve
környékén versenyeztek egymással. A
feladatok között szerepelt tollasozás,
zsákban futás, talicskázás, pet-teke, ping-
pongos ügyességi verseny, kosárlabda,
gördeszkázás és célba dobás is. Miután
minden osztály teljesítette a pályát, a szü-
lõknek és a nyugdíjasoknak köszönhetõ-
en palacsintázhattak, gofrizhattak is a
feladatokban elfáradt nebulók. A dél-
elõtt második felében a tornateremben a
gyerekek fellépései következtek. A mû-
sorszámok között volt ének, zumba, tánc,
zsonglõrködés, színpadi jelenet és vers-
mondás is. Mindenki nagyon ügyesen tel-
jesített, igazán színvonalas mûsort láthat-
tunk. A fellépéseket követõen pedig ki-
hirdettük a versenyek helyezettjeit, me-
lyek a következõképp alakultak:
I. helyezett: 8. b osztály, II. helyezett: 7. b
osztály, III. helyezett: 5. b osztály
Mindenkinek köszönjük a részvételt, re-
méljük, hogy mindenki jól érezte magát
és jövõre is ilyen lelkesen vesznek részt a
feladatokban.

Takács Dóra tanárnõ

Iskola elõkészítõ

Április elején iskolánkban is megtörtént
a következõ tanév elsõ osztályos kisdiák-
jainak beíratása. Ennek eredményeként
20 kisgyermek került az egész napos osz-
tályba. Köszönjük a szülõk bizalmát. Má-
jus 22-én már vártuk is õket az iskolába,
hiszen ezen a napon tartottuk az elsõ is-
kola elõkészítõ foglalkozást. Nagy öröm-
mel tapasztaltuk, hogy mind a húsz leen-
dõ kisdiákunk megérkezett.
Az elsõ alkalommal bemutatkoztunk
egymásnak, bár õk elõnyben voltak, hi-
szen majdnem valamennyien ugyanabból
az óvodai csoportból érkeztek. Ez köve-
tõen megtanultunk egy versikét, játszot-
tunk körjátékot, majd kipróbálhatták mi-
lyen is az iskolapadban ülni. Egy labirin-
tuson keresztül sikerült elvezetni a gólyát
a békához, majd tettünk egy kis sétát az
iskolában. Összesen öt alkalommal vár-
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tuk a gyerekeket nagy szeretettel és
sok-sok érdekes feladattal, játékkal. Kel-
lemes hangulatú, eredményes 45 perce-
ket tölthettünk el együtt. Ez idõ alatt
megfigyelhettük ügyességüket, felada-
tokhoz való viszonyukat, kitartásukat,
testi fejlettségüket, mozgásukat. Messze-
menõ következtetéseket azonban nem
vontunk le tapasztalatainkból, hiszen
tudjuk, hogy az elkövetkezendõ nyár
alatt még ezek a kisgyerekek nagyon so-
kat fognak fejlõdni. Célunk az volt, hogy
megkönnyítsük, zökkenõ mentesebbé te-
gyük számukra a szeptemberi tanévkez-
dést, jó kedvvel és örömmel érkezzenek
az iskolába. Ismerõsként köszöntsék egy-
mást és a tanító néniket. A közös játékok,
programok elõsegítik az iskolai munka
kezdetét. Elvárásunk, hogy a következõ
tanév kezdése sírásmentes legyen, a be-
szoktatás ideje lerövidüljön, és minél ha-
marabb indulhasson az érdemi munka.

Horváthné Fischer Katalin,
Szabóné Baricza Csilla tanítónõk

Hurrá, nyaralunk!

Április vége felé osztályunk a 4. b már kis-
sé türelmetlenül várt egy értesítést. Az-
tán egy szép napon végre megérkezett.
Nagy volt a boldogság, amikor kiderült,
hogy nyertünk. Hetekkel korábban egy
pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet-

program Igazolt hiányzás elnevezésû tá-
borára. Megtudhattuk, hogy 2013. június
17-tõl 22-ig Fadd-Domborin a Duna
egyik holtága mellett kiépített üdülõben
tölthetünk el 6 napot és 5 éjszakát teljes
ellátással. Nagyon örülünk ennek a lehe-
tõségnek, mert egyrészt reméljük, hogy
egy maradandó élménnyel zárhatjuk a
tanévet, és búcsúzhatunk el egymástól,
másrészt ez a nyaralás a szülõket sem ter-
heli meg anyagilag túlságosan. Az osztá-
lyunk 99 %-ának 2000 Ft-ba kerül az ön-
rész, illetve az útiköltség kb. 3000 Ft. Ezt
a szülõk valamennyien vállalták. A tábor
körzetében nagyon sok szép látnivaló
van, lehet sportolni, kirándulni és renge-
teget fürödni. Most már csak a jó idõt kell
megrendelni. Bízunk abban, hogy ez is
sikerül.

Horváthné Fischer Katalin, Szabóné
Baricza Csilla tanítónõk

A táborozás jól sikerült, melyrõl a Tolnai
Népújság is beszámolt, mely az alábbi lin-
ken érhetõ el:

http://www.teol.hu/tol-
na/kozelet/egesz-nyaron-tele-lesz-az-erz
sebet-tabor-503413

Köszönöm ezúton is mind a két pedagó-
gusnak, hogy sikerült a perkátai gyerme-
keknek maradandó élményt szerezniük e
táborozási lehetõséggel!

Szilasy László

Tájékoztatás
az iskolai

tankönyvellátásról
Tisztelt Szülõk!

Ez év január 1-jétõl megváltozott a
tankönyvellátás rendje. Az állam a
könyvtárellátón (továbbiakban: KEL-
LO) keresztül szervezi meg a teljes
tankönyvellátást. Változást önök ré-
szére ez annyiban jelent, hogy akik jú-
nius 15-ig nem jelezték ingyenességi
igényüket, kapni fognak, vagy már
kaptak a KELLO-tól egy számlát és
egy csekket. Az augusztusi tankönyv-
osztáskor a postai befizetési bizonylat
felmutatása után kapják meg a tan-
könyveket.

Akik az igénybejelentést a tanév köz-
ben elmulasztották leadni, vagy a nyár
folyamán lép fel az ingyenességre való
jogosultság, a csekket ne fizessék be,
feltétlenül mielõbb adják le az igény-
lõlapot és a jogosultságot igazoló bi-
zonylat másolatát az iskola titkársá-
gán, vagy a gazdasági irodában.

Akiknél megszûnik az ingyenességre a
jogosultság, kérjük, szintén jelezzék.

Az elsõ évfolyamos tanulók mindany-
nyian ingyen kapják a tankönyvet.

Akiknek augusztus 31-ig lejár a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
rõl szóló határozatuk, feltétlenül újít-
sák meg, és az új határozat másolatát
adják le az iskola titkárságán.

A rendelet értelmében az ingyenesség
az alábbi feltételek valamelyikének
fennállása esetén igényelhetõ:

– tartósan beteg (szakorvos igazolja),

– sajátos nevelési igényû (szakértõi és
rehabilitációs bizottság igazolja),

– testi, érzékszervi, értelmi, beszédfo-
gyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes elõfordulása esetén halmo-
zottan fogyatékos,

– pszichés fejlõdés zavarai miatt a ne-
velési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kó-
ros hyperkinetikus vagy kóros aktivi-
tászavar)

– három- vagy többgyermekes család-
ban élõ (a megállapított családi pótlék
igazolja),

– nagykorú és saját jogán családi pót-
lékra jogosult (a megállapított családi
pótlék igazolja),

– rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ (az errõl szóló ha-
tározat igazolja).

Molnár József tankönyvfelelõs

GRUND VÁNDORKUPA 2013GRUND VÁNDORKUPA 2013

2013. július 20-án Perkátán,2013. július 20-án Perkátán,

a Táncsics Mihály utca mellett,
a grundon 8 órakor kezdetét veszi

a hagyományos Grund Vándorkupa.

Idén a szabadegyházai nõi focicsapat is részt vesz a vándorkupán.
Az 5+1-es csapatok Horváth Istvánnál,

a Táncsics Mihály utca 33-ban személyesen jelentkezhetnek.

Aki nem jön el, egy élménnyel szegényebb marad!

Horváth István szervezõ
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Egyház–hitélet
Dicsértessék

az Úr Jézus Krisztus!

Tartalmas hetek vannak mögöttünk: el-
sõáldozáshoz járulhattak a legbuzgóbb
harmadikosaink, Úr napját körmenettel
is megünnepeltük. Június 16-án rendez-
tük hagyományos egyházközségi napun-
kat, melyet idén – már másodszor – lelki-

pásztori körzetünk és egyházmegyénk
egyházzenei kántortalálkozójával színe-
sítettünk, melyre a megye több települé-
sérõl érkeztek a szent zenével foglalkozó
kántorok és énekesek, akik Wasztl János
igazgató úr, egyházmegyei kántorképzõ
vezetõjének irányításával impozáns éne-
kes és orgonás kíséretet adtak a kórusról.
A délutáni szentmisében tanévvégi hála-
adást mondtunk (Te Deum), felavattuk
új ministránsainkat, elõléptettük a leg-
buzgóbbakat, megjutalmaztuk a szorgal-
mas hittanosokat és szentmisére járókat,
valamint a közösségi munkákban élen já-
rókat. A gyerekek dramatikus kis mûso-
rával zárult a templomi program. A
templom elõtti téren kötetlen beszélge-
tésekkel és agapéval folytattuk közösségi

programunkat, míg énekes vendégeinket
a kastélyban láttuk vendégül, lehetõséget
adva egy „kántortalálkozónak” is. Köszö-
net minden önkéntesünknek, támoga-
tónknak, felajánlónknak és szervezõnk-
nek az összehangolt és fegyelmezett fela-
datvégzésekért!

A 2012/2013. tanév jutalmazottjait
név szerint bemutatjuk:

Óvoda: Jákli Dávid (közösségi tevékeny-
ségért, hittanórai teljesítményért);
1.a.–1.b.: Aszlajov Dorottya, Bogó Fanni,
Kerkuska Fanni, László Emma, Varga
Máté: hittanórai teljesítményükért;
2.a.–2.b.: Dankó Ramóna és Lukács
László Vince: hittanórai teljesítményért,
Südi Andrea és Völcsei Adrienn: közös-
ségi tevékenységért;

3.a.–3.b.: Csák Nikoletta, Gabella Adri-
enn, Kovács Regina, Szócska Benjamin:
közösségi tevékenységért és hittanórai
teljesítményért;

4.a.–4.b.: László Lilla, Oláh Imre, Pavli-
csek Jázmin Zsanna, Szócska Márk:
buzgó szentmise látogatásért, közösségi
tevékenységért és hittanórai teljesítmé-
nyért;

5. o.: Viczkó Szabolcs: buzgó szentmise
látogatásért, közösségi tevékenységért és
hittanórai teljesítményért, Németh Zita
Viktória: közösségi tevékenységért;

6. o.: Lestár Henrik: buzgó szentmise lá-
togatásért, közösségi tevékenységért, hit-
tanórai teljesítményért;

7. o.: Tóth Zsuzsanna: buzgó szentmise
látogatásért, közösségi tevékenységért;
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10. o.: Pavlicsek Dániel Zsolt: buzgó szentmise látogatásért, kö-
zösségi tevékenységért;
12. o.: Pavlicsek Patrik: buzgó szentmise látogatásért, zenei te-
vékenységért;
felsõoktatásban tanuló: Viczkó Vilmos: buzgó szentmise láto-
gatásért, énekes és közösségi tevékenységért.
KIEMELKEDÕ MINISTRÁNSI, oltárszolgálati munkájukért
megdicsérjük és jutalmazzuk az alábbiakat: Viczkóné Csóti
Henrietta, Pavlicsek Dániel Zsolt, Tóth Zsuzsanna, Viczkó
Szabolcs, Pavlicsek Jázmin Zsanna, László Lilla, Szócska
Márk.
A nyáron folytatódik a közösségi élet: hittanos tábor Duna-
földváron, felkészülés–lelki ráhangolódások a bérmajelöltek-
nek, zarándoklat-kirándulás a nagyobbakkal.

Egyházközségünk elérhetõ e-formában is:
a perkata1711@gmail.com címen.

A plébániahivatal telefonos elérhetõsége: 06 (30) 861 2621.
Idén az önkéntes egyházközségi hozzájárulás éves összege
(„egyházi adó”) aktív felnõttnek 3700 Ft/fõ/év, passzív/nyugdí-
jas, munkanélküli/felnõttnek: 2700 Ft/év/fõ.

Eljuttattuk minden háztartásba az idei évre szóló befizetést se-
gítõ sárga csekket, aki nem kapott kérje a plébánián vagy a veze-
tõ munkatársaktól! Aki a Római Katolikus Anyaszentegyház-
hoz tartozik vagy segíteni szeretné helyi egyházközösségi fel-
adatainkat, kérjük fizesse be a kért hozzájárulást. Támogatásuk
nélkülözhetetlen a perkátai egyházközség anyagi fennmaradá-

sához, melyet elõre is hálás
szívvel köszönünk meg! Ne
csak akkor támaszkodjunk,
számítsunk az egyház segít-
ségére, szolgálataira, ami-
kor temetést kérünk, vagy
más aktuális „ügyünk van”,
hanem mindig érezzük kö-
telességünknek a fenntar-
tásban való részvételt is!
Segítõ adományaikat kér-
jük templomunk felújítási
munkálataira!

Pavlicsek Zsolt
lelkipásztori munkatárs

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
21 éve a lakosság szolgálatában

Éjjel-nappali ügyelet: 25-271-080,  25-450-157,
25-507-720, 06-30-6071-310,  06-30-9621-764

Cím: Perkáta, Dózsa György u. 14., Varga László

* Teljes körû temetkezési szolgáltatás
* Kérésre házhoz megyünk

a temetés felvételére
* Anyakönyveztetés
* Temetkezési kellékek

(koporsós, urnás)
* Halottszállítás

(külföldre és külföldrõl is)
* Hamvasztás

* Urnaszállítás
* Sírásás, hantolás
* Ravatalozás
* Temetés (koporsós és urnás)
* Koszorúrendelés
* Sírkõbontás és visszaállítás
* Új sírkõkészítés
* Kriptaépítés
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Lovas hírek
Május második felében folytattuk a nyári
versenysorozaton való szereplést. Díjug-
ratásban ismét láthattuk Gubicza Anet-
tet, a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi
karának hallgatóját, aki a vizsgaidõszak
kellõs közepén, két lovával is versenyzett.
Anettnek és A La Poutynak az idén elõ-
ször szurkolhattunk. Nagyon szép, nyu-
godt lovaglással, hibátlan teljesítménnyel
értek célba. Egyéves versenykihagyás
után újra starthoz állt – a nehéz vizsga-
idõszak mellett – Tokodi Nikolett, aki a
gödöllõi Szent István Egyetem Mezõgaz-
daság- és Környezettudományi karának
Állattenyésztõ mérnöki szakán tanul.
Elõször lépett pályára Mirza nevû lová-
val, akivel mindkét számban nagyon
ügyesen, hibátlanul vették az akadályo-
kat. Garami Zoltán ifjúsági versenyzõnk,
a székesfehérvári Lánczos Kornél Gim-
názium tanulója, a Fejér megyei minõsí-
tõn képviselte a Perkáta SE-t, és szerzett
egy dobogós helyet. Fogathajtóink, ifj.
Horváth Árpád és Dózsa Tamás részt
vettek életük második, háromnapos ver-
senyén, melyen más összetételû lovakkal
indultak, mint az elõzõ hónapban. Az
elsõ versenyek célja, megtalálni a megfe-
lelõ fogatot a páros, legfõképpen a hajtó
számára, és természetesen a rutinszerzés.
Hosszú évek munkája után lehet majd el-
mondani, hogy a hajtó otthon érzi magát
a díjhajtó négyszögben, és teljes nyuga-
lommal vág neki a maraton akadályok le-
küzdésének. Besnyõn elsõ alkalommal
rendezték meg az amatõr jellegû lovas-

napot, ahol perkátai lovas is szerepelt. Fi-
atal tehetségek szórakoztatták a közön-
séget egy ügyességi versennyel, illetve csi-
kósbemutatóval. Ennek a kis csapatnak
volt tagja Vagyóczki Fanni – a helyi Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola kitûnõ
tanulmányi eredményû diákja – pónilo-
vával, Csokival. Fanni ügyesen vette az
akadályokat, csak egyszer szegült ellen
lovacskája, és egy labda esett le a bójáról.

Május 19. – Mende: díjugrató-verseny

Tokodi Nikolett – Mirza, C/0 „90 cm-es” kategória
(12 induló): hibátlan, 7. hely.
Tokodi Nikolett – Mirza, C/1 „100 cm-es” kategó-
ria (31 induló): hibátlan, 8. hely. Ezzel 12 minõsítõ
pontot szereztek.

Május 25. – Alap:
megyei bajnoki II. forduló, díjugrató-verseny

Garami Zoltán – Glória, B/2ifi „110 cm-es” kate-
gória (6 induló): 4 hibapont, 7.3 stíluspont, 2.
hely.

Garami Zoltán – Glória, B/3ifi „120 cm-es” kate-
gória (5 induló): 12 hibapont, 4. hely.

Június 2. – Simonpuszta: díjugrató-verseny

Gubicza Anett – A La Pouty, B/1c „100 cm-es” ka-
tegória (39 induló): hibátlan, 16. hely.

Június 14-15-16. – Gerjen:
fogathajtó-verseny

Ifj. Horváth Árpád-Dózsa Tamás – Pandúr-Füles-
Figura, kettesfogathajtó B-kategória (19 induló):
díjhajtás 80.32 hibapont, 19. hely; maraton 10.
hely; akadályhajtás 17. hely. A három nap össze-
sített eredménye alapján, a 14. helyen végeztek.

Június 15. – Székesfehérvár:
díjugrató-verseny

Gubicza Anett – A La Pouty, B/2 „110 cm-es” ka-
tegória (21 induló): 5 hibapont, 15. hely.
Gubicza Anett – Bokros Bonca, B/3 „120 cm-es”
kategória (28 induló): 5 hibapont, 18. hely.

Orbán Brigitta

Felhívás

N E M Z E T I D O H Á N Y B O L T N Y Í L T
július 1-jén, hétfõn a Perkáta, Rózsa Ferenc utca 99/A szám alatt.

NAPI-, HETILAPOK, KÁVÉK, ÜDÍTÕK, SZESZESITALOK
ÉS SORSJEGYEK SZEREPELNEK KÍNÁLATUNKBAN.

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 5:00-18:00-ig, szombaton 6:00-14:00-ig,
vasárnap 7:00-11:00-ig.

A mellette lévõ Ez-Az ABC továbbra is várja vásárlóit!

Rendszeres akciókkal és hosszított nyitva tartással várjuk Önöket!

Nyitva tartásunk megegyezik a dohánybolt nyitva tartásával!

Bogó Ferenc
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KÍNA KINCSEI 53.
Pavlicsek Zsolt állandó rovata

Ifjúsági delegációnk
testvértelepülési látogatása

Huaxiangban
Újabb gyümölcse érett be a több éve megkötött együttmûködési megállapodásunk-
nak kínai barátainkkal. 2013 május 22. és 29. között megvalósult a fiatalok bevonását
célzó kapcsolatépítésünk Kínával, Huaxianggal. A két és fél évvel ezelõtt aláírt meg-
állapodás alapján idõszakonként perkátai fiatalok ismerkedhetnek meg ázsiai test-
vértelepülésünkkel. Az utazók kiválasztása érdemek és eredmények alapján történt.
Amint sokszor olvashattak lapunkban a fiataloknak szervezett és megrendezett „Ki
tud többet Kínáról?” vetélkedõsorozatról, már egy éve közismert volt, hogy az általá-
nos iskolások kategóriáját megnyerõ Szabó Bernadett (akkor 8. osztályos tanuló) és
a középiskolások versenyét megnyerõ Pavlicsek Dániel Zsolt biztos utazója a csapat-
nak. Mellettük további két fiatal részesült e jutalmazásban, Perkátáért végzett ki-
emelkedõ közösségi munkáikért. Horváth Dóra fõként énekes-zenés szerepléseiért,
Pavlicsek Patrik szintén zenei teljesítményeiért (zongora fellépéseiért és orgonajáté-
kaiért) és közösségi tevékenységeiért került be a delegációba.
Saját élménybeszámolóikból válogattam össze az alábbi részleteket:

Szabó Bernadett:
Kínában jártam

„Hosszú volt a repülõút, de mindenért
kárpótolt az a kedves fogadtatás, amiben
részesültünk. Mély nyomot hagyott ben-
nem a huaxiangi általános iskolában tett
látogatásunk. A gyerekek és a felnõttek is
nagyon kedvesek voltak, a tanulók na-
gyon fegyelmezetten tették dolgukat
minden tanórán és foglalkozáson. Nem
felejtem el a Nagy Falat és a piaci alkudo-
zásaimat sem. Hatalmas élmény volt az
egész utazás, egész életemben emlékezni
fogok rá.”

Pavlicsek Dániel Zsolt:
Kínai élményeim

„Engem elsõsorban a kínai kultúra és val-
lás érdekel, mely ismeretekben sokat gya-
rapodhattam a látogatási napokban. A
kínai emberek nagyon barátságosak még

az idegen külhoniakkal is. Megtekinthet-
tük többek között a Nagy Falat, a Tiltott
Várost és a Nyári Palotát is. Nem szere-
tem a sablonokat, de nem mondhatok
mást: a Nagy Fal tetszett a legjobban,
mert minket egy olyan hegytetõre épített
szakaszra vittek, ahova több száz méter
magasságot megmászva tudtunk feljutni.
A gyalogos mászás fárasztó volt ugyan, de
megérte a fáradalmat a gyönyörû kilátás.
A Fal tetején láthattuk a távolban kígyó-
zó Fal többi részét és a messzeségben hal-
vány-kéken derengõ hegyeket és a közel-
ben zöldellõ méreg- és világoszöld völ-
gyeket. Lélegzetelállító volt! Összességé-
ben egy nagyon információ dús, vidám (a
társaságnak köszönhetõen), felemelõ és
fárasztó (fõleg gyomortájékon) utazás-
ban vehettünk részt, amit ezúton szeret-
nék megköszönni mindenkinek, aki ezt
lehetõvé tette számunkra!”

Horváth Dóra: Made in China

„Kínába induláskor a szívem a torkom-
ban dobogott, hiszen ezelõtt még sosem
utaztam ennyire messzire, és alig vártam,
hogy megismerhessek egy ilyen egzotikus
kultúrát, mint amilyen a kínai. Nem
okoztak nekünk csalódást. Mérhetetlen
kedvességgel és nagyon közvetlenül fo-
gadtak minket. Rengeteg programot
szerveztek; meglátogattunk egy helyi ál-
talános iskolát és egyetemet, jártunk a
Tiltott városban, megnéztük a Nyári pa-
lotát és Konfuciusz templomát, és persze
megmásztuk a Kínai Nagy Falat is. Hihe-
tetlen élményekben volt részünk. Kíná-
ban az ember kicsit úgy érezheti, hogy egy
másik világba csöppent. Hatalmas épüle-
tek, virágokból emelt szobrok, különle-
gesen ízesített ételek, és rengeteg, renge-
teg ember. Érdekes volt mindezeket
megtapasztalni, és ezúton is szeretném
megköszönni Perkáta önkormányzatá-
nak, hogy lehetõvé tették mindezt szá-
momra. Csodás kaland volt, és egy rend-
kívül jópofa, családias kis csapat tagja-
ként vehettem részt benne. Sokat tanul-
tam ez idõ alatt, új barátságokat köthet-
tem, és jól érezhettem magam.

Folytatás a következõ oldalon.
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Köszönöm szépen Perkáta önkormány-
zatának, hogy részt vehettem ezen az
úton, továbbá útitársaimnak, kísérõnk-
nek, Pavlicsek Zsoltnak, tolmácsunknak,
Farkas Attilának, hogy még nagyszerûb-
bé tették az ott eltöltött idõt. Köszö-
nöm!”

Pavlicsek Patrik: Kínáról

„Ezt az életre szóló utazást és pozitív ta-
pasztalatot nagyon nehéz szavakba önte-
ni. Az ember nem is hinné, hogy létezik
még ilyen békés, emberlakta hely a vilá-
gon. Olyan dolgokat láttam, melyek szá-
momra, európai embernek, igen furcsák
voltak: az emberek, a szokások, a felfo-
gás, a kultúra, minden. Sok olyan egyedi
tulajdonsága van a kínai népnek, ami
irigylésre méltó, de megtanulható. Ren-
geteg területen szolgálhatnak számunkra
példaként. Egészen mások, mint amilyen
tévhiteket gondolunk itthon a kínaiakról!
Hihetetlen volt, milyen távlatokban tud-
nak gondolkodni, és milyen ötletes meg-
oldásokat tudnak találni az élet minden
területén. Kreativitásuk nem ismer hatá-
rokat, talán ez lehet az oka annak, hogy
Kína mind kulturális, mind tudományos
szemszögbõl vizsgálva egyedi. Nagyon
megfogott az emberek nyugodt derûje, az
a békesség, ami hazánkban hiánycikké
vált. Megjárhatja valaki a világ nyugati
felét és Európát, amíg nem látta Kínát,
addig nem látta a világot.
Köszönetet mondok polgármesterünk-
nek, Somogyi Balázsnak és mindazok-
nak, akik lehetõvé tették, hogy mi négyen
képviselhessük településünket testvérvá-
rosunkban, Huaxiangban. Kívánom,
hogy ez a ,,fél világon átívelõ” kapcsolat
még gyümölcsözõbb legyen és akár még
egy évszázadig is kitartson.”

Az ifjak élményeit az alábbi személyes ta-
pasztalataimmal tudom kiegészíteni:
Belecsöppentünk egy óriási Garden Ex-
poba, kertészeti világkiállításba, melyet
éppen Huaxiang kormányzata rendezett.
Így elsõ látogatásunk a virágkiállítás ha-
talmas parkjába vezetett (500 hektár fö-

lötti területen helyezték el…), majd az ál-
landó parkok és a világhírû huaxiangi vi-
rágkertészet egyes részeinek megismeré-
se következett. Kínai barátaink nagyon
szoros elfoglaltságaik mellett is figyeltek
ránk, a vezetõk kedvesen fogadtak, a hi-
vatalos munkatársak mellett a nyugalma-

zott nagykövet úr és kedves felesége (Pé-
ter bácsi, Kati néni) kísért bennünket.
Végigsétáltunk a világ legnagyobb terén,
a Tienanmen téren, riksákon utaztunk a
hutongok területén (a megmaradt és fel-
újított régi városrészek, hagyományos
több százéves kínai építészeti stílusban).
Élvezetes látogatást tettünk egy teaház-
ban, ahol opera mûsorszámot, akrobati-
kus cirkuszi elõadást, kungfu bemutatót
láthattunk. A pekingi állatkertben meg-

látogattuk a világhíres óriáspandát, a
Nyári Palota körül hajókáztunk, az Ég
temploma parkjában a kínai sakkon is
ámulhattunk. A piaci vásárlások és fõleg
az alkudozások is mély nyomot hagytak a
fiatalokban. Peking fõutcája mellett volt,
aki megkóstolta közülünk a frissen grille-
zett skorpiót, a Konfuciusz templomban
pedig egy autentikus mitológiai elõadást

csíptünk el. No és a gasztronómia!!! A
perkátai delegáció igen kísérletezõ kedvû
és jó étvágyú volt, sokféle újdonságot kós-
tolhattak meg a „gyerekek”.
Az õsszel folytatódó Kína Klub szakkörein és
foglalkozásain elindítom a következõ láto-
gatásra kiválasztó versenysorozatot, melyen
minden általános és középiskolás részt ve-
het, sõt egyetemisták, fõiskolások és felnõt-
tek is bekapcsolódhatnak e munkába. Vá-
rom a jelentkezéseket!

IFJÚSÁGI DELEGÁCIÓNK
TESTVÉRTELEPÜLÉSI LÁTOGATÁSA

HUAXIANGBAN


