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Március 15.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját az

1848/49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepségre!
Időpont: 2019. március 14-én, csütörtökön 17 órakor
Helyszín: Perkáta Faluház
Fellépnek a Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai
Az ünnepséget fáklyás felvonulás, majd az intézmények és a
civil szervezetek részéről a hagyományos koszorúzás követi
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata
www.perkata.hu | e-mail: hivatal@perkata.hu | Telefon: (06) 25-507-570
Perkátai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn és Szerdán: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Kedden, Csütörtökön és Pénteken: 8:00 – 12:00

Képviselői beszámolók
2018.
“Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (1)
bekezdése értelmében az önkormányzati
képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.
Ugyanezen § (2) bekezdése értelmében az
önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot
tartani a választópolgárokkal, akiknek évente
legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt
képviselői tevékenységéről.
Bogó Anikó 2018. évben végzett önkormányzati képviselői munkájáról
A 2018-as év első hónapjaiban gyermekvállalásom okán csak minimálisan vettem
ki részem a település ügyeinek intézéséből,
Polgármester Úr a kiemelt dolgokról folyamatosan tájékoztatott.
Ebben az évben is hatalmas dolgok valósulhattak meg településünkön. Az óvoda bővítése, bölcsőde létrehozása, (TOP-1.4.1-15FE1-2016-00007) a pályázat megvalósításán
túl is, rengeteg feladattal járt. Az épület teljes
egészében elkészült, jelenleg a szakhatósági
engedélyek beszerzésén dolgozunk, hogy
a gyermekek - akikért dolgoztunk ebben a
projektben - birtokba vehessék az épületet.
Az idei évben EFOP – 1.2.11-16-2017-00062,
Esély Otthon projektünket is sikerült elindítanunk, amellyel a helyi fiatalok támogatását, az ösztönzők nyújtásával is megkezdtük. Számomra a „család-és ifjúságpolitika”
mellett a másik kiemelten fontos terület a
kultúra. Szintén pályázati forrásokból tudtuk
ezen területet is színvonalasabbá tenni az
idei évben. Az Esély Otthon projektünkben
a kastély oldalszárnyának belső felújítása, is
előkészítésre került.
Sok emberrel beszéltem az elmúlt időszakban, az elért eredményekhez gratuláltak, elmondták, hogy a településen fejlődés látszik
a közintézmények infrastruktúrájának a fejlesztése és a közösségi programok tekintetében. Természetesen a hiányosságok feltárása
szükséges ahhoz, hogy fejlődni tudjunk és
szerencsére bizalommal fordultak hozzám
többek e tekintetben is. Összességében elmondhatom, hogy a legtöbb észrevétel, kérés
a közterületek, zöldterületek karbantartása,
gondozása és a csapadékelvezető rendszer
működése tekintetében volt. Ezekről folyamatosan egyeztetünk Polgármester Úrral és
képviselőtársaimmal, és keressük a forrásokat,
hogy minél jobban tudja Önkormányzatunk
kezelni ezeket a helyzeteket. A Polgármesteri Hivatal munkatársaival keressük azokat
a lehetőségeket, programokat, mellyel a hu-

mánerőforrás bővíthető, hogy a közterületek
gondozása folyamatosan biztosított legyen.
Az Önkormányzat a településen a csapadékvíz elvezetése céljából folyamatosan egyeztet
az illetékes szervekkel és a legveszélyesebb
területeken lakossági fórumot is szervezett
a probléma megfelelő kezelése céljából. A
településnek sajnos alacsonyak a bevételei, így a pályázati lehetőségek nyújthatnak
erre is, mint sok minden másra megoldást.
Képviselői munkámmal a jövőben is a plusz
források, lehetőségek feltérképezése, lehívása
tekintetében igyekszem lehetőségeimhez
mérten tenni.
Perkáta, 2018. november 30.
Bogó Anikó
Kovács Ferenc 2018. évben végzett önkormányzati képviselői munkájáról
Képviselői megbízatásom elsőrendű feladata
az önkormányzat egyetlen bizottságának, a
Pénzügyi Bizottság elnöki tisztsége, amelyet 2014 októberétől, a választás óta töltök
be. Egyedüli bizottságként szerteágazóak
a feladataink, a vagyonnyilatkozatok kezelésétől a rendeletek véleményezéséig, természetesen a pénzügyi jellegű napirendek
tárgyalását is ideértve. A bizottság minden
évben májusban beszámol a tevékenységéről.
Az önkormányzat delegáltjaként a Perkátai
Kínai Központ Nkft. Felügyelő Bizottságának
elnöki feladatait is ellátom. A 2018-as évben
az önkormányzat több infrastrukturális pályázatot valósított meg eredményesen. Volt ezek
között felújítási, az új óvoda alapszárnyának
felújítása, amelynek elsősorban energetikai
szerepe volt (nyílászárócsere, külső szigetelés és lámpakorszerűsítés). Illetve évtizedek óta az első új középület építése történt
meg Perkátán, mindkét esetben új szárny
építésével. Az orvosi rendelő hamarosan
használatbavételi engedélyt kap és itt közel
200 négyzetméteren új fogorvosi rendelő,
orvosi rendelő és védőnői helyiség lett kialakítva, illetve az egyik önkormányzati lakás
is nyílászáró csere történt meg. Az új óvoda
mellett közel 500 négyzetméteren bölcsődei
részleg, új óvodai csoportszoba és tornaszoba került kiépítésre. A projekt láthatóan
elkészült, az eszközbeszerzéssel együtt, az új
épületrészben a tűzjelző rendszer kialakítása
történik meg, illetve a régi épületrészben
is szükséges még korszerűsítés. Örömteli,
hogy egy külterületi út, a szőlőhegyi út mart
aszfaltos felületet kapott egy pályázat keretében. Vállalkozóként mindig is fontosnak
tartottam az önkormányzat vállalkozásokkal
kapcsolatos politikáját, így sikerként éltem
meg a helyi legkisebb vállalkozók iparűzési
adómentességét. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek jelenleg 3 perkátai

elnökségi tagja van, jelenleg folyamatban
vannak a vállalkozások, a civil szervezetek
és az önkormányzatok számára kiírt pályázatok bírálata, amely kapcsán remélem, hogy
számos perkátai szervezet is eredményt fog
elérni. A helyi civil szervezetek közül elsősorban a Perkátai Polgárőrség és a Perkáta
SE állok kapcsolatban.
Perkáta, 2018. december 6.
Kovács Ferenc
Molnár József 2018. évben végzett önkormányzati képviselői munkájáról
Az év során minden Pénzügyi Bizottsági és
Testületi ülésen részt vettem. Szavazataimmal
minden olyan döntést támogattam, mely
település lakóinak érdekét szolgálta.
Az elmúlt év során két alkalommal tartottam
képviselői fogadó órát, melyen, sajnálatos
módon senki nem jelent meg.
Terveim közt szerepelt és a továbbiakban
is szorgalmazni fogom az út és járda felújításokat.
Perkáta, 2018. december 12.
Molnár József
Szabó Tamás 2018. évben végzett önkormányzati képviselői munkájáról
Önkormányzati feladataim közül kiemelkedik,
hogy tagja vagyok a Pénzügyi Bizottságnak,
illetve az önkormányzati cég, a Perkátai Kínai
Központ Nkft-nek felügyelő bizottságának is.
Ezen kívül több perkátai civil szervezettel is
kapcsolatot tartok, többek között a Perkátáért
Közalapítvánnyal, illetve személyes kötődések
miatt a más kulturális és testvértelepülési
egyesületekkel is. A francia testvértelepülési
kapcsolatban családi csoport nem érkezett
hozzánk, de az ifjúsági tábor programjai sikeresen zárultak.
Régi vesszőparipám a Faluüzemeltetés,
amelynél egyre kevesebb közfoglalkoztatott dolgozik partnerségben a Roma Önkormányzattal, ami üdvös, hiszen egyre többen
találnak munkát, de a helyi feladatok ellátását
eléggé megnehezíti. Fontos lenne egyre több
főállású embernek dolgozni ezen a területen is, de sajnos anyagi helyzetünk ezt nem
engedi meg. Fontosnak tartom az utak állapotát, amelyen a kátyúzás csak foltozni tud.
Új utak építése csak pályázatból lehetséges,
ahogy ez a Szőlőhegyi útnál történt. A jövő
év elején a Táncsics utcában fog fejlesztés
megvalósulni. Fontos felkészülni a megváltozott időjárásra is, hiszen augusztusban
láthattuk, hogy Perkátán is lehet árvíz. A
Zrínyi utcai árok talán a legkritikusabb szakasz, de máshol is elhanyagoltak az árkok.
Az önkormányzat várja a villámárvíz vis maior
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pályázatának eredményét, ami miatt még
mindig le van zárva a Sajtos köz. Viszont jó
hír, hogy a völgyi patak iszapolása az elmúlt
hónapban megtörtént.
Nagy eredménynek tartom a fiatalok helybentartását segítő pályázat megnyerését és
beindítását, hiszen több mint 150 fiatalnak
tudunk kézzelfogható támogatást adni és az
sem mellékes, hogy majd tucatnyi programot,
projektnapot tudunk ebből szervezni. Mind
a fiatalok támogatása, mind a közösségfejlesztő kulturális-szórakoztató rendezvények
megvalósítása tudja erősíteni a településhez
kötődést.
A 2017-ben átadott Bárányjárási út melletti áramátadó léte lehetőséget teremthet új
beruházások Perkátára hozására, elsősorban
a most korszerű naperőmű parkok számára,
remélem tudunk élni a kínálkozó lehetőségekkel.
Perkáta, 2018. december 13.
Szabó Tamás
Szilasy László 2018. évben végzett önkormányzati képviselői munkájáról
Önkormányzati képviselőként három fő területtel kapcsolatosan vállaltam fő tevékenységet megválasztásomkor:
• Perkátai oktatás, nevelés területe
• Testvér települési kapcsolatok területe
• Közszolgáltatások fejlesztésében végzett
tevékenység
Perkátai oktatás, nevelés területén tett tevékenységeim 2018-ban
Közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódóan,
a megváltozott szerkezeti viszonyokhoz
igazodva, már a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ támogatásával, a perkátai iskola
fejlesztését tudjuk megvalósítani három
nyertes pályázati projekttel, melyek összes
értéke meghaladja a 100 millió forint 100%-os
támogatást, melyeket a tavalyi évben pályáztunk, de 2018-ban kezdődtek el a megvalósítások. Az EFOP 3.2.3-17 Digitális fejlesztés
a köznevelésben című pályázattal az iskola
digitális környezetének fejlesztése valósul
meg technikai és módszertani területeken.
Az EFOP-3.3.7-17 „Informális és nem formális
tanulási lehetőségek kialakítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben”
című pályázat segítségével a tanórán kívüli
tevékenységeinket tudtuk megszervezni, 2
tantermet felújítani. Az EFOP-3.11.1-17 „Szülő-Suli” című pályázat keretein belül szintén
egy tantermet tudtunk felújítani, valamint a
szülők kapcsolatát tudtuk javítani az intézménnyel.
Testvér települési kapcsolatok területén
végzett tevékenyég
Testvér települési kapcsolat egy szegmensének fejlesztését vállaltam el képviselőtársammal, Vátkainé Boda Ildikóval, a portugáliai
Figueiro dos Vihnos település önkormányzatának meghívására képviseltük Perkátát, s
folytattunk jövőbe mutató tárgyalásokat. E
tárgyalások eredményekét 2018. júliusában
Saint Maximin és Figueiro dos Vihnos településekről érkeztek diákok, akik számára
megmutattuk Magyarország főbb neveze-

tességeit és bemutattuk Perkátát.
Közszolgáltatások fejlesztésében végzett
tevékenység
A 2018-as év igen termékenynek bizonyult a
közszolgáltatások fejlesztése terén. Az orvosi
rendelő felújítása, bővítése, az „új” óvoda
bővítése, bölcsődei férőhelyek kialakítása.
ugyanakkor az év végére realizálódó, a helyben dolgozó fiatalok szociális megsegítése
rövidtávon és hosszú távon egyaránt biztosíthatja a fiatalok helyben maradását.
Összegzés:
Képviselői tevékenységemet nem egyéni
cselekvésként fogom fel, hanem a perkátai
önkormányzati testület tagjainak, a polgármesteri hivatal munkatársainak, az önkormányzat által fenntartott, üzemeltetett hivatalok együttes tevékenységeként, melyek
magas színvonalú együttműködéséből erednek azok a sikeres megvalósulások, melyek
Perkáta nagyközség lakosainak, polgárainak
szolgálatát, mindennapi életének javítását
eredményezik. Egyénileg, munkahelyemnek
köszönhetően napi szintű tevékenységem
összefüggésben van önkormányzati képviselői mivoltommal, hiszen az iskola irányítása, fejlesztése képviselői tevékenységem
központjában is áll.
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Perkáta, 2018. 12. 16.
Szilasy László
Vátkainé Boda Ildikó 2018. évben végzett
önkormányzati képviselői munkájáról
Az önkormányzat képviselői közül, mivel több
kapcsolatban is érintettségem volt, ezért engem bíztak meg a testvértelepülési koordinációval. Mindkét testvértelepülési egyesülettel,
a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesületnek és a
Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesületnek
aktív tagja vagyok. Idén Saint-Maximin-ba
és Kisbácsba is látogatott perkátai csoport,
Saint-Maximinban személyesen is voltam.
2019-ben pedig a viszontlátogatások fognak
megtörténni, várhatóan áprilisban és júniusban. Idén júliusban közel 25 vendégünk volt
az ifjúsági tábor keretében Franciaországból
és Portugáliából. Március 15-én Kisbácsból
érkező néptáncosok és népzenészek is műsort adtak a nemzeti ünnep rendezvényén.
Több képviselő is az iskolában dolgozik pedagógusként, de amennyiben szükséges és
lehetséges segítem a most már állami fenntartású intézmény és az iskola kapcsolatát.
Az orvosi rendelő bővítése már célegyenesben van, hamarosan egy épületben történik
meg az egészségügyi ellátása a településen.
Számos fejlesztendő terület van még Perkátán, és rá is fér a felújítás a település főterére, a Szabadság térre és több pályázás
után a jövő év első felében meg is történhet
a tér részleges megújítása, a Posta oldalán
levő járda megújításával, ami a legakutabb
probléma a területen. Ennek a pályázatnak
a keretében történik meg a Táncsics utca
részleges pormentesítése.
2018. november 3.
Vátkainé Boda Ildikó
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Hirdetmény óvodai
beíratásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket,
akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019.
augusztus 31-ig betölti, valamint a 2019/2020.
nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy a
fenntartásában működő Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodában a 2019/2020. nevelési évre
az óvodai beíratás időpontja- 2019. április
24-e, 2019. április 25-e
A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1.

Hirdetmény bölcsődei
beíratásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti a szülőket, hogy a
2019/2020. nevelési évre a fenntartásban működő Perkátai ÁMK Bölcsődébe a 2019/2020.
nevelési évre a bölcsődei beíratás időpontja:
2019. április 24-e, 2019. április 25-e
A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1.
A bölcsőde felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1) a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat,

Az óvoda felvételi körzete Perkáta Nagyközség
közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1) a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat,
2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
hatósági igazolvány, 3) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
4) a gyermek társadalombiztosítási azonosító
jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ
kártya).
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről
az óvodavezető 2019. május 30-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

2) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
3) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
4) a gyermek társadalombiztosítási azonosító
jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ
kártya).
5) a keresőtevékenységet folytató, vagy folytatni kívánó szülő/más törvényes képviselő
munkáltatói igazolása, vagy a leendő munkáltatójának igazolása arról, hogy nála alkalmazásba fog állni, megjelölve annak a kezdő
időpontját is.

PERKÁTAI HÍREK
2019. január-febr uár
A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15
napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat
a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú
eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a
nevelési intézményt új döntés meghozatalára
utasíthatja.
Perkáta, 2019. február 13.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Somogyi Balázs
Polgármester

A szülő a döntés kézhezvételétől számított
15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, a
bölcsődevezetőnél kell benyújtani. A jegyző
a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt
új döntés meghozatalára utasíthatja.
Perkáta, 2019. február 13.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről
a bölcsődevezető 2019. május 30-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

Somogyi Balázs
Polgármester

Perkátai Általános Művelődési Központ
Januárban a Magyar Kultúra Napját ünnepelve, számos kiváló programmal készült az
intézményünk.

Nyílt nap a Vox Caritatis
Egyházi Kórussal

2019. januárban rendeztük meg a

Január 18-án „A Szeretet Hangjaival” hívta
meg nyílt napjára az érdeklődőket a Vox Caritatis Egyházi Kórus. Az énekpróba témája a
magyar himnuszok voltak.
A jelenlévők számára meghitt délutáni órát
jelentett a kóruspróba.
Várják azokat az érdeklődőket, akik szívesen
lennének tagjai a Vox Caritatis Egyházi Kórusnak! Jelentkezni lehet Somogyi Annánál,
a kórus vezetőjénél.

Régi idők játékai kiállítást.
A gyűjteményt tematikusan, a kultúrtörténeti
kalauzt pedig időrendben helyeztük el a XIX.
századi játékokon át az 1980-90-es évekig.
A játéktárgyakat helyi felnőttek és gyerekek
őrizték meg, gyűjtötték és állították össze a
kiállításra, amelyekért köszönetet mondtunk!
Íme a kiállítás támogatói: Albert Gréta, Basticz
Józsefné, Hegedűs Gabriella, Jákli Dávid és Rajcsányi Zoltán, Kovács Sándorné, Kovács Tina,
László József és László Lilla, László Nikolett,
Mészáros Zsuzsanna, Rajcsányi László, Szakács
Lászlóné, Szarka Péter és Szarka Zsombor,
Takácsné Lőwinger Klára, Tamás Márta, Tóth
Mária Beatrix, Tóth Róbert, Viczkó Vilmos. Nagy
volt az érdeklődés, a gyermekek és felnőttek
körében egyaránt.
Köszönetemet szeretném kifejezni Rajcsányi
Lászlónak és feleségének Rajcsányi Lászlónénak, a kiállítás megrendezésén nyújtott segítségükért!

„Régi idők játékai Perkátán”
Magyar Kultúra Napja
előadás
Január 17-én Hegedűs Gabriella pedagógus
tartott kézműves foglalkozással egybekötött
előadást a népi játékokról, kiemelve a perkátai
hagyományokat. Nagyon kellemes, nosztalgia
hangulatú délután részesei voltak a szakkör
tagjai és vendégei. A foglalkozás támogatója
volt az EFOP-3.7.3-16 – Az egész életen át
tartó tanulás hozzáférés biztosítása – művelődési pályázat.

Immár 30 esztendeje – 1989 óta, – minden
évben ezen a napon ünnepeljük a Himnusz
megszületését. 2019. január 22-én – az Általános Művelődési Központ szervezésében
– Perkátán is megemlékeztünk a Magyar
Kultúra Napjáról. Helyi tehetséges felnőttek
és gyermekek mutatták be a kultúra sokszínűségét.
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Játéktörténeti előadás
Perkátán
A „Régi idők játékai kiállítás” apropójából vendégünk volt Dr. Nagy Veronika muzeológus,
néprajzkutató. Január 23-án a résztvevők betekintést nyerhettek a székesfehérvári Moskovszky- gyűjtemény 19-20. század eleji játékainak tárgyi világába, felidézve a régi idők
életformáját. Az előadáson résztvevő óvodapedagógusok, valamint szülők és gyerekek
érdeklődve hallgatták a néprajzkutató képes
játéktörténeti összefoglalóját.

Kultúra napi vetélkedő az
általános iskolások
körében
Január 24-én, és 25-én műveltségi vetélkedőn oldottak meg játékosos feladványokat
a gyerekek.
Ponthatárhoz közeli eredmények születtek,
amely bizonyította a gyerekek jártasságát,
ismeretét a kultúra több területén is.
Az eredményhirdetésre január 28-án került sor.
Emlék képeslappal és ajándékokkal köszöntük meg a gyerekek munkáját. Alsó tagozat:
Áldott Hanna 4.b, Fazekas Julianna 2.b,
Karbacz Ervin 3.b, Kis Mike 4.a, Majsai Kinga
4.a, Soha Noel 2.b, Somogyi Zorka 3.b, Szabó
Fanni 4.a, Urbán Levente 4.b.
Felső tagozat: Bernhardt Boglárka 6.b, Irimi
Dzsenifer 6.b, Németh Dzsenifer 5.a,, Rácz
Noémi 6.a, Szabó Csilla 6.a, Szabó Renáta
5.a, Ősi Viktória 5.a, Újvári Bianka 5.a .

„Nagyszüleink játékai”
Rajzpályázat
A játékkiállításhoz kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk a gyermek számára. A 35
pályamunka eredményének kihirdetésére február 5-én került sor az iskolában. A könyvtár
honlapján részletes tájékoztató olvasható a
helyezésekről. Gratulálunk a nyerteseknek!
Az 1. a osztály tanulói közül: Farkas Kíra, Fehér
Fruzsina, Jákli Janka, Kancz Ádám, Kovács
Klaudia, Mráz Máté.
A 3. b. osztály is lelkes volt: Balázs Bernadett,
Juhász Dorottya, Kollár Bence, Sipos Karina,
Szilasy Csenge, Szőgyényi Szilvia.
Külön gratuláltunk a testvéreknek: Bokor Noéminek, Bokor Noelnek, és a 4.a osztályos
Bokor Martin Csabának a színes technikájú
rajzáért.
Minden pályázó gyermeknek köszönjük a
rajzokat, amelyeket az érdeklődők megtekinthetnek a könyvtárban!
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szül.: Cs. Farkas Borbála szerkesztette meg,
hogy kötet formájában méltó emlék maradhasson az utókor számára.
Az olvasó előtt megelevenednek az 1800-as
évekbeli, és a XX. század elejei hétköznapok
és ünnepnapok, s vele együtt a képzeletükben
életre kelnek a pentelei történetek szereplői,
az elődök és a múlt iránti tisztelet alázatával.
A kötetek végén régi dunapentelei fényképeket
találunk. A II. kötet Néprajzi mini-szótárral
segíti a régies szavak, kifejezések megértését,
de tájékoztatást kap az olvasó az „Utcanevek
változásáról” is.
Az egykori Dunapentelét nemcsak a kötetek
hívták életre, de Kaizler Gitta festőművész
alkotásai is megörökítették. Ezen alkotásokat
megcsodálhatta közönségünk is a találkozás
alkalmával.
A könyv borítóján Kaizler Gitta festménye
szerepel az őszi Dunapenteléről.
Köszönjük a Pentele Baráti Kör képviselőinek,
hogy a kötetek bemutatásával emlékeket, és
érdekességeket osztottak meg velünk a régi
Penteléről!
A könyv harmadik kötet kiadásának előkészületei megkezdődtek.
A „Régi dunapentelei történetek” kötetei megvásárolhatók! Érdeklődni lehet a könyvtárban!

Könyvbemutató Perkátán
2019. február 12-én került sor a „Régi

dunapentelei történetek” I-II. kötetének bemutatására. Vendégünk volt a szerkesztő, Kemény
Lajosné, és Kaizler Gitta festőművész. A beszélgetést Szente Tünde szociológus vezette.
Schlitterné Nyuli Anna gyönyörű kézírásában
hagyta örökül a régi Dunapenteléről szóló
gyermekkori élményeit, emlékeit, és az idősek
által elmesélt igaz történeteket.
A Pentele Baráti Kör támogatásában, a nagynéni családi hagyatékát Keményné Lajosné,

Egy-egy példánya pedig rendelkezésre áll az
olvasóink számára, amely már kölcsönözhető.
Az idei évben is szeretettel várunk minden
érdeklődőt a rendezvényeinkre! Az aktuális
programokról a továbbiakban is itt, a Perkátai
Hírekben, a www. perkata.hu weboldalon és
a hirdetőtáblákon olvashatnak.
Lászlóné Szabó Edit
könyvtárvezető

Köszönet a könyvadományokért!
Dr. Tóth Lucának köszönjük, hogy a könyvtárunkat gyermekeknek szóló képeskönyvekkel támogatta! Íme az
ajándékkönyvek: Paulon Viktória: Kisrigók - Három gyerek hazatalál, Kun Fruzsina: Csóka és Veréb, Karma Wilson:
Medve enne még
Zám Anikónak köszönjük, hogy a felnőtt olvasóinknak ajándékozta a Jane Newdick: A virágkötészet művészete
című könyvet!
Lászlóné Szabó Edit

2019 – Éves rendezvényterv
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata a civil szervezetekkel egyeztetve, az itt szereplő programokat
2019kívánja
– Éves
rendezvényterv
megvalósítani
a 2019-es évben, az ezekkel kapcsolatos pontos információt, programtervet,
aktuálisan
olvashat aa civil
www.perkata.hu
weboldalon,
Hírek hasábjain,
a kihelyezett
Perkátamindig
Nagyközség
Önkormányzata
szervezetekkel egyeztetve,
az a
ittPerkátai
szereplő programokat
kívánja
megvalósítani a 2019es évben,
az ezekkelés
kapcsolatos
információt,
programtervet, mindig aktuálisan olvashat a www.perkata.hu weboldalon,
plakátokon
az egyéb pontos
közösségi
oldalakon.
a Perkátai Hírek hasábjain, a kihelyezett plakátokon és az egyéb közösségi oldalakon.

Kiemelt települési rendezvények
Dátum
2019. január 22.
2019. január 31.

Név
Kultúra napi rendezvény
Hely és Technikatörténeti kiállítás

2019. február 16.
2019. február 25.
2019. március 2.

Valentin napi bál – Iskolai SZMK
Civil Fórum
40. éves évforduló
(Tavaszi farsangi program)
Nemzeti ünnep
III. Perkátai Regionális Párlat és Pálinkaverseny

2019. március 14.
2019. március 16-23.
2019. április 5.
2019. április 7.
2019. április 8 2019. április 11.
2019. április 13.
2019. április
2019. május 18.
2019. május
2019. május
2019. június 3.
2019. július 6.
2019. július 6.
2019. július 20.
2019. július 25-29.
2019. július 29.
2019. augusztus 19.
2019. szeptember 6.
2019. szeptember 7.
2019. szeptember 8.
2019. szeptember 2. hete
2019. október 1.
2019. október 12.
2019. október 23.
2019. december 6.
2019. december 14.
2019. december 22.

Roma Kultúra Napja
Tavaszi kézműves vásár
Francia testvértelepülési csoport látogatása
Költészet napi rendezvény
Bál- Óvodai SZMK
Testvértelepülési és Sport Nap
Sakk verseny
Gyermeknap a szülői szervezetekkel az intézményekben
Újszülöttek hete program
Nyárköszöntő Táncház
Projektnap - Kárpátia
Motoros Találkozó
Győry Terézia Emlékműsor a Haranglábnál
Kisbácsi csoport látogatása
Margaréta találkozó
IFI Feszt
Őszköszöntő Fesztivál
Projektnap, Díszközgyűlés,
Perkátai Szüret
Búcsú
Magyar Dal Napja
Idősek napi köszöntés
Bál- Óvodai SZMK
Nemzeti ünnep
Mikulás
Luca napi rendezvény
Falukarácsony

Az éves rendezvényterv természetesen kisebb civil és intézményi programokkal még színesedhet az év folyamán.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a programjainkra!
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató

PERKÁTAI HÍREK
2019. január-febr uár
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Szivárvány Óvoda hírei
Január-február hónapban is sok élménnyel,
ismerettel gazdagítottuk óvodásainkat. Meghívást kaptunk a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola szervezésében megvalósuló hüllő- és
ásványkiállításra, melyekre több csoportunk
is ellátogatott.
Megvalósult a már hagyományosnak mondható egészség hét az óvodában, ahol a gyerekek
ismereteinek bővítésében aktív szerepet vállalt
a fogorvos néni és a védő nénik is.
A téli hónapokban óvodásaink megismerkedhettek, kipróbálhatták a népi kismesterségeket.
Lászlóné Szabó Edit könyvtáros közreműködésével diavetítésen vettek részt a gyerekek,
majd megtekintették a Győry-kastélyban a
kiállításokat.
Február a farsangi készülődés időszaka. Óvodásaink nagy izgalommal készültek a farsangi
bálra, melyet február 15-én tartottunk az intézményben.
Az óvónénik bábelőadása is nagy élmény volt
a gyerekek számára, melynek keretében „A
világszép kecskebéka” című mesét láthatták.
Február 27-én a Szegedi Látványszínház –
Furfangos farsang című előadását tekinthették
meg a gyerekek.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Perkátáért Közalapítvány támogatásával a Fecske
csoportba új mesekönyvek vásárlására nyílt
lehetőség.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak óvodai életünk
színesebbé tételéhez, a gyerekek ismereteinek
bővítéséhez, eszközállományunk gyarapításához.
A megvalósult eseményeinkről, projektjeinkről
bővebben a www.perkata.info weboldalon
olvashatnak az érdeklődők.
Március, április hónapban is sok-sok érdekes
programot, projektet tervezünk a gyerekeknek,
melyek megvalósítása során számítunk a szülők
aktív közreműködésére.
A várva várt tavasz köszöntésére egy ovi koncertet szervezünk az Új óvoda aulájában.
Március 12-én a Portéka Színpad Négy évszak
című előadását láthatják a gyerekek.
A Nemzeti Ünnep óvodai megünneplésére
március 14-én kerül sor.
Március 18-22-ig a „Víz az élet forrása” című
projekthét kerül megrendezésre a Víz világnapja
alkalmából.
Március végén az Új óvoda épületében lehetősége lesz a szülőknek fényképet készíttetni

Perkátai ÁMK igazgatói
kinevezés
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019.
február 13-i döntésével engem, Bogó Anikót,
szakvizsgázott pedagógust, közművelődési
szakértőt választott meg az ÁMK igazgatójának. Második vezetői ciklusomat kezdhetem
meg, az intézmény vezetőjeként.
A Perkátai Általános Művelődési Központ
igazgatójaként kiemelten fontosnak tartom

gyermekükről, valamint a csoportképek elkészítésére is ekkor kerül sor.
Április 2-án könyvtárlátogatást szervezünk a
Gyermekkönyvek világnapja alkalmából.
Április 8-án az Ákom-bákom bábcsoport Csizmás kandúr című előadásárát nézhetik meg a
gyerekek.
Kiválóan akkreditált tehetségpontként az elmúlt
évben is eredményes tehetséghetet valósítottunk meg. Ebben a tanévben is élni szeretnénk
ezzel a lehetőséggel, hogy a szülők minél szélesebb körének adhassunk tájékoztatást tehetséggondozó munkánkról. Az április 8-12-ig
terjedő időszakban megvalósuló tehetséghét
során a tehetségműhelyekbe járó gyermekek
szülei bepillantást nyerhetnek tehetséggondozó
munkánkba, részesei lehetnek tevékenységeinknek, ötleteket kaphatnak gyermekeik otthoni
fejlesztéséhez.
Április 9-én 930 órára a Kisegerek Tehetségműhely nyílt napjára várjuk a szülőket.
Április 10-én versmondó versenyt szervezünk
a csoportokban, ahol a gyerekek szavazata
alapján kerülnek ki a díjazottak.
Április 11-én 1000 órai kezdettel nyílt napot
tartunk a Manóvár Tehetségműhelybe járó
gyermekek szüleinek.
Április 12-én 1000 órakor Tehetség gálát tartunk, ahol fellépnek a Bóbita gyermekjáték- és
néptánc tehetségműhelybe járó gyerekek, a
csoportok díjazott versmondói, az óvoda tehetségígéretei. A Tehetség Gálánkra is sok-sok
szeretettel várjuk a fellépő gyermekek szüleit
és az érdeklődőket.
Április 15-18. közötti időszak a húsvéti készülődés jegyében zajlik.
A Fecske csoportos gyerekek és óvónénik április

16-án 900 órától nyílt napra várják a szülőket.
Április 24-26-ig projekthetet valósítunk meg a
Föld világnapja alkalmából.
A Szülői Szervezet április 24-25-26-án papírgyűjtést szervez, melynek bevételét az óvodai
csoportok használhatják fel.
Az áprilist egy sportnappal zárjuk, ahol sok érdekes mozgásos lehetőséggel várjuk a gyerekeket.
A 2019/2020-as tanévre az óvodai beíratás
2019. április 24-25-én 8-16 óráig lesz az Új
Óvodában. A beíratással kapcsolatos további
tudnivalók az Önkormányzati hirdetményben
olvashatók. Sok-sok szeretettel várjuk leendő
óvodásainkat és szüleiket.

az Intézmény szakmai irányítását. Fontos,
hogy a Perkátai ÁMK továbbra is általános
művelődési központként működjön.
Az elmúlt vezetői ciklusban mindig az Intézmény gazdaságos és szakmai irányítását
tartottam szem előtt. A településen a kisgyermek nevelési és gondozási, közgyűjteményi és közművelődési feladatok megfelelő
színvonalú ellátása meghatározó szerepet
tölt be, melyet a jövőben is szeretnék a saját
és a település kínálta lehetőségek mellett a
legmagasabb szinten ellátni.

A Perkátai Általános Művelődési Központ
munkatársainak, az intézményegységek vezetőinek, a civil szervezeteknek és természetesen Perkáta Nagyközség Önkormányzatának köszönettel tartozom, hogy segítették
eddigi vezetői munkámat és bízom benne,
hogy a következő 5 évben is ez így lesz.
A Perkátai Általános Művelődési Központ több változás előtt áll, melyek közül a legjelentősebb, hogy egy új szakmai egységgel bővül az Intézmény.
(  folytatás a 8. oldalon)

Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető
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(  folytatás a 7. oldalról)
A bölcsődei szakmai egység létrejötte, mind
az Alapító Okirat, mind a költségvetés módosítását igényli. A következő vezetői ciklusban fontos feladat lesz, hogy a településen
a bölcsődei ellátás megfelelően működjön,
minden vonatkozó jogszabály betartásával,
a helyi igények kielégítésével.
Az óvoda intézményegység új csoporttal
bővül a 2018/19-es nevelési évtől, a csoport
infrastrukturális felszereltsége mind pályázati forrásból, mind a Szülői Munkaközösség
támogatásának köszönhetően megoldott.
Az új csoport létrejötte azonban a humán
erőforrás hiányára még erősebben rávilágított,
melynek kezelése a következő vezetői ciklus
egyik kiemelt feladata kell, hogy legyen. Az
intézményi légkör, a megfelelő munkafeltételek és a pedagógusok, illetve a pedagógus
hallgatók támogatásával biztosítani kell, a
megüresedett és az újonnan létrejövő álláshelyek szakalkalmazottakkal való betöltését.
Jelentős változás érinti a közművelődési területet is, a 1997. évi CXL. tv a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről törvény alapján, a települési
közművelődési rendelet módosításra szorul.

Az önkormányzat rendeletben határozza meg
az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. A rendelet módosításával párhuzamosan az Intézmény Alapító
Okiratát is szükséges változtatni.
A könyvtári szolgáltatások köre és színvonala
biztosított, de a következő vezetői ciklusban
infrastrukturális fejlesztésre szorul. A könyvtári
olvasóterem akadálymentesítését meg kell
oldani, egy világosabb, barátságosabb térbe
kell költöztetni.
A Perkátai Általános Művelődési Központ
megfelelő vezetését - a település kínálta lehetőségek mellett - nagyon fontosnak tartom.
Ezt a feladatot, minél magasabb szinten kell
végezni a jövőben is, ehhez elengedhetetlen
a szülőkkel, a civil szervezetekkel kialakított jó
kapcsolat. A Perkátai ÁMK mellett jelenleg is
több önkéntes segítő áll, akik értékes munkát
végeznek az Intézményért, a településért,
ezen kapcsolatokat a jövőben is ápolni szeretném, tovább építeni őket.
A kiváló kapcsolati tőke mellett - az Önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt – a
pályázati forrásokat is szükséges kihasználnunk.
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Az elmúlt vezetői ciklust is nagyban meghatározta, mind a hazai, mind az Európai
Uniós források lehívása, elnyerése. Nagyon
komoly munka áll egy-egy pályázat megírása, menedzselése és fenntartása mögött,
de szerencsére a megfelelően képzett, tapasztalattal rendelkező munkatársakkal ezek
megoldhatóak.
A 2019-2023 közti vezetői ciklusban az élethosszig tartó tanulást népszerűsítő projekt
megvalósítása még egy évig zajlik majd.
Ezen projekt a helyi intézményekkel való
együttműködést, az élet minden területén
történő képzéseket is nagyban elősegíti. A
civil szervezetekkel történő együttműködés
is több projekt kapcsán előkészítésre került,
folyamatban van, amely szintén a következő
vezetői ciklus meghatározója lesz.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata több
olyan program, pályázat megvalósításában
vesz részt jelenleg is, ami közművelődési,
közösségfejlesztési feladatokat hivatott ellátni. Természetesen ezek megvalósításának
a hátterét is Intézményünk biztosítani tudja
a jövőben is.
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Web oldal: www.amk-perkata.sulinet.hu | Elérhetőség: igazgato@amk-perkata.sulinet.hu , 25/522-350

Januári hónap eseményei
Január 8.-án Dunaújvárosban az e-Kréta
rendszerről szervezett tájékoztatást a féléves
zárással kapcsolatban.
Január 9. nyilatkozatot kellett tennünk az
intézményi átszervezésről, melynek során
tájékoztattam a Tankerületet Nagykarácsony
kiválási szándékáról. A nagykarácsonyi tagintézményünket a következő tanévtől a
katolikus egyház venné át.
Január 7-8. ásvány kiállítás volt.
Január 10. hüllőkiállítást rendeztünk.
Január 19. központi írásbeli felvételi vizsgát
tettek érintett tanulóink.
Január 23. osztályozó értekezletet tartott az
alsós és a felsős munkaközösség.
Január 25. megkezdődött a II. féléves úszásoktatás.
Január 31. Szociális segítő munkatárs érkezett intézményünkbe Vighné Nyegota Irén.
Elérhetősége: 06-20-311-4388.
Január 31. Egészséges életmód vetélkedőt
rendeztünk.
Szilasy László
Igazgató
Az Óvodában voltunk!
December 4-én a két első osztály tanulói
visszalátogattak kedves óvodájukba. Szeretettel fogadták őket az óvó nénik, dajka nénik.

Vátkainé Boda Ildikó, Basticz Józsefné
tanítónők
Távirányítós autóverseny

A kisiskolások önfeledt játékba kezdtek az
ismerős környezetben, kézen fogták kistestvérüket, ismerőseiket. Boldogan újságolták
az óvó néniknek, hogy már tudnak írni, olvasni, számolni.

Saját kézzel készített ajándékot is vittek az
ovisoknak, ők pedig könyvjelzőt kaptak az
óvó néniktől.

2018. december 10-én került megrendezésre
az alsó tagozatos diákoknak a távirányítós
autóverseny a DÖK szervezésében. A gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel várták
a megmérettetést. A nézők, érdeklődők kitartóan szurkoltak, biztatták a versenyben
résztvevőket.
Az alábbi eredmények születtek:
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II. helyezett: Kis Péter, Urbán Koppány, Kőszegi Gergő 2. b
III. helyezett: Szabó Ákos, Tóth Csaba 4. a
III. helyezett: Szabó Fanni, Balogh Liliána,
Majsai Kinga 4. a
A felső tagozat különdíjasai:

I. helyezett: Karczub Miklós 1. b
II. helyezett: Karbacz Ervin 3. b
III. helyezett: Gergely Áron 2. b
IV. helyezettek: Németh Attila Márk 3. b
Farkas Antal Isván 3. b
Kádár Zsombor 2. b
Bálint Barnabás 2. b
Völcsei Ákos 2.b
Sipos Ádám 1. b
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!
Gyöngyösi Edit, Szombat Katalin
Szervezők
Hószobrász verseny
Holle anyó jóvoltából meg tudtuk rendezni
a hagyománnyá vált hószobrász versenyt,
mely 2019. január 9. napjára esett. Az idő is
kegyes volt hozzánk, hisz ragyogó napsütésben alkothatták meg a gyerekek fantáziadús
szobraikat. A zsűrinek nem volt könnyű dolga
a döntést illetően, hisz nagyon sok remek
alkotás született.
Az alsó tagozat helyezettjei az alábbiak szerint alakultak:

I. helyezett: Kádár Evelin, Simon Kata, Áldott
Hanna 4. b
I. helyezett: Gergely Dóra, Hidegkuti Zsófia,
Perei Hajnalka 4. b

1. Balázs Rita, Balázs Zita, Fehér Titanilla,
Nedó Dóra 5.b
2. Bihari Zsombor, Oláh Bertold, Poszkoli
János, Vigházi Zétény 6.b

II. helyezett: Vas Barbara Sára, Szőgyényi
Szilvia, Balázs Bernadett 3. b

Gyöngyösi Edit, Szombat Katalin
Szervezők

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. | e-mail: kinaikozpont@gmail.com | Tel.: (06) 25-889-102 és (06) 20-381-5526
Nyitva tartás: Hétfő, Kedd és Péntek: 8.00 – 18.00; Szerda, Csütörtök: 8.00 – 16.00; Szombat: 10.00 – 16.00

Megnyílt az új,
állandó kiállítás
Perkátán
2019. január 31-én nyílt meg a
Győry-kastély épületében az új,
állandó tárlat, a Helytörténeti
és Technikatörténeti Kiállítás. A
megnyitón Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ
igazgatója mondott köszöntőbeszédet, melyben kiemelte az
általa vezetett intézmény, valamint a 42. Állomás! Kulturális
Egyesület együttműködését.
Ennek az együttműködésnek az
egyik szép eredménye a Perkátai
Értéktár füzetsorozat, melynek
a negyedik kiadványát szintén a
megnyitón mutatták be. Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere
szintén köszöntötte a vendége-

ket. Beszédében a megnyíló tárlat előzményeire tekintett vissza.
A polgármester után Lászlóné
Szabó Edit, a Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár
vezetője mutatta be, a Perkátai
Értéktár füzetsorozat legújabb
kiadványát, az „Egyházi ünnepek
néprajza” című munkáját. Később
Dr. Baráth Károly méltatta a berendezett kiállítást. A közönség
számára anekdotákat idézett fel
arról, hogy hogyan is jött létre a
fent kialakított tárlaton megtekinthető Perkátai Gyűjtemények
kincsestára.
Rajcsányi László köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a tárlat kialakításához
munkájukkal, támogatásukkal,
adományukkal.
Az ünnepség után fellépett a perkátai Népművészeti foglalkozás

Cinegemadár Néptánccsoportja,
akik rábaközi gyermekjátékokat és
dust mutattak be. Aranyosi Ervin
kifejezetten erre az alkalomra írt
versét szavalta el Jákli Dávid, aki
a 42. Állomás! Kulturális Egyesület nevében ezzel mondott
köszönetet Rajcsányi Lászlónak
a munkájáért. Szintén színvonalas előadással készült a besnyői
Szironta Együttes is az eseményre,
akik csengettyű játékukkal zárták
le az ünnepséget.
A Helytörténeti és Technikatörténeti Kiállítás 2019. március 31ig ingyenesen megtekinthető a
látogatók számára.
A kiállítás folyamatosan népszerű,
számos érdeklődőt vonz.

A tárlathoz kapcsoltuk a „Kultúrházak éjjel-nappal”- sorozat
egyik eseményét, a február 15én megrendezett tematikus túrát
is. Az általános iskolások is nagy
számban vettek részt a programon, amelynek végén hely -és
technikatörténeti totót töltöttek
ki. A látvány élménye, és a tárlatvezető által hallott érdekességek
nyomán remek válaszok születtek.
Az idén is tartalmas programokat ígér a Kínai-Magyar Kulturális
Turisztikai Központ!
A márciusban megrendezésre kerülő eseményeket közzé tesszük a
jelen hírlap oldalán.
Morva Ildikó és Gáspár László
festménykiállítása 2019. március
2-tól várja az érdeklőket a Győrykastélyban!
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III. Perkátai Regionális Pálinkaverseny 2019.
Verseny kiíró, rendező: Perkáta
Nagyközség Önkormányzata,
Versenyigazgató: Pavlicsek Csaba
Verseny célja:
• a versenyen résztvevő pálinkák/
párlatok megmérettetése
• a magán és bérfőzött párlat,
gyümölcs párlat, mint Hungaricum népszerűsítése határon innen és határon túl
• a párlat fogyasztás kultúrájának
fejlesztése, népszerűsítése
• a minőség javítása, a főzetők
saját eredményeinek, oktató/ismeretterjesztő közlésén keresztül
• a minőségi pálinkafogyasztás
megismertetése, gasztronómiai
élményként történő bemutatása

• a minőségi párlatot főzető és
magánfőző mesterek munkájának
elismerése
• előadások, prezentációk megtartása neves szakemberekkel,
amely során új ismeretekre tehetnek szert a részt vevők
• „párlat kommunikáció”
• a közös nyelv megteremtése egy
hiteles, korrekt, objektív szakmai
versenyen keresztül
Nevezési határidő, leadási lehetőségek:
• Személyesen hétfőtől-péntekig, 8:00-12:00-ig a 2431 Perkáta,
Kossuth Lajos u. 56. szám alatt
• Személyesen szombat 8:0020:00-ig, vasárnap 8:00-16:00ig a 2431 Perkáta, Kossuth Lajos
u. 56. szám alatt
• Postai úton a „Perkátai Regionális Párlatverseny” Kínai-Magyar
Kulturális Turisztikai Központ 2431
Perkáta, Dózsa György út 15/A.
címre van lehetőség küldeni.

Nevezési határidő:
2019. március 11, hétfő
Nevezési feltételek:
• fajtánként minimum 0,35 l párlat
• fajtánként 500 Ft nevezési díj
• kötelező csatolni párlat adójegyet, továbbá a főző bejelentési
dokumentumot, bérfőzetők esetén a bérfőzési igazolást
• a nevező a gördülékenyebb
adatfeldolgozáshoz és a későbbi
értékelő lapok közléséhez szíveskedjen e-mail címet feltüntetni a
nevezési lapon
• nevezési lap beküldése: etelszobrasz@gmail.com
• bővebb információ: PAVLICSEK
CSABA +36303935746
Ezen iratok nélkül nem áll módunkban elfogadni a nevezést!
Zsűrizés dátuma: 2019. március
16.
Helyszíne: 2431 Perkáta, Dózsa
György u. 15/A, Győry-kastély

PERKÁTAI HÍREK
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Ünnepélyes eredményhirdetés:
2019. március 23.
Az eredményhirdetésen és a
szakmai programokon történő
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Részletes szakmai programot később az online felületen tudják
elérni.
A nevezésről, törvényi szabályozásról további részletek III. Perkátai Regionális Párlatverseny
részletes verseny kiírásában.
A részletes verseny kiírás elérhető a
www.perkata.hu oldalon.
A Központ az év folyamán számos
előadással, kiállítással és konferenciával várja az érdeklődőket!
Programjaink a hivatalos honlapon és a Kínai-Magyar Kulturális
Turisztikai Központ facebook oldalán olvashatók.
Bogó Anikó
Igazgató

Perkátai Szociális Központ
2431 Perkáta, Bocskai u.2. | e-mail: pszk@perkata.hu | Telefon: (06) 25-450-609 és (06) 20-503-3003
Az intézmény nyitva: Hétköznapokon 9-16 óráig

A Baba-mama klub hírei
Az új évben is tovább folytatódott a nyüzsgés a Baba-mama klubban. Újabb négy alkalommal Ringató
foglalkozást tartott nekünk Veréb Judit. Nagyon
élveztük a mondókákat, énekeket, és az érdekes
hangszereket. Januárban mókás és finom szendvicseket, valamint gyümölcs-salátát készítettünk.
Február 15-én hatalmas farsangi mulatságot tartottunk. Köszönjük a Kisboldogasszony Alapítvány
támogatását, gyümölcsöket, édességet kaptunk a
farsangra.
Természetesen továbbra is nagyokat játszunk,
építőzünk, labdázunk, autózunk, kalapálunk és
hancúrozunk!
Szeretettel várjuk a kicsinyeket péntekenként délelőtt a szociális központba!
Védőnők

Egészségügy
Köszönet véradásért!
A 2019. február 18-án Perkátán az orvosi rendelőben megtartott véradáson 29 fő jelentkezett véradásra,
26 fő tudta leadni a vért és első alkalommal jelentkezett 1 fő.
Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget!
Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter védőnők
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Védőnői szolgálat hírei
Az élet egyik legszebb ajándéka egy új élet, a gyermek megszületése!
Ennek az örömteli, boldog eseménynek részesei azok a családok, akiknek a nevét
a Perkátai Hírekben közzétesszük.
2018-ban születtek Perkátára
Decemberi Gólyahír
Turcsányi Áron Tamás
2018.12.10. Szülők: Turcsányi Tamás és Sugár Hajnalka
Németh Alex Adrián
2108.12.15. Szülők: Németh Adrián és Pethő Zsanett
Petz Izabella Vanessza
2018.12.17. Szülő: Petz Henrietta
2019-ben születtek Perkátára
Januári Gólyahír
Pavlicsek Milán
2019.01.17. Szülők: Pavlicsek György és Móker Tünde
Molnár Linett Fanni
019.01.28.
Szülők: Molnár László István és Major Kinga

Gratulálunk

és jó egészséget kívánunk!

Civil szervezetek hírei
Sikeres évkezdés a
„VELED az ifjúságért” Kulturális és
Hagyományőrző
Egyesületben
A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
2018 év végén pályázatot adott
be több szervezethez is. Az Aldi
Magyarország Bt. „Fiatalok és a
környezetvédelem” témakörben adott ki egy felhívást, mely
során az ifjúság bevonásával
történő, a környezet megóvásával kapcsolatos eseményeket
lehet megvalósítani, amelyekhez
500 000 Ft támogatást biztosít a
cég. A perkátai ifi egyesület „Unokáinktól kölcsönbe” címmel adott
be pályázatot, melyet a döntő bizottság elfogadott, s 300 000 Ft
támogatást ítélt oda neki. A projekt megvalósítása 2019. áprilisában kezdődik.
Szintén sikeres pályázatot nyúj-

tottak be a Tesco – Ön választ,
mi segítünk! programba, ahol
a második körbe jutottak be.
„Hagyományt őrzünk, VELED!”
elnevezésű projektjük által a
Népművészeti foglalkozás tevékenységét szeretnék támogatni.
A második körben a Tesco áruházakban, a vásárlások után kapott
zsetonokkal lehetett szavazni a
gyűjtődobozokba való bedobás
által, 2019. január 21-től február
17-ig. A VELED-re a székesfehérvári kis- és nagy Tesco áruházakban, valamint a bicskeiben
lehetett voksolni.

szakértő zsűri értékelt.
A versenyre nevezett a „VELED az
ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet képviselve
Wéber Viktória is, aki mezőföldi
népdalcsokorral készült az eseményre. A fiatal népdalénekes a
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulója.
Viki a Haragusznak a battai gazdák, a Három kéve leveles nád,
valamint a Tegnap virradóra

című népdalokkal állt a zsűri elé,
s ügyes szereplésének köszönhetően a megyei döntőbe jutott,
melyet 2019. március 1-én szerveznek meg Sárbogárdon.
Gratulálunk Viki, további sok sikert és kitartást kívánunk Neked!
A VELED csapata
Horváth Dóra
elnök

A megyei döntőbe jutott
Az idei évben 2019. január 18-án
rendezték meg a Pesovár Ferenc
Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny dunaújvárosi területi válogatóját.
Az eseményre 14 órakor került
sor a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Az ifjú tehetségek
több kategóriában is nevezhettek a megmérettetésre, melyeket

Perkáta Nagyközség
Nyugdíjasklubjának hírei
Nyugdíjasklubunk, visszatekintve a tavalyi évre,
igen szép programokat tudhat magáénak. Csak
egyet kiemelve, fő szervezői voltunk a kreatív- kézimunka kiállításoknak, amelyek sok szép,
pozitív élménnyel gazdagították a látogatókat.
Szeretnénk idén is hasonló, sokak érdeklődését
felkeltő programokat szervezni.
Év elején, farsang idején immár 4. alkalommal
fánkversenyt hirdettünk, azzal a különbséggel
az előző évekhez képest, hogy idén az egész
községünkben kerestük a legfinomabb fánkot.
Erre a versenyre március 2-án került sor.
Márciustól helytörténeti előadás- sorozatot
indítunk. Az első alkalom március 26. 15.00
óra, a témája pedig: Az év ünnepeihez, egyházi
ünnepkörökhöz tartozó helyi szokások.

(Fotót készítette: Szloboda Bianka)

A következő hónapok tervezett előadásai:
Április: Perkáta története, Május: Perkáta település körüli tanyák kúriák világa
Szeretnék ezúton is hívni minden érdeklődőt
szervezett programjainkra, és ha megtetszett
klubunk programja, tevékenysége, szívesen látunk mindenkit!
Foglalkozásainkat hétfőnként tartjuk a Szociális
Központ klubtermében, délután 14.00- 16.00
óra között.
Programjainkhoz eddig is nagy segítséget kaptunk önkormányzatunktól, az ÁMK –tól és a
Perkátai Szociális Központtól, amit ezúton is
nagyon szépen köszönünk! Szeretnénk a továbbiakban is hasonló jó kapcsolatot fenntartani
a község vezető testületével, illetve más civil
szervezetekkel, hiszen így tudunk a legjobban
segíteni településünknek.
Végül egy receptet szeretnék megosztani mindenkivel, bízva sikerében.

Szeretet recept
Végy egy kiló meleg szeretetet,
szitáld a türelem szitáján,
nehogy pletykamag kerüljön bele!
Adj hozzá egy liter bátorságot,
három deci szorgalmat, és egy csipetnyi jóságot!
Azután gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel,
és takard le tiszta jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg baráti kacagással,
és tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást!
Annyi darabra vágd fel, hogy eggyel mindig
több legyen, mint ahányan vagytok!
Hidd el mindig akad valaki, aki még rászorul!
Kívánok mindenkinek sok- sok pozitív
élménnyel tűzdelt 2019-es esztendőt!
Somogyi Panni
Nagyközség Nyugdíjasklub
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Kína kincsei 92. - Pavlicsek Zsolt rovata
Kalandunk Tibetben
és a világ tetején
Pavlicsek Zsolt és Pavlicsek Patrik
élménybeszámolója
1.rész: Előzmények és érkezésünk
Tibet a Kínai Népköztársaság
dél-nyugati részén elhelyezkedő
Autonóm Területe , mely az 1950es években került Kína fennhatósága alá. Neve kínaiul Xizang,
jelentése nyugati buddhista iratok,
mely egyértelműen mutatja vallási
alapú történelmét, múltját. Jelenleg mintegy 3 és fél millió lakos él
az 1,2 millió négyzetkilométeren
(Magyarország 13-szor…), mellyel
az ország második legnagyobb
közigazgatási egysége. A fővároson Lhasán kívül 6 prefektúrája
van: Nagqu, Chamdo, Nyingchi,
Shannan, Shigatse és Ngari . 5 nyilvános reptere közül a legnagyobb
Gonggar , amely a főváros közelében van. Csodálatos látvány volt,
amikor repülőgépünk a 7-8 ezer
m-es hegycsúcsok között „belavírozott” a fennsík leszállópályájára…
Zsolt: Varázslatos tájak ,emberek,
kolostorok, Himalája, Mount Everest: misztikus, elérhetetlen, kalandos, sokak álma ( bakancslistája) és
utazási célja. Kicsit közelebbről a
„ Hét év Tibetben” című film sokszori megnézése után, számos
útleírás elolvasása után magam
sem éreztem másként. Legyűrhetetlenül vonzott e szeglete világunknak. Ráadásul mióta jó 10 éve

először betettem a lábam Kínába,
folytonosan ott mozgott bennem
a vágy, hogy Tibetbe egyszer el
kell mennem. A Mount Everesthez
pedig nem a népszerű déli, nepáli
oldalról, hanem a kedvelt kínai oldalról akartam odaérni…
Patrik: A második 1 éves kínai
tanulmányi életem megkoronázása volt, amikor 2018 júliusában
eljuthattam Tibetbe és a Mount
Everesthez. A nagyszerű kaland
édesapám ötlete által valósult
meg. Még az év elején felvetette,
hogy hazautazásom előtt látogassuk meg a nagyszerű Tibetet és a
világ tetejét, a Himalája hegységet
is. Magyarországról megszervezte
a túrát, repülőjegyek, szállodák,
túracélpontok, helyi idegenvezető, transzferek és július elején már
meg is érkezett Pekingbe, ahová
én vonattal utaztam fel azokkal
a hazaköltözős bőröndjeimmel,
amelyeket nem adtam fel postán.
Huaxiangi barátainknál töltött pár
pekingi nap után repülőre ültünk
és Lhászáig, Tibet fővárosáig meg
sem álltunk.
Zsolt : Meglepő módon itthonról
kedvezőbb költségekkel tudtam
elintézni mindent, a repülőjegyektől a szállásokon át a beutazási engedélyekig, túraköltségekig.
Alaposan felkészültem a látnivalókból és a ránk váró nehézségekből. Leginkább a magaslati levegő
negatív élettani hatásaitól tartottam, így alaposan feltankoltam
minden lehetséges és szükséges
gyógyszerből / köszönet Kor-

mos doktor úrnak a segítségért/,
megelőzendő a komoly egészségkárosodásokat. Előzetes aggodalmam szerencsére nem vált
valósággá: a rémisztőnek lefestett
légszomj, fejfájás, izomgyengeség,
gyomorpanaszok fenyegető érzéseiből semmit nem szenvedtünk
el. A repülőből kilépve meglepve
tapasztaltam, hogy van itt elég levegő, nem fogunk megfulladni…
Patrik: Tibeti utazásom életem legváratlanabb útjai közé tartozik, de
mind közül ez szolgált a legtöbb
meglepetéssel. Korábban a helyről
viszonylag sokat olvastam, de a
testközelből tapasztalt tibeti valóság sokkal lehengerlőbb, mint azt
bármilyen könyv vissza tudja adni.
Már megérkezésünkkor érezhető
volt két dolog: a kristálytiszta levegő és egyfajta szakrális légkör.
A helyiek mindent megbecsülnek,
ami körbe veszi őket, a hegyeket,

az eget, a gleccsereket, magát a
természetet. A hétköznapi ember
nagyon furcsán nem a megélhetése után szalad, nem sietnek
sehová sem. Életük középpontjában leginkább a túlvilági megváltás
elnyerése áll, ezért gyakran járnak
templomba, sokat imádkoznak,
rendszeresen zarándokolnak,
amikor csak lehetőségük van rá
megélik vallásukat, a buddhizmust.
Életüket olyan hihetetlen szinten
átitatja a vallás, amit szerintem
nyugatról jövő utazóként tudomásul lehet venni, de megérteni már
kevésbé. Az egyszerű öltözködés,
a jobb korokat is látott épületek, a
hiányos infrastruktúra, az egyszerű
étkezés mind együttvéve szolgálja azt, hogy a következő életben
jobb legyen. /Folytatás a következő
lapszámban…/

FIGYELEM!
Érdekli a kínai nyelv, a kínai kultúra? Szeretne többet megtudni az országról? Szeretne belekóstolni a nagyon nehéznek tartott
kínai nyelvbe és írásba?
ITT a lehetőség!
Márciusban kínai nyelvtanfolyam és kultúraismereti foglalkozások indulnak PERKÁTÁN a Kastélyban, a Kínai –Magyar Kulturális
Turisztikai Központban.
Ajánljuk mindenkinek: akár hobbi szinten, akár nyelvvizsga céllal szeretne megismerkedni ezzel az érdekes és rejtélyesnek tűnő
nyelvvel!
Kiscsoportos oktatási forma, megfelelő létszám esetén külön gyermekek és felnőttek részére!
A nyelvoktató: diplomás kínai nyelv és kultúra szakértő , Kína kutató, felsőfokú HSK kínai nyelvvizsgával rendelkező szakember.
Megbeszélés, részletes információk: 2019 március 08 péntek 16 órai kezdettel a Kastélyban! (Felnőttek később érkezhetnek...)
A részletes tájékoztatás és a foglalkozási időpontok megbeszélése után már az első alkalommal elkezdődik a tartalmi munka is!
Az iskolás tanulókat szüleik is elkísérhetik ill. végignézhetik az első foglalkozást!
A tanfolyam ingyenes, csupán füzet és írószer szükséges!
Előzetes jelentkezés a biztos helyfoglalás érdekében:
A Kastélyban dolgozó munkatársaknál vagy Pavlicsek Zsolt tanár úrnál lehetséges az iskolában!

Az én Itáliám-Én&Italy Patai Mercédesz rovata
Patai Mercédeszről már olvashattak a Perkátai Hírek hasábjain. Merci romanisztika-olasz alapszakon végzett, mely képzés keretén belül
6 hónapig Rómában tanult, ekkor nyílt először lehetősége arra, hogy hosszabb időt töltsön imádott országában. Diplomája megszerzése után Milánóba és Liguria egyik eldugott tengerparti falvába költözött. Jelenleg az ELTE-n; Olasz nyelv, irodalom és kultúra, illetve
a Firenzei Egyetemen; Interkulturális tanulmányok mesterszakokon tanul. Szabadidejében szinte mindig úton van az olasz csizma
szebbnél-szebb, kevésbé ismert városait kutatván. Utazásai során szerzett élményeiről és tapasztalatairól utazási blogot vezet, mely
Én & Italy néven fut.
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Au Pair-ként
Olaszországban
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minden esetben segítenek az Au Pair beilleszkedésében.

A római egyetemen eltöltött tanulmányi
ösztöndíjam után, mindenképp az Örök
Városban szerettem volna maradni. Sajnos
nem tudtam meghosszabbítani az ösztöndíjamat, így az őszi szemeszter letelte és
a vizsgáim teljesítése után, 2015 februárjában fájó szívvel búcsút vettem imádott
városomtól. Vissza akartam térni legalább a
nyári időszakra, így Au Pair munkát kezdtem
keresni. Nagyon sok felkérést kaptam, egy
az Au Pair közvetítéssel foglalkozó oldalon,
de én Rómához ragaszkodtam, addig amíg
egy ligur család meg nem keresett és meg
nem hívott, hogy töltsem velük a nyaramat
a tengernél. Elfogadtam a lehetőséget és
életem két legcsodálatosabb nyarát éltem
át a mesés Liguriában, majd azt követően a
divat fővárosában, Milánóban.
Mielőtt belemerülnék a részletekbe, fontos
leszögezni a babysitter és az Au Pair munkák
közti különbségeket. A babysitter alkalmanként a család igényei és elfoglaltságai szerint,
napi pár órát tölt a gyerekekkel óradíj fejében.
Nem válik a család idézőjeles tagjává, csak
akkor van velük, amikor igény van a szolgáltatásaira. Az Au Pair általában egy külföldi
vendég, aki beköltözik a családhoz, annak
élete teljes részévé válik, melyre maga a
francia szó jelentése is utal „egyenlő”, vagyis
családtagként, egyenlőként kezelt. Az Au
Pair a gyerekek legnagyobb testvére lesz, a
családdal él és a gyerekekkel tölti ideje nagy
részét. Tevékenységeiért, melyeknek kizárólag a gyerekekhez és azok életteréhez kell
kötődniük, nem kap fizetést, csak zsebpénzt
és teljes ellátást. Ha a család programokat
szervez, eseményekre hivatalos, akkor természetesen az Au Pair is velük megy, hiszen
ha ideiglenesen is, de a család része. A szülők

A lehetőségekről: Ajánlott elkezdeni a keresgélést már az év elején, de a családok csak
május környékén kezdenek beregisztrálni a
közvetítői oldalakra. A ligur családdal márciusban vettem fel a kapcsolatot és június közepén, az egyetemi vizsgáim után költöztem
hozzájuk. A milánói családot január végén
ismertem meg, pár héttel később kirepültem hozzájuk és március végén kezdtem
segíteni nekik. A lehetőségek szelektálásánál, főszempont volt a család lakhelye,
így az adott város kényelmes megközelíthetőségére és a környék nevezetességeire
való tekintettel választottam meg mindig
családjaimat. Először Liguria egy eldugott
tengerparti falvában, majd Milánóban dolgoztam. Az Au Pair-t kereső olasz családok
90%-az ország gazdagabb részein él: Milánóban, Torinóban, Rómában, Toszkána
főbb városaiban (Pisa, Lucca, Firenze, Siena) és a Ligur-parton. Általában minimum
3 hónapra keresnek segítséget, általában a
nyári időszakra, mikor bezárnak az iskolák.
Elsődleges kikötésük, szinte kivétel nélkül, az
Au Pair anyanyelve, hiszen a program célja a
kulturális csere. Magyarként picit nehéz, ha
az olaszon kívül nem beszélsz legalább erős
középfokon más nyelveket. Én Milánóban
egy olasz-magyar házaspár kisbabájára vigyáztam, akihez magyarul kellett beszélnem.
A tengernél németül kellett a gyerekekkel
kommunikálnom.
Pénzügyek: Az esetek 99%-ában az Au Pair-nek kell állnia a kiutazás során felmerülő
költségeket. Az első zsebpénzt általában az
első hónap letelte után fizetik ki a családok.
Sajnos el kell felejtened azt, hogy meggazdagodsz! Ez a kaland nem a pénzkeresésről
szól, hanem egy kulturális cseréről és a folyamatos tanulásról.
Az első találkozást, általában egy vagy több

Skype-os interjú előzi meg, melyek során
picit megismeritek egymást, és kialakítotok
egy általános képeket egymásról. A milánói
szülők az első telefonos beszélgetésünk után
küldtek nekem jegyeket a következő hétre, hogy repüljek ki hozzájuk két napra, így
tudtuk előre mit fogunk kapni egymástól. A
ligur családdal, vagyis csak az anyukával, a
reptéren találkoztam először.
Ha nyitott vagy más kultúrák megismerésére,
szeretsz idegen nyelven csevegni, szeretnél
fejlődni, hajt a kalandvágy, akkor csak ajánlani
tudom ezt a kalandot. Rengeteget fejlődtem
emberileg és számtalan olyan ismerettel
és tapasztalattal lettem gazdagabb, melyet
csak kamatoztatni tudok. Sok csodálatos
élménnyel gazdagodtam és fantasztikus
embereket ismertem meg. Elmondhatatlan
mennyiségű szeretetet és törődést kaptam,
mély bensőséges kapcsolatokat kötöttem.
Ne féljetek, kerekedjetek fel és éljétek az
álmaitokat, vágyaitokat ti is!
Patai Mercédesz

Közösségi hírek
Perkátai sikerek
a Quintessence
– X. Jubileumi
Pálinka és
Párlatversenyen
2019. január 14-15-én szervezte
meg az Ongai Kulturális Egyesület a Quintessence – X. Jubileumi Pálinka és Párlatversenyt,
melynek eredményhirdetését
január 25-26-án tartották. A
megmérettetésre 2006 nevezés
érkezett, összesen 5 országból.
Az idei évben településünkről öt
személy nevezett erre a rangos
versenyre: Balogh Zsolt, László
Norbert, Papp Ferenc, Pavlicsek

Csaba és Rác János.
A következő eredményekkel érkeztek haza a versenyzők:
Balogh Zsolt: 1 arany, 3 ezüst, 5
bronz és 1 kategória győztes díj
László Norbert: 4 bronz minősítés
Papp Ferenc: 2 arany, 1 ezüst, 1
bronz minősítés
Pavlicsek Csaba: 7 arany, 9 ezüst,
7 bronz és 1 champion arany minősítést
Rác János: 2 bronz minősítés
Pavlicsek Csaba, négyszeres
nemzetgyőztes pálinkamester
elmondta, hogy minden perkátai
nagyon büszke lehet magára és
a termékeire egyaránt. Kihangsúlyozta, hogy külön örömmel
tölti el az, hogy 7 éve egyedül

indult ezen a megmérettetésen,
s mára 4 új versenyzőtárssal bővült a köre.
- Ilyen magas mintaszámnál
(2006) nem egyszerű megfelelni a zsűri elvárásainak. Büszke
vagyok arra, hogy Perkáta kiemelkedővé vált az utóbbi időben pálinka és párlat szintjén,
mondhatni felkerült a pálinka

térképre – nyilatkozott Csaba a
versennyel kapcsolatban.
A perkátai párlatkészítők nem
sokáig pihenhetnek, ugyanis
2019. március 16-án rendezik
meg a III. Perkátai Regionális
Párlatversenyt, ahova az idei
évben is várják az érdeklődő
nevezőket.
Horváth Dóri
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Egy élet munkája
van mögötte
Simon László nem rég ünnepelte
kilencvenedik születésnapját. A
jeles alkalomból Gombos István,
városunk humán ügyekért felelős
alpolgármestere köszöntötte fel
2019. január 18-án, délelőtt.
A kezdetektől szemtanúja volt
Dunaújváros fejlődésének Simon László, aki most ünnepelte kilencvenedik születésnapját.
A nagy napon Gombos István,
humán ügyekért felelős alpolgármester is felköszöntötte
pénteken délelőtt. Laci bácsi
ízig-vérig perkátai volt mindig is, ott született, ott töltötte
gyerekkorát és ott is élt szinte
egész életében. Édesanyja háztartásbeli volt, míg édesapja
írnok volt Perkátán. Laci bácsi
innen járt be Dunaújvárosba, a
vasműbe, ahol évtizedeken át
dolgozott 1956 januárjától egészen 1989-ig. Vállalt műszakot a
szénmosóban és nyugdíj előtt a
kokszosztályozóban is. Feleségével egy gyermeket neveltek
fel, később pedig egy unoka és
egy dédunoka is érkezett a családba. Perkáta mindig is fontos
volt számára, még 86 évesen is

Simon Lászlót átkarolja a dédunoka, Nagy Erik Zoltán, mögötte az édesanyja, Szűcs Mónika áll.
Továbbá az ünnepelt mellett ül unokatestvére, gyermekkori barátja, Horváth István. A csoportkép
szélén látható a gyermeke, Szűcs Jánosné, Simon Mária. (Kép alatti írás: Perkátai Hírek Szerkesztősége)
egy hatszáz négyszögöl területű
kertet gondozott, amíg betegsége okán három évvel ezelőtt
be nem költözött a dunaújvárosi
ESZI Idősek Otthonai Duna sori
intézményébe. Családja naponta meglátogatja, a születésnapi
köszöntőjére pedig még az idén

szintén kilencvenedik születésnapját ünneplő unokatestvére és
perkátai barátja is megérkezett.
Az otthonban szeretettel gondozzák, nagyon aktív és minden
programon részt vesz, barátokat
is szerzett és nem mondott le
egyik szenvedélyéről, a futballról

sem, bár a véleménye a hazai
fociról nem a legjobb, a külföldi
csapatokat mindig nyomon követi továbbra is.
(A cikket Vass Ádám írt a dunaujvaros.com számára, a fotót
Sándor Judit készítette.)

Egyházi írások
Az Élelmiszerbank és
a perkátai Karitász
együttműködése
2018 áprilisától az Élelmiszerbank és az Alba
Karitász (amelynek tagszervezete a perkátai
katolikus egyházközség karitász csoportja)

Egyház - hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus !
Advent 3. vasárnapján egyházközségünk
aktívan közreműködött a hagyományos
gyertyagyújtási délutánon a Kastélyban,
melyen templomi énekkarunk is szerepelt.
Dec. 24-én délután tartottuk templomunkban a hittanos, szentmisére járó gyerekeink
előadásban a szokásos pásztorjátékunkat,
amelyet a gyermekek karácsonyi ajándékosztása követett. Köszönjük e két rendezvénynél és az egész 2018. évben Önkormányzatunk támogatását és minden
civil szervezet, magánszemély segítségét
az előkészítésekben, a rendezéseknél, a
felajánlásokban egyaránt !
Perkáta Plébánia Karitász Munkacsoportja

együttműködéseként az egyik székesfehérvári Aldi áruházból keddenként adományt
kap a perkátai szervezet. Az elmúlt év 8-9
hónapjában ennek az együttműködésnek a
keretében közel 1.908 kg élelmiszert osztottak ki perkátai rászorulóknak. Amennyiben
van felajánlott élelmiszer, akkor keddenként
az Perkátáért Közalapítvány segítségével jut

el a perkátai plébánia épületébe, ahol átadásra kerül az előre értesített személyeknek.
Toldi Róza Hajnal által vezetett a perkátai
karitász csoport ezen kívül számos más módon is támogatja településünk rászorulóit.
Toldi Róza Hajnal tavaly búcsúkor átvehette
a Perkátáért kitüntetést több évtizedes közéleti, karitatív és hitoktató tevékenységéért.

hálásan megköszöni minden jóindulatú embertársunk segítségét, akik adományaikkal,
kétkezi munkájukkal segíttették működésünket 2018-ban. Külön köszönjük Jákli
Péternek a sok doboznyi gyermekruhát,
hiszen erre van a legnagyobb szükség! Adományaikat továbbra is várjuk. Kísérje Isten
áldása életüket!

egyszerre, kiemelten ünnepélyes formában a Puskás Ferenc Stadionban ( bíborosok, érsekek, püspökök jelenlétével),
szorgalmazzuk, hogy az idei és a jövő évben elsőáldozásra készülő gyermekek ott
járulhassanak első szentáldozásukhoz. Ingyenesen, külön buszokkal megyünk fel a
rendezvényre, mely a kísérő családtagok
számára is megoldott. Előreláthatóan életre
szóló élmény lesz a résztvevők számára
ez a monumentális világegyházi rendezvény. Kérjük a mihamarabbi jelentkezéseket
/legkésőbb április végéig/ a hitoktatóknál!

Január 23-án megtartotta idei első ülését
Perkáta Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete. Meghatároztuk az idei év legfontosabb liturgikus és fejlesztési feladatait.
Kiemelt célunk a méltó előkészület a Budapesten 2020 szeptemberében megrendezésre kerülő Eucharisztikus Világkongres�szusra, melyen terveink szerint sok perkátai
ember is részt tud venni. Mivel ekkor több
ezer gyermek elsőáldozása történik meg

Az Eucharisztia jelentéséről, tiszteletéről és
a hozzá kapcsolódó programokról a következő hónapokban e fórumon is bővebb
tájékoztatásokat adunk !
Egyházközségi elöljáróságunk döntése alap-
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ján az önkéntes egyházi hozzájárulás éves
összegeit kis mértékben emelni kényszerültünk, így Perkátán 2019-ben az alábbiak: aktív, dolgozó felnőtt részére legalább
6000 Ft, míg a nyugdíjas, gyesen lévő vagy
munkanélküli testvéreknek legalább 4600 Ft
személyenként. Kérjük szíves támogatásukat csekken, átutalással vagy személyesen
befizetve !
Az általunk kért összegek többnyire nem
érik el az Egyházmegyei Főhatóság által
javasolt 0,5 százalékos jövedelmi értéket,
ezért akinek módjában áll , kérjük a nagyobb
összegű támogatásukat , melyeket előre is
hálásan köszönünk !
Idén terveink szerint elkezdődik templomunk felújítása és plébániaépületünk fejlesztése is , melyekhez adományokat és
segítségeket köszönettel fogadunk !

Hamarosan megkezdődik az adóbevallások
időszaka, ahol a felajánlható 1 %-kal kérjük
támogassák a perkátai Kisboldogasszony
Alapítványunkat ( adószáma: 190984091-07 ). Helyi egyházunknak nagyon fontos
forrása az alapítványi bevétel,mivel ezen
összegeket templomunk felújítására és közösségi célokra fordítunk.
A másik felajánlható 1 %-kal pedig kérjük
a Magyar Katolikus Egyházat támogassák !
Felajánlásaikat előre is köszönjük !
Farsang időszakát éljük egészen március
6-ig, amikor Hamvazószerdával megkezdődik a Nagyböjt időszaka. Húsvét szent
titkára e 6 hetes belső elcsendesedéssel
kell lelkileg is ráhangolódnunk. Ezekben a
hetekben kerüljük a hangos örömöket, mulatságokat, bálokat ( ahogyan elődeink még
a hangszereket is félretették…) és próbáljuk
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meghallani lelkünkben Istenünk megszólító
hívását ! A testi böjtölés szokása az egyházi előírások szerint Hamvazószerdától
Húsvét ünnepének kezdetéig tart, melyben
péntekenkénti hústilalmat jelent 14 éves
kortól mindenkinek. Hamvazószerdán és
Nagypénteken szigorú böjtöt kell tartani
18 és 60 éves kor között, ami a hústól való
tartózkodás mellett a napi háromszori étkezést enged egyszeri jóllakással. Ajánlott
próba akaraterőnket, kitartóképességünket
erősítenünk a mai elkényelmesedett világunkban… Nagyböjt péntekjein keresztúti
ájtatosságot tartunk templomunkban.
Derűs kitartást, rendíthetetlen hitet adjon a
Mindenható Igaz Isten minden jószándékú,
Istenfélő keresőnek az Ő megtalálásához !
Pavlicsek Zsolt
lelkipásztori munkatárs

Köszönet
A Kisboldogasszony Alapítvány nevében köszönjük a 2018-ban kapott, adott adományaikat mindenkinek.
Magánszemélyeknek, Polgármester Úrnak, és a Polgármesteri Hivatal segítségét. Köszönjük a Perkátai
ÁMK-nak, a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.-nek és az intézmények minden dolgozójának,
aki segítette a munkánkat.
Ezen felül köszönjük mindenkinek, aki felajánlotta adója 1%-át.
A 2019-es évben is szívesen fogadjuk adományaikat, adójuk 1%-át.
Adószámunk: 19098409-1-07
Köszönettel:
Virág Györgyné,
a kuratórium elnöke

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SIBA LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik, férjem, PAPP JENŐ (1937. január 21 - 2019. január 19.)
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, a család gyászát enyhíteni igyekeztek!
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ÁLDOTT JÓZSEF, szeretett férjem, édesapa,
nagyapa temetésén részt vettek, utolsó földi útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút
hoztak, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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Közlemények
A bölcsőde egykori
vezetőjére, Eta nénire
emlékezünk
Életének 81. évében, 2019. január 22-én
elhunyt Szabó Lajosné, Eta néni. Jó néhány
Perkátán élő ma fiatal felnőttkorú lakó még
kisgyermekkorából ismerhette, hiszen Ő
volt a községben működő bölcsőde utolsó
vezetője.
Eta néni lány korában a budapesti Vas utcai

Új támogatási
forma:
A gyermekek otthongondozási
díja ellátást január 1-jétől vezették be.
Az önmagukat ellátni képtelen
gyermeküket ápolók számára
biztosítandó „gyermekek otthongondozási díja” (GYOD)
nevű ellátást 2019. január
1-jétől vezették be, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény módosításával.
A GYOD-ra jogosult az a vér
szerinti vagy örökbefogadó
szülő, aki
a) súlyos fogyatékosságából
eredően önellátásra képtelen,
vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy

csecsemőotthonban tanulta ki a szakmát
és ott volt csecsemőgondozó. Az 1960-as
évek közepén került férjével Perkátára, ahol
az egykori zárda épületben működő helyi
bölcsődében lett gondozónő, és nevelgette szeretettel, mosolyával a 3 éven aluli
kisgyermekeket. Később rá bízták az akkor
két csoporttal működő bölcsőde vezetői
feladatait. A vezetői beosztással járó adminisztratív feladatok mellett, mindig jobban
szeretett a gyermekek között lenni és tevékenykedni. Kollégái tisztelték, aranyos és
kedves főnökként emlékeznek rá. Egészen
a bölcsőde 1991-ben történő bezárásáig
látta el vezetői feladatait. Ezt követően, már
korábban fennálló egészségügyi problé-

b) tartós betegségéből eredően
önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.
A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülőgyermek
viszony releváns.
Az ellátást főszabály szerint csak
a vér szerinti, illetve az örökbe
fogadó szülő veheti igénybe.
Egyéb hozzátartozó csak a szülő
halála esetén válhat jogosulttá az ellátásra, illetve akkor, ha
a szülő egészségi állapotából
adódóan nem tudja gyermeke
ápolását tovább ellátni, a szülő
szülői felügyeleti joga szünetel,
vagy bíróság által megszüntetésre kerül.
A GYOD összege a 2019. évben
bruttó 100.000 forint. Ha a szülő
több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, részére
másfélszeres összegben kell az

mái következtében, tartós betegállományra
kényszerült egészen nyugdíjazásáig.
Nyugdíjas éveiben aktív tagja volt a Perkátai
Nyugdíjas Klubnak. Utolsó éveiben betegsége és gyengesége miatt otthonában lánya
volt segítségére.
Temetésére 2019. február 8-án, 13 órakor
került sor a perkátai temetőben.
Részvétünk a családnak! Nyugodjék békében!
Az újonnan induló bölcsőde kollektívája
nevében:
Jákliné Rajcsányi Rozália
szakmai vezető

ellátást folyósítani.
Az ellátást tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani,
első alkalommal a 2019. január
havi ellátást 2019. február 5-ei
időponttal.
A GYOD-ra való jogosultság
időtartama – az ápolási díjhoz hasonlóan – nyugellátásra
és egészségügyi szolgáltatás
igénybevételére jogosít.
Az ápolók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése érdekében háromhavi ellátás
folyósítására kerül sor akkor,
ha az ellátásra való jogosultság megszűnése az ápolónak
nem róható fel (az ápolt személy intézményi elhelyezése,
az önellátásra való képtelenség megszűnése, illetve az ápolt
személy halála esetén).
A GYOD megállapítása iránt

2019. január 1-jét követően lehet kérelmet benyújtani.
Ugyanakkor a törvény szerint
annak a vér szerinti vagy örökbe
fogadó szülőnek, akinek 2018.
december 31-én végleges döntés alapján a gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága állt fenn, a járási hivatal
– legkésőbb 2019. január 15-éig
meghozott döntésével – 2019.
január 1-jére visszamenőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek
vizsgálata nélkül megállapítja a
GYOD-ra való jogosultságát, és
ezzel egyidejűleg rendelkezik
az ápolási díjra való jogosultság
2018. december 31-ei időponttal történő megszüntetéséről
(átforduló ellátások).
Tehát 2019. január 1-jétől hivatalból (kérelem benyújtása
nélkül) megállapításra kerül a
GYOD minden olyan vér szerinti
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vagy örökbe fogadó szülő részére, aki 2018. december 31-én
gyermeke ápolása révén ápolási
díjra jogosult volt. Ezekben az
esetekben a hatóságnak csak az
alábbiakat kell vizsgálnia:
– az ápolási díjra való jogosult-

A közfoglalkoztatás változásai
Február 28-ával lejárt közel 55
közfoglalkoztatott szerződése
a Perkáta Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnál, mind Perkáta Nagyközség Önkormányzatánál. Nagyon köszönjük az
elmúlt évben Perkátán dolgozó
közfoglalkoztatottak munkáját,
akik az intézményekben és
Faluüzemeltetés kötelékében
dolgoztak.
Eddig nagyrészt 100%-os támogatásban részesültünk a
közfoglalkoztatás keretén belül. Elsősorban a közfoglalkoztatottak pénzügyi motivációja
történt meg. Amennyiben, ha
az elsődleges munkaerőpiacon
helyezkedtek el, akkor a béren
felül kiegészítő támogatást
kaphattak, sőt az őket betanító
munkatársak is külön juttatásban
részesülhettek.
Idén, márciustól jelentős változások történnek a közfoglalkoztatásban, amelyek az ország
gazdasági növekedésével is kapcsolatosak. 2019-től a közfoglalkoztatók, köztük önkormány-

ság fennállását 2018. december
31-én,
– a szülő-gyermek kapcsolatot
(vér szerinti/örökbe fogadó),
– a megállapítható támogatás
összegét: amennyiben a szülő
rendszeres pénzellátás folyó-

zatunk is az önrész biztosításával
tud részt venni a programban.
Gazdasági erőtől, a település
adóerő-képességétől függ az
önrész mértéke (amely Perkáta
esetében az elmúlt három évben közel megduplázódott) az
esetünkben 20%, míg a járási
központunk Dunaújváros Megyei Jogú Városnál 50%.
Jelentős lépéseket voltunk
kénytelenek megtenni. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat önerő híján nem tud
részt venni a közfoglalkoztatásban, míg önkormányzatunk is
csak 20 fő foglalkoztatását tudja
vállalni a márciustól jövő februárig futó programban, ami közel
5 millió forintos önerőt igényel.
További szigorítások is történtek
azzal, hogy automatikusan nem
tudunk szakképzettséggel rendelkezőket közfoglalkoztatni.
Feléjük elvárás, hogy az elsődleges munkaerőpiacon boldoguljanak, amelyhez a kormányhivatal munkaügyi osztályai minden
segítséget megadnak, hiszen az
elmúlt hetekben önkormányzatunk összes közfoglalkoztatottjával hosszas interjút készítettek.
Szerencsére a lezáruló ciklus
ideje alatt is többen helyezkedtek el igazi munkahelyen,
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sítására tekintettel részös�szegű ápolási díjban részesül,
részére részösszegű GYOD
biztosítandó. (Ez alól kivételt
jelent a GYET, illetve a másik
gyerekre tekintettel folyósított
GYED, GYES, mivel ezen családtámogatási ellátások a GYOD

tekintetében nem tekintendőek
rendszeres pénzellátásnak.)
A hivatalból átforduló ellátások
esetén a járási hivatal 2019. június 30-át követően felülvizsgálatot végez.

illetve a február végi záráskor
nyilatkoztak úgy, hogy munkahelyet találtak. Önkormányzatunk is előszeretettel alkalmaz
olyan munkatársakat, akiket
már megismertünk a közfoglalkoztatás alatt. Intézményeinkben közel 10 fő régebben
is közfoglalkoztatott volt. Tavaly is vettünk fel egy kollégát

a Faluüzemeltetéshez a közfoglalkoztatásból, illetve idén
is tervezzük azt, hogy nyugállományba vonulók helyére
a programban bizonyítottak
közül veszünk fel új munkatársakat.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Somogyi Balázs
polgármester

Kitüntetést kapott Perkáta Nagyközség Önkormányzatának
közbiztonsági referense
2019. március 1. napján 10:00
órakor a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon (Székesfehérvár, Szent
Flórián körút 2.) Szabó Bianka
a Nemzetközi Polgári Védelmi
Nap alkalmából elismerő oklevelet vehetett át a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a polgári védelmi területen, hosszú időn át nyújtott
kiemelkedő tevékenységéért.
A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!
Perkáta Nagyközség
Önkormányzata

Ügyvédnő ügyfélfogadása

„Semper consilium tunc deest cum opus est maxime.” Publ. Syrus
„A jó tanács mindig akkor hiányzik, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.”
§ DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD §
Irodája: 2456 Besnyő, József A. u. 21.
Elérhetőség: 06-70-777-53-19 ; bacsalmasicsilla@gmail.com
Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy az alábbi napokon, 14:30 és 15:30 között tartok ügyfélfogadást a
Polgármesteri Hivatalban:
2019. március 11., április 8., május 6.
ÜGYFÉLFOGADÁS:
TELEFONON TÖRTÉNŐ ELŐZETES IDŐPONT
EGYEZTETÉS ALAPJÁN.
BEJELENTKEZÉS: A 06-70-777-53-19-ES
TELEFONSZÁMON
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Tavasszal lehetséges a kerti hulladék égetése
Az éven belül két időszakban lehetséges a kerti hulladék és avar égetése településünkön. Az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetéséről szóló 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendeletünk 4. §-a az égetés időpontját tavasszal március
1-je és május 31-e között, míg ősszel október 1-je és november 30-a között határozza meg, kizárólag pénteken 8 és
20 óra között, és szombaton 8 és 12 óra között.
A tűzgyújtás kapcsán kérjük, figyeljenek arra, hogy ez időszakban az eloltás is megtörténjen, illetve kérjük, legyenek tekintettel az egyéb égetésre vonatkozó szabályokra és kiemelten az időjárási körülményekre!
Somogyi Balázs
Polgármester

Az Adonyi Agroszerviz Kft.

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY

javító és karbantartó munkakörbe
lakatos, hegesztő, gépszerelő, villanyszerelő és
gépkocsi vezető munkatársat keres.
Kiváló szakmai fejlődési lehetőség, hosszú távú
munkakapcsolat.
Bérezés megegyezés szerint.

Továbbra is várjuk írásaikat, hirdetéseiket,
közérdekű híradásaikat a perkátai eseményekről!
A következő lapzártánk ideje: 2019. április 15.
Elérhetőségünk: ujperkataihirek@gmail.com
a Faluüzemeltetési iroda,
vagy személyesen a szerkesztőség tagjai

Jelentkezni a 30/902-15-41, 30/405-41-29
telefonszámokon,
vagy az agroszervizkft@gmail.com címen lehet.

A Perkátai Hírek hasábján lehetőséget
adunk a helyi vállalkozások közelebbről
való bemutatkozására, valamint a hirdetéseik megosztására.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel! A helyi hirdetőknek állandó 20%-os kedvezményt,
valamint a megjelenések gyakoriságától
függően további kedvezményeket biztosítunk!

Bemutatkozik az
Iparcikk Bolt és Reál
Élelmiszer
Vállalkozó: Czeglédi Ferenc
Cím: Perkáta, Szabadság tér 5.
Vállalkozásomat 2001-ben kezdtem édesapámmal és párommal. Kezdetben az Iparcikk Boltot béreltük az Áfésztől, majd megvásároltuk. Következő évben megkezdődtek
a felújítások, tetőt cseréltünk és hozzáépítetünk 60m2 eladóteret, így biztosítva a
vevőknek a szélesebb áruválasztékot!
Az évek alatt folyamatosan szem előtt tartottuk a vevők igényeit, ennek megfelelően

alakítottuk, és alakítjuk a termékválasztékunkat. Az Iparcikk Bolt termékkínálatában
szinte minden megtalálható, ami a házban
és a ház körüli munkákhoz szükséges, valamint papíráru, vegyi áru, játék, ajándék és
ruházati termékek.
2015 januárjától 2 évig béreltük Tercsák
Lajostól az Élelmiszer boltját, melyet Reál
franchise tagként üzemeltettünk, majd 2017
januárjától átköltöztünk saját üzletünkbe.
Az új Reál Élelmiszer építésénél a legkorszerűbb technológiákat alkalmaztuk.
Az élelmiszer boltnál is a legfontosabb
célunk az volt, hogy a vevők igényeit kielégítsük, komfortérzetüket növeljük. Az új
boltban friss húsos pulttal, frissen helyben
sütött pékáruval bővítettük a termékválasztékot. Szép környezetben, kedves barátságos kiszolgálással, folyamatos akciókkal,
elérhető árakkal várjuk a kedves vásárlókat.
Mindkét üzletben fizethet bankkártyával és
utalvánnyal, a Reál élelmiszerben telefon és
áramfeltöltésre is van lehetőség.
A jövőre nézve még sok tervünk, ötletünk
van, amit szeretnénk megvalósítani!

Czeglédi Ferenc vállalkozó
A vállalkozások bemutatásában, az interjú,
és a fotók készítésében önkéntes segítséget
nyújtott:
Szloboda Bianka
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www.albatire.hu

: 20/514-7744, 30/400-7178

Seregélyes, Pálinkaháza, Sereg-Tej Kft. mellett

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSA
Perkáta belterületen, (helyrajzi szám: 165),
1100 m2-nyi termőföld-terület bérelhető.
Ár megegyezés szerint.
(Kisbács út 6 szám alatt).
Tel.: 06-70-265-8882

HIRDETÉSI TARIFÁK:
1 oldal:
20 000 Ft + áfa
1/2 oldal: 10 000 Ft + áfa
1/4 oldal: 5 000 Ft + áfa
1/6 oldal: 3 500 Ft + áfa
1/8 oldal: 2 500 Ft + áfa
Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások
térítésmentesek.
A társadalmi célú hirdetések
negyed oldalig díjmentesek!
Kedvezmények:
2-5 megjelenés: 15%
5-9 megjelenés: 25%
10 és felette: 40%
Helyi hirdetőknek állandó 20% kedvezmény!
A hirdetés költségeit a Perkátai
Polgármesteri Hivatal
Pénztárában kell kifizetni a hirdetőknek
(2431. Perkáta, Szabadság tér 1.)
személyesen, vagy átutalással.
Fizetési határidő:
a Perkátai Hírek megjelenésétől számított
5 munkanap.

