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• Első pontként a testületbe újonnan bekerült 
Bölcskei-Csősz Nikolett és Szőke Imre képvi-
selők eskütétele hangzott el. Köszönjük nekik, 
hogy ők úgy indultak el a képviselőválasztáson, 
hogy a megszerzett mandátumuk birtokában 
dolgozni is kívánnak.

• Második pont a Pénzügyi Bizottság hiányzó 
tagjainak megválasztása volt. Új belsős tagként 
Sarok Mihály, új külsős tagként Tagai Réka 
tette le az esküt.

A pénzügyi Bizottság összetétele: Moso-
nyi-Bógó Nikolett- elnök, Áldott Richárd- 
képviselő, Bölcskei-Csősz Nikolett- képviselő, 
Sarok Mihály-képviselő, Tagai Réka- külsős 
tag, Vaskó Ferenc-külsős tag.

• Harmadik pontként a Perkátai Kínai Központ 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
pótlása történt meg a szeptemberi lemondá-
sokat követően. Az új tagok: Áldott Richárd 
elnök, Lászlóné Jóvári Lia és Szentes Kitti. 
Köszönjük, hogy elvállalták a feladatot.

• A negyedik pontként előírt „A Perkátáért 
Közalapítvány új kuratóriumi tagjainak meg-
választása” elnapolásra került, tekintettel arra, 
hogy a jelenlegi kuratórium még 2020. no-
vember 30-ig működik.

• Ötödik pontként megtárgyalta a testület 
a szociális célú tűzifa pályázati támogatás-
ról szóló rendelet néhány elemét, a korábbi 
rendelet nagy részének változatlanul hagyása 
mellett. Ami változás egyrészt az, hogy a Co-
vid-helyzetre való tekintettel nem az utolsó 
egy havi jövedelmet veszik figyelembe a jo-
gosultság megállapításánál, hanem az utolsó 
3 havi jövedelem átlagát. A javaslat Szőke 
Imre képviselőtől származott. Másodsorban 

figyelembe vette a testület azt a sokszor je-
lentkező lakossági nemtetszést, hogy a kiutalt 
szociális célú tűzifa értékesítésre kerül, elvéve 
ezzel azoktól, akik valóban tüzelnének vele. 
Ezért beépítésre kerül a rendeletbe, hogy aki 
értékesíti a fát, vagy más lakcímen használja 
fel, mint ahol lakik, 2 évre kizárásra kerüljön 
a támogatásból.

• Hatodik pontként szó esett a Táncsics-Szent 
István-Sport utca aszfaltozásáról. Tekintettel 
arra, hogy korábban a témában semmiféle 
előkészületek nem történtek a munkálatokkal 
kapcsolatban - a pályázat megírásán kívül 
-, ezért a kivitelezők pályáztatása most tud 
megtörténni. A munkálatokat viszont a testület 
nem szeretné novemberben és decemberben 
rohamtempóban elvégeztetni, mert félő, hogy 
az a minőség rovására menne, és akkor fél év 
múlva már kátyúzni kellene az új burkolatot, 
a tél elmúltával. Három kivitelező céget pá-
lyáztatnak, és a meghatározott keretösszegbe 
beleférő, legmagasabb műszaki színvonalú 
ajánlatot fogadják majd el.

• Hetedik pontként Oláh István ügyvezető 
alpolgármester kérésére tájékoztatás hangzott 
el a település pénzügyi helyzetéről. Esze-
rint 2020. október 15-ig Perkátának 12 millió 
Ft lejárt határidejű, ki nem fizetett számlája 
van. A község bankszámláján pedig 4 millió 
Ft szabadon felhasználható összeg található. 
Vagyis 8 millió Ft hiányzik ahhoz, hogy a lejárt 
tartozásokat rendezni tudjuk.

• Nyolcadik pontként az ECO-Profit 2000 Bt. 
által benyújtott - jogosnak nem ítélt - szám-
lával kapcsolatos egyeztetésekről döntött a 
testület.

• Kilencedik pontként egy építési telek értéke-

sítés megkeresést bírált el pozitívan a testület.

• Végül döntés született arról is, hogy a testület 
újra életre kelti a „Perkátai Hírek” havi lapot, 
mert fontos, hogy azokhoz a lakosokhoz is 
eljusson a naprakész információ, akik nem az 
interneten tájékozódnak. Az önkormányzat 
anyagi lehetőségeihez mérten, alacsonyabb 
költségvetésű kivitelezés mellett tud újra életre 
kelni az újság.

Beszámoló az október 27-ei rendkívüli kép-
viselő-testületi ülésről

• Első pontként a Kormányhivatal törvényes-
ségi felhívásának megtárgyalása történt, mely 
a 2019-es önkormányzati választásokat kö-
vetően a gazdasási programot tartalmazó 
határozat kapcsán merült fel. Törvényszerűen 
a polgármesternek megválasztását követő 
6 hónapon belül- tehát 2019.november - 
2020.április vége közötti időszakban - leadásra 
kellett volna kerüljön a gazdasági program", 
amely nem teljesült határidőre, csak jelentős 
késéssel, szeptember 9-én. Ezzel kapcsola-
tosan volt szükség határozathozatalra, emi-
att volt szükséges a rendkívüli testületi ülés 
összehívása.

• A Magyarországi Kovácsmíves Céh perkátai 
alkotótáborával kapcsolatos kezdeményezést 
tárgyalta a testület. A fent említett Céh pályázni 
kíván alkotótábor megtartására, melynek kap-
csán Perkátán harangláb kialakítása történne 
meg a Céh által. A harang öntése és minden 
egyéb munkafolyamat a faluban kerülne meg-
rendezésre, mely látogatható lenne és egy 
örök értéket alkotna Perkáta szívében.

Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete

Mosonyi-Bógó Nikolett képviselő és a pénz-
ügyi bizottság elnöke vagyok. Tavaly október 
közepe óta van lehetőségem arra, hogy rá-
tekintsek falunk anyagi körülményeire, ezért 
szeretném tájékoztatni Önt, kedves Olvasót 
községünk pénzügyi helyzetéről.

Tudni kell, hogy Perkáta évek óta nagyon ne-
héz anyagi körülmények között van. A 2019-
ben választott új képviselő-testület megala-
kulásakor 60 millió forintos elméleti hiányról 
kaptunk tájékoztatást a volt polgármestertől. 
Ez az elméleti hiány azt jelenti, hogy a község 
normál működtetéséhez kb. ennyivel kellene 
növelni a bevételeket.

A 2020-as költségvetés összeállításakor pró-

báltuk a kiadások mértékét a bevételi lehető-
séghez igazítani, de így is mínusz 19 millióval 
kellett tervezni.

Ezen sokat rontott az idei járványveszély és az 
eddig helyben maradó (40% - kb. 7 millió Ft) 
gépjárműadó elvétele is, és egy kicsit javított 
a rétek eladásából befolyt vételárak egy része.

Minden hónap elején elsőként a bérek kerül-
nek kifizetésre, majd a gyermekétkeztetés. 
Azt gondolom, hogy ez így van jól, hiszen a 
családok megélhetése, a gyermekek étkez-
tetése a legfontosabb.

Ezek után következnek azok a közüzemi 
számlák, melyek elsőbbséget élveznek, tehát 
ahol már közelít a ki- vagy lekötés. 

2020. október 1-től Oláh István alpolgármes-
ter tölti be az ügyvivő polgármester pozíciót.

A 2020. október 7-i átadás-átvételi dokumen-
tációk alapján elmondható, hogy 21 millió Ft 
lejárt határidőjű adó megfizetési kötelezettség 
merül fel a lakosság és a vállalkozók részéről, 
pótlék nélkül. Az ügyvezető polgármester az, 
aki – a település túlélését szem előtt tartva – 
felvállalta, hogy az évek óta be nem fizetett 
adók megfizetése érdekében felszólításokat 
küld ki. Ezen felszólítások hatására október 
második hete és október 20-a közötti idő-
szakban 3,2 millió forint adó folyt be, ezzel 
elősegítve azt, hogy a közüzemi számlák na-
gyobb arányban kerülhessenek kifizetésre. 
Mondhatnám úgy is, hogy ne legyen fűtés 

Beszámoló az október 15-ei képviselő-testületi ülésről

Pénzügyekről őszintén
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A Perkáta Önkormányzati történések hírei 
különböző formában, de feltételezem, hogy 
mindenkihez eljutottak. Van, aki a facebookról 
értesült, van aki Az Önkormányzat hivata-
los internetes portáláról, van aki a Perkáta 
Online-ról és van, aki csak hallotta az isme-
rőstől vagy családtagtól, hogy lemondott a 
Polgármester.  

A lemondás igazi okát csak a volt polgármester 
tudja. Mi választópolgárok, csak találgatunk és 
a lemondás előtti történésekből „panaszkodá-
sokból „próbáljuk kikövetkeztetni az igazi okot, 
ki-ki a maga információi alapján.  Ez a történés 
a falunk életében, közügyeink rendezésében   
példa nélküli. Én azok közé tartozom, aki a 
rendszerváltás óta (sőt még előbb is) figye-
lemmel kísérem az önkormányzati munkát és 
kisebb -nagyobb lendülettel részt veszek ben-
ne. Engedjék meg hogy megosszam Önökkel 
a kialakult helyzettel kapcsolatos véleményem.

Én a jelenlegi Önkormányzat Pénzügyi Bi-
zottságának vagyok egyik külsős tagja, tehát 
engem az új testület választott a bizottságba 
azzal a szándékkal, hogy a testületi munka 
döntéselőkészítését ne csak a   választott 
önkormányzati képviselő tegye, hanem legyen 
független vélemény  mely racionális, tényeken 
alapuló és politikai szándék nélkül mond vé-
leményt egyes pénzügyi kérdésekben. 

El kell mondani hogy ez a külsős bizottsági 
tagságot régen is igényelték a választott ön-
kormányzati képviselők és a polgármester, 
de 2010. és 2019. között nem igényelte a  
mindenkori  vezetés. 

Nehéz helyzet vár arra, aki polgármester lesz.

Sok feladatot kell megoldania, csak néhány 
ezekből:

- januárban meg kell alkotni a 2021 es költ-
ségvetést, és szembesülni fog azzal a ténnyel, 
hogy a bevételek nem fedezik a kiadásokat. 
Meg kell oldani.  (de hogyan?  növeli a bevételt   
saját hatáskörbe, tehát adókat vet ki ??, vagy 
csökkenti a kiadásokat??  , vagy hagy mindent 
így ahogy van.   ??? )

- Folytatni kell a pályázat írásokat mert szükség 
van a fejlesztésekre és az önerőből nem fog 
menni (aki eddig írta a pályázatokat lemondott. 
Hogy mért azt nem mondta, de a polgármes-
ter távozásával függ össze.)  

- meg kellene oldani a faluüzemeltetés 

dolgozói létszámának optimalizálását és a 
gazdálkodásuk keretének növelését mert a 
falu változást vár az az utak, és egyáltalán a 
közterületeink rendben tartása terén. Végre 
gazda kell a falunak. 

- Közösséget is kellene építeni, mert a jövő 
a civileké.

Sorolhatnám a feladatokat, de a lényeg az, 
hogy olyan emerre van szükség, aki bírja a 
terhelést, kompromisszumra kész, bírja a kri-
tikát, nem párt elkötelezett de legalább élvezi 
a kormánypárt szimpátiáját, mert nagy lesz 
vele szemben az elvárás. 

Az új polgármestert a normál választássokkal 
ellentétben, egy ismert összetételű képviselő 
testület várja. Aki indul a választáson, már most 
tudja kikkel kell együtt dolgozni. (mert együtt 
kell dolgozni !!!) El tudja dönteni, hogy akar 
vagy nem az Öten Együtt Perkátáért egye-
sülettel együtt dolgozni, mert ma ők vannak 
többségben a képviselő testületben.  Az előző 
polgármester e képviselők miatt mondott le, 
mondván, hogy ők az akadálya a falu fejlő-
désének. Én ezzel nem értek egyet, de ez a 
fórum nem ad lehetőséget a véleményem 
bővebb indoklására.

Arra kérem azokat, akik Polgármester vá-
lasztáson meg mérettetik magukat, hogy 
ha nem ismerik mert nem volt lehetőségük 
megismerni a konkrét feladatokat, ügyeket 
akkor tájékozódjanak, kérjenek információt 
a Jegyző Úrtól, vagy Alpolgármester Úrtól. 
Ismerje meg Pl. az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét, lehetőségeit.

Ha igénylik a nyílt vitát a jelöltek között, én fel-
ajánlom, hogy a mediátor szerepet elvállalom. 
(ha a vírus helyzet ezt megengedi.)

Végül azzal fejezem be, hogy sokan kértek, 
hogy induljak én is a választáson. Erre az a 
válaszom, hogy 63 évesen 2 évvel a nyugdíj 
előtt nem bírnám az a terhelést, ami minimum 
4 évet jelent. 2002 ben voltak Polgármesteri 
ambícióim, de be kell látnom, hogy elment az 
idő. Szeretném élvezni a nyugdíjas éveket, él 
minél többet az unokáimmal lenni. 

Kérek minden szavazásra jogosul állampolgárt, 
menjen el szavazni. 

2020. 11. 04.
 Vaskó Ferenc  

Perkáta Sport utca 38.      

POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS ELŐTT 

vagy villany nélkül az óvoda, a kastély vagy a 
szociális központ.

Aktualizált számokat is szeretnék Önnel kö-
zölni, melyek a 2020. november 5-i bérek 
kifizetése utáni állapotot tükrözik:

- kifizetésre váró számlák összege: 18,5 mil-
lió forint (közüzemek, étkeztetés, háziorvosi 
ellátás);

- önkormányzat aktuálisan felhasználható 
egyenlege: 3,5 millió forint.

Jól látható, hogy mintegy 15 millió forint 

kifizetésre váró számla van fedezet nélkül. 
Elkeserítő, de ugye ahogy fentebb írtam, ez 
az összeg még magasabb lenne, ha az éve-
kig felszólítás nélkül hagyott adók behajtása 
nem kezdődött volna meg. Ha megnézik a 
tájékoztatóm elején említett 60 millió forint 
elméleti hiányt és a most jelzett 15 millió forin-
tos hiányt, azért az elmondható, hogy sikerült 
¼-ére csökkentenünk a „hiány” mértékét, 
mindezt úgy, hogy az erre az évre tervezett 
7 millió forintos helyben maradó gépjármű 
adó elvételre került Perkátán, mint minden 
más településen.

(Ebben az összegben egyébként a fent emlí-
tetteken kívül még nincs „só” télre, vagy idő-
sek karácsonyi csomagja, de még mikulás 
csomag sem.)

Azt gondolom, van kiút ebből a helyzetből, 
mely a bevételek növelésével és/vagy kiadások 
csökkentésével orvosolható.

Azon vagyunk és leszünk, hogy egyenesbe 
jöhessünk!

Tisztelettel:

Mosonyi-Bógó Nikolett

TA R TA L O M
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Mozgalmas időket élünk manapság: globá-
lisan, országosan és helyben egyaránt. Vál-
toznak életünk keretei és lehetőségei, jobb 
és rosszabb irányokba egyszerre, de min-
denképpen erősen jelen van életünkben a 
VÁLTOZÁS. Koncentráljunk most Perkátára, 
hiszen itt élünk, itt szeretnénk boldogulni és 
minél elégedettebben, boldogabban élni. 

Falunk életében lezárult egy időszak és egy 
új kezdődött-kezdődik. Nagy mérföldkő volt, 
amikor 1990-ben a tanácsrendszerből átlép-
tünk az önkormányzatiságba. Nagy változás 
volt, amikor a falu 2006-ban, majd 2007-ben 
új szellemű vezetést választott a település 
élére. 2019-ben ismét nagy átalakulást hozott 
az önkormányzati képviselők jelentős arányú 
megváltoztatása. 

Minden időszaknak voltak örömei, sikerei és 
voltak nehézségei, kudarcai. Elődeink erőfe-
szítéseit tisztelnünk kell, hiszen jószándékuk 
nem kétségbe vonható. Köszönet illeti néhai 
Kenyér Józsefet, néhai Radeczki Györgyöt és 
a legutóbbi 14 év polgármesterét Somogyi Ba-
lázst, hogy erejük, tehetségük és lehetőségeik 
alapján tettek Perkáta fejlődéséért! Köszönet 
illeti a velük együtt dolgozó képviselőket és 
a hivatal munkatársakat is! 

Perkáta 2019 őszén egy erőteljes változtatás 
mellett döntött, e folyamat teljesedik be az 
új polgármester közelgő megválasztásával 

2021 elején, bár a rendkívüli helyzet miatt e 
sorok írásakor a pontos nap még nem tud-
ható. A kiemelkedő változtatásokat mindig az 
jellemezte, hogy új emberek kaptak bizalmat 
polgármesterként és képviselőkként is. E vá-
lasztások mindig a választási jogukat gyakorló 
perkátai emberek többségi döntései voltak. 
Közmegegyezés szerint e döntéseket meg-
kérdőjelezni nem szokás, inkább bizalommal 
érdemes nézni a jelen és a jövő feladatai elé. 

E sorok írásakor még nem tudható, hogy kik 
lesznek a jelöltek és közülük kit választ Perkáta 
első emberévé a lakosság. Nyilván minden 
jelölt szeretne tenni a településért, senki jó 
szándékát nincs jogunk megkérdőjelezni. 
Alapvető döntési szempont azonban, hogy 
ki a legalkalmasabb jelölt arra, hogy Perkátát 
érdemben képviselni tudja helyben, megyei 
szinten, országos fórumon és mindenféle ha-
tósági ügyben, eljárásban. A legfelkészültebb, 
vezetni és kommunikálni, kiállni is jól tudó 
jelölt a legmegfelelőbb a sokrétű feladat-
halmazra, a nem kevés nehézség és problé-
ma kezelésére, amelyek az új polgármester 
nyakába fognak majd szakadni. Gondoljunk 
csak a nehéz pénzügyi helyzetre, a pályázatok 
kezelésére és a szinte végletekig kiélesedett 
személyi konfliktusok megoldásának sokasá-
gára. Érdemes azt is mérlegelni, hogy eddig ki 
mit vállalt és tett a faluért, önkéntesen, társa-

dalmi munkában, mert ez is fontos fokmérője 
az elkötelezettségnek és a komoly szándék-
nak! A semmiből feltűnő önjelöltekről vagy 
a háttérből irányított, kreált „báb”jelöltekről 
nehezen hihető, hogy hatékonyan tudnák 
segíteni Perkátát. / Remélem ilyen személyek 
nem tűnnek majd fel…/

Komoly szempont az alkalmasság mérlegelé-
sénél, hogy békében akar-e valódi fejlesztési 
munkát végezni, partnerként együtt akar-e 
működni az aktuális képviselőtestülettel? ÖSZ-
SZEFOGÁS kell ismét, meg kell mutatnunk, 
hogy vagyunk legalább annyira jó emberek, 
mint bárhol mások, ezért újból egy irányba kell 
húznunk-tolnunk Perkáta szekerét! Nyilván 
lehetnek nézetkülönbségek, melyeket párbe-
széddel, érvek nyílt és kulturált megtárgyalá-
sával, egymás szempontjainak megértésével 
kell közös döntésig vinni és a döntések mögé 
együtt odaállni! Ezek mellet aki a széthúzások 
és a viszálykeltések ellen is fellép, aki ugyanazt 
mondja négyszemközt, mint nagyobb tömeg 
előtt, az lehet hiteles vezetője Perkátának! Aki 
nem más érdekeket szolgál, hanem csakis a 
perkátai emberek jobb helyi boldogulását nézi, 
Ő lehet a mi emberünk a következő évekre! 
ÚGY LEGYEN!                                                                                                      

Őszinte meggyőződéssel és tisztelettel: 

Pavlicsek Zsolt

Hosszú évek hagyománya szakadt meg pénteken, mivel a járványügyi 
veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt az ilyenkor szokásos 1956-os 
emlékműsor és polgármesteri beszéd a faluházban.

Helyette a képviselő-testület szinte valamennyi tagja jelen volt azon 
a megemlékezésen, amit 2020. október 23-án reggel 9 órai kezdettel 
tartottak – a nemrég elhunyt Pavlicsek Attila által készített – Pongrátz 
Gergely mellszobránál. Az önkormányzat koszorúját Oláh István ügy-
vezető alpolgármester helyezte el a szobor talapzatánál, majd néma 
főhajtással tisztelegtek 1956 hősei előtt az emlékláng meggyújtását 
követően.

Vigh György

Perkáta-Cigánváros

1888. július 15-én Győry Teréz grófnő a fővárosba tartott egy szerződést aláírni. A hintaját a 
megvadult lovak elragadták, de a grófnő kisebb sérülésekkel megúszta az esetet. A csodála-
tos megmenekülésének köszönhetően egy emlékművet emeltek Selymespusztán (Perkáta, 
József Attila utca).

A haranglábat egy helyi jótevő a mindenszentek és halottak napjához illően „öltöztette fel”, amit 
Szentes Kitti örökített meg. Hálásan köszönjük mind a gondoskodást, mind a fényképeket Nekik!

Vigh György

Perkáta-Cigánváros

Fotók: Szentes Kitti

Jövőbenéző…

Rendhagyó módon emlékeztek 
1956 hőseire Perkátán

Mindenszentek és halottak napjára...

Fotó: Tagai Réka

Jobbról balra: Oláh István, Mosonyi-Bógó Nikolett, Szőke Imre, 
Bölcskei-Csősz Nikolett, Áldott Richárd, Szőke Imréné (Zsuzsa), 
Lászlóné Szabó Edit
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Óvodai hírek

A 2020/2021-es nevelési évet 144 
gyermekkel kezdtük. Közülük 57 
kisgyermek először lépte át az 
óvoda kapuját, ebből kiscsopor-
tos korú 47 gyermek. Nem volt 
könnyű ez az évkezdés, hiszen a 
járványhelyzet miatt sok régi, jól 
bevált hagyományon változtat-
nunk kellett. Az új kisgyermekek 
számára is csak egy rövid ismer-
kedést tudtunk biztosítani az 
óvoda udvarán. Szerencsére ez-
zel a lehetőséggel szinte minden 
szülő élt és elhozta kisgyermekét. 
A szülői értekezletek sem a szo-
kásos formában valósultak meg. 
A 2 kiscsoport számára az óvoda 
udvarán tartottuk meg a szülői 
értekezleteket, a többi csoportnak 
pedig online formában. 

A szülők együttműködésének kö-
szönhetően az újonnan érkező 
kisgyermekeink zökkenőmente-
sen beilleszkedtek az óvodai élet-
be, mára már ügyes óvodásokká 
váltak, régi óvodásaink pedig bol-
dogan vették ismét birtokukba 
az óvodát. 

A nyár és az ősz folyamán is sokat 
szépült intézményünk. Az óvodai 
Szülői Szervezet lelkes, odaadó 
munkájának köszönhetően a 
gyermeköltözőkbe új öltöztető 
egységeket kaptunk. 

Az Új Óvoda ebédlőjének padjai 
jelenleg már teljesen megújultak 
Somogyi Balázs és Kréczu Zsolt 
jóvoltából. 

A Fecske csoportos gyerekek több 
új játékeszközt is kaptak a Per-
kátáért Közalapítvány és szülői 
felajánlások által. 

László József fajáték készítő fel-
ajánlásaként mágnes színházat, 
bababútorokat kaptak óvodása-
ink.

A Régi Óvoda mosdójába új po-
hártartó polcok kerültek felszere-
lésre Pavlicsek Nándor jóvoltából. 

A szülők összefogása által és sok-
sok szavazatának köszönhetően 
intézményünk PPG Trilak Kft. által 
meghirdetett „Tegyünk együtt a 
színesebb jövőért!” pályázaton 
230 liter beltéri festékből álló 
termékcsomagot nyert, mely a 
későbbiek folyamán kerül felhasz-
nálásra.

Nagy öröm számunkra, hogy 
megújulhattak óvodaudvaraink 
is. Az Új Óvoda udvarán a nyár 
folyamán egy új homokozó került 
telepítésre. A Hankook Értékte-
remtő Önkéntes Program által 6 
db tujával és 2 új udvari játékkal 
is gazdagodott óvodaudvarunk 
Somogyi Béla és Holmár Csaba 
Hankook dolgozók közreműkö-
désével. 

A Régi Óvoda udvara a Magyar 
Falu Program jóvoltából újulhatott 
meg. Ide 6 db új játékeszköz került 
telepítésre. 

2020.10.01-02-án fájó szívvel 
búcsút vettünk régi játékainktól. 
A játékeszközök a Magyar Kínai 
Barátság TSZ szerelőműhelyében 
készültek az 1980-as években. 
Mindenképpen szerettünk volna 
emléket állítani ennek az időszak-

nak, ezért az évek hosszú során 
a gyerekek kedvenc játékát a re-
pülőt, ismét letelepítettük a Régi 
Óvoda első udvarára, már nem 
mint játékeszközt, hanem, mint 
óvodánk szimbólumát, melyet 
virágtartóként hasznosítottunk 
újra. Köszönjük a sok szép fel-
ajánlott virágot Karanyicz Ritának, 
a szülőknek, az ÁMK dolgozóinak 
és a virágtartók készítését Győrik 
Attilának.

Remélem azokban az anyukák-
ban, apukákban, akik a perkátai 
óvodába jártak sok szép emléket 
ébreszt óvodás éveikről ez a ked-
ves játékeszköz. 

Az új játékok telepítését megelőző 
bontási munkálatok elvégzéséért 
köszönetemet szeretném kife-
jezni Szarka Péternek, a Faluüze-
meltetés munkatársainak, Sarok 
Mihálynak, Horváth Árpádnak és 
Krizsány Mátyásnak.

Az ősz folyamán a járványügyi 
helyzetnek megfelelő biztonsági 
óvintézkedések betartásával szín-

vonalas programokat, projekteket 
valósítottunk meg - bábelőadás a 
Magyar népmese napja alkalmá-
ból, a Zene Világnapja alkalmából 
megrendezésre kerülő őszi ovi-
koncert, őszi szüret, szüreti bál, 
Kézmosás Világnapja, „Tök jó hét”, 
Márton napi hagyományok, „Ku-
koricázzunk!” - mind sok isme-
rettel, élménnyel gazdagították 
óvodásainkat, tették színesebbé, 
tartalmasabbá óvodánk minden-
napjait.

Az elkövetkezendő időszakban 
érdekes tevékenységekkel ve-
szünk részt a 2020-ra meghirde-
tett Európai Hulladékcsökkentési 
Héten. 

Az adventi készülődés jegyében 
hangolódunk, készülünk a közel-
gő ünnepekre. 

Rendezvényeinkről, program-
jainkról, projektjeinkről bővebb 
információt a www.perkata.info 
oldalon olvashatnak

Cseréné Marczal Zsuzsanna

óvodavezető

A hétfői munkanapra tekintettel mindenszentek napján, 2020. novem-
ber 1-én emlékeztek a képviselő-testület tagjai a település elhunyt 
polgáraira. Koszorút helyeztek el, mécsest gyújtottak többek között 
a díszpolgárok sírjain, a tiszteletben álló személyek sírjain, továbbá a 
Szabadság téri I. és II. világháborús emlékművön, a temetői II. világ-

háborús emlékmű talapzatán, s végül, de nem utolsó sorban a Kis-

boldogasszony római katolikus templom oldalában lévő honvédsíron.

Vigh György

Perkáta-Cigánváros

Óvodai hírek

Halottak napi megemlékezés

Perkátai Általános Művelődési Központ
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Közösségi hírek

Perkáta - Hazánkban néhány éve, aratás után 
bukkantak fel az első szalmaszobrok. A koc-
ka- vagy körbálákból összerakott „művek” 
állatokat, rajzfilmfigurákat vagy kitalált alako-
kat ábrázoltak. A nagyközség sem maradt ki 
ebből idén. Szombat óta több kompozícióval 
találkozhatunk.

 Október elején jelent meg az Öten-Együtt-Per-
kátáért! Facebook-oldalán egy felhívás, misze-
rint szeretnék más településekhez hasonlóan 
őszi dekorációba öltöztetni a falut. Ehhez 
kérték a lakosság segítségét a következők 
vonatkozásában: kantáros nadrág (szakadt, 
kopott, bármilyen), fejkendő, gumicsizma, 
száras kukorica, tök (nagyobb, kisebb, faragott, 
bármilyen) és egyéb, őszi kreatív. Ezeket az 
önkormányzat udvarán gyűjtötték.

Pénteken (2020. október 16-án) eljött a nagy 
nap és hozzákezdtek a dekorációk elkészíté-
séhez. Estére elkészültek Jancsi és Juliská-
val (községháza), de végül kapott díszítést a 
kastély kerítése is. Szombaton kora délután 
folytatódott a munka és mielőtt besötétedett 
volna, helyére került az utolsó mű is.

 

Az előzetes elképzeléseket felülmúlva öt 
helyszínen láthatók az elkészült kreatív kom-
pozíciók. A Perkáta települést jelző táblák-
nál, Székesfehérvár és Dunaújváros felől, a 
községháza előtt, a Rózsa utcában, valamint 
a Széchenyi és a Mária utca sarkán fogadja 
egy-egy kedves „hangulatkép” az arra járókat. 

Reméljük, sokáig gyönyörködhetünk bennük!

A dekorációk elkészítésében köszönet illeti 
(szigorúan abc-sorrendben) Albertné Niko-

lettát, Áldottné Wágner Henit, Bogóné Plasek 
Krisztinát, Bógóné Végh Zsuzsannát, Bölcs-
kei-Csősz Nikolettát, Horváth-Farkas Ágnest, 
Klics Diánát, Kovács Petrát, Mosonyi-Bógó 
Nikolettet, Radeczki Szabó Melindát és nem 
utolsó sorban Tagai Rékát!

Külön köszönjük Karanyicz Ritának a rengeteg 
virágot, valamint az alapanyagokat biztosító 
polgárok önzetlen segítségét!

Vigh György

Perkáta-Cigánváros

Kedves Olvasó!

Győri Balázs István (Balázs atya) vagyok, és 
nagy örömömre szolgál köszönteni minden 
kedves Olvasót itt a perkátai újság hasábja-
in. Én vagyok Adony plébániai kormányzója 
szeptember 1-jétől Spányi Antal püspökatya 
döntésének értelmében, így Perkátáé is. Sajnos 
a hely szűkössége miatt hosszabb bemutat-
kozásra nincs lehetőség, de egy későbbi lap-
számban valószínűleg megtesszük. Egy rövid 
visszatekintésre, és a karácsonyi ünnepkörre 
összpontosítanánk ebben a lapszámban.

Hajni néni hitoktató váratlan és hirtelen ha-
lála mindannyiunkat megrázott, különösen a 
hittanra járó diákokat. Munkája és személye 
nélkülözhetetlen a plébánia és az iskola éle-
tében. Emléke örök nyomot hagyott mind-
annyiunk szívében. Imádkozzunk érte, hogy a 
Mindenható Isten a Mennyországban szerető 
ölelésébe zárva imádkozzon értünk. A hitokta-
tás kérdése majdhogynem megoldhatatlan lett 
halálával, de jelenleg jómagam vettem át ezt a 
feladatot. Így a 6 település kormányzása mel-
lett 16 hittanórát viszek a perkátai iskolában. 
Fiatalos lelkesedéssel próbálunk a diákokkal 
a zivataros korunkban a hitéletre, lelkiekre 
koncentrálni. Kérem a kedves Szülőket, hogy 
ebben otthon is támogassák gyermekeiket. Ki-
emelkedő esemény volt plébániánk életében, 
hogy 6 hittanos gyermek Elsőáldozott, vehette 
elsőként magához Krisztus Testét és Vérét.

Volt, aki jelezte, hogy szeretné gyermeke el-
sőáldozását kérni. Erre lehetőség lesz, jövő 
Húsvét környékén, viszont szükséges, hogy 
időben jelezzék a kedves Szülők a szándé-
kukat, és természetesen a gyerekek is akar-
ják. Ehhez információt kérhetnek a jövőben 
a perkata1711@gmail.com emailen keresztül, 
vagy akár személyesen is. Viszont szükséges, 
hogy a gyermek Szentmisére járjon, ami vasár-
naponként van reggel 8 órakor. Szintén ezen 
feltételek mellett lehetséges a bérmálkozás 
is. Az egyházi házasságkötés is nagy öröm 
az Egyház számára. Aki 2021-ben szeretne 
házasságot kötni, jelentkezzen a fenti emailen 
legkésőbb január végéig, mert felkészítőre kell 
járni, hogy az oltárhoz járulhassanak.

Nem csak lelkiekben, hanem fizikailag is meg-
újul a plébánia. Templomunk 2 ütemben fog 
megújulni, és a plébánia épület is rendezésre 
kerül, pályázati pénzekből. Köszönjük azoknak 
a személyeknek, akik háttérmunkát és/vagy a 
fizikai munkát végeznek.

Sajnos a plébánia pénztartalékai igencsak 
szűkösek. Ezért kérjük, hogy ha tudják, ado-
mányaikkal támogassák a plébániát. Továbbá 
kérjük tisztelettel, hogy az idei évre kiírt ön-
kéntes egyházi hozzájárulásokat (elterjedtebb 
nevén: Egyházadó) a hátralévő hetekben jut-
tassák el plébániánk fenntartásának céljaira! 
Az összegek 2020-ban nem változtak: aktív, 
dolgozó felnőtt 6000 Ft/ év, nyugdíjas, gyesen 
lévő vagy munkanélküli 4600 Ft/ év, de lehet-

séges magasabb összegekkel is támogatni a 
helyi egyház működését. A támogatást csek-
ken, átutalással vagy személyesen átadva is el 
lehet juttatni Plébániánkhoz! Átutalás esetén 
a közleményben mindenképp tüntessék fel a 
befizető nevét és címét. 

Nemsokára itt van az Adventi Időszak. Így 
beszélnünk kell a miserendről is. Adventben a 
roráté misék szerda reggel 6-kor fognak kez-
dődni, a karácsonyi éjféli szentmise 20:00-kor. 
Lehetőség lesz az idei évben is, ha a COVID 
járvány engedi a pásztorjátékra, ami 13:00-kor 
fog kezdődni december 24-én. A pásztorjá-
tékot László Lilla és Pavlicsek Jázmin Zsanna 
fiatalok fogják szervezni. Kérem a Szülőket, 
hogy támogassák őket lehetőségükhöz mér-
ten. December 25-én Perkátán reggel 8-kor 
szentmisét tartunk perkátai templomunkban.

A plébánia életéről, változásairól értesítést 
kaphatnak a plébániaközpont facebook olda-
láról: „@adonyplebania” keresés után könnyen 
rálelhetnek. 

Kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyt és 
boldog új esztendőt kíván a Plébánia min-
denkinek.

Szeretettel:
Balázs atya

Tedd szebbé a falut! Kedves őszi kompozíciókkal
találkozhatunk Perkátán

 
Fotók forrása: Mosonyi-Bógó Nikolett

Egyházi írások
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Közlemények

Kéri az E.ON a lakosokat, hogy a minél gyorsabb hibaelhárítás érde-
kében vagy az ingyenes hibabejelentő telefonvonalon 06 (80) 205 
020, azon belül pedig a 4-es gomb lenyomásával, vagy az írásunkat 
követő linken jelentsék be a környezetükben észlelt hibát.

Az eddigi tapasztalatok szerint több ügyfél ugyanazon problémával 
kapcsolatos bejelentése felgyorsíthatja az ügyet, mivel a bejelentéskor 
jelzik azt, hogy történt már más bejelentés az adott hiba ügyében. 
Nagy segítséget jelent az E.ON számára, ha az észlelt közvilágítási 
hibát jelzik a faluüzemeltetésnek is a 06 (20) 280 8763 telefonszámon.

E.ON hibabejelentés:

https://www.eon.hu/.../kozvilagitas-hibabejelentes.html

Köszönettel:

Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete

Főbb szakterületeink:  

Pályázatírás, teljes körű projektmenedzsment, beruházás tervezés 
és szervezés, adminisztráció minden témában cégek, vállalkozók, 
civil szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek részére. 

Üzleti tanácsadás, befektető-keresés és közvetítés külföldről és 
belföldről.  

Tolmácsolás, fordítás, üzleti ügyintézések kínai, angol, francia, 
orosz,német nyelveken. 

Könyv és folyóirat szerkesztés és kiadás, oktatás, sportszolgáltatások.

Elérhetőségek: 

30-621-0388, pannonflow1@gmail.com  

ügyvezető: Pavlicsek Zsolt

Vállalom kiemelten Gree,de igény szerint minden márkájú lakos-
sági és kereskedelmi klíma berendezések felszerelését,javítását, 
karbantartását.

Továbbá villanyszerelés esetén is várom hívását.

Keressen bizalommal! 
Kérjen árajánlatot!

Hosnyánszki László (Hosi)

E-mail: hosi.laci40@gmail.com

Telefon:(70)239 8358

Cím:2431 Perkáta József Attila utca 29.

(Fotó. Vigh György)

Közvilágítási problémák 
bejelentése

A PANNON FLOW KFT

PERKÁTAI CÉGKÉNT VÁRJA 
MEGRENDELŐIT!

Klíma és villanyszerelés 
Perkátán és környékén!



A nyár folyamán, megnyitottuk térsé-
günk első vadasparkját.

Többféle háztáji állatot tekinthetnek 
meg az idelátogatók, előzetes beje-
lentkezés alapján.

Belépődíj nincs, ingyenesen megte-
kinthető a park. Szívesen fogadunk 
mindenféle felajánlást. (Építőanyag, 
takarmány....) És nagyon szépen kö-
szönjük az eddigi rengeteg támoga-
tást is.

Parkunk egy mentett őzbaknak kö-
szönhetően jön létre, melyet pici gida 
kora óta nevelünk.

Az engedélyeztetéseket követően 
helyett kaptak továbbá fácánok (piros 
aranyfácán, kék angol fácán, vadász-
fácán), pávák, birkák, háztáji baromfik 
(kacsa, liba, tyúk), nyulak. Illetve egyéb 
érdekességeket is megtekinthetnek az 
idelátogatók (trófeák, tollak, agancsok 
stb.)

A kisebbek részére mini vadles, és egy 
játszórész is kialakításra került.

Címünk Perkáta Damjanich u. 34-36

Telefon: 

06-20/270-4590, 06-20/322-6915

 

Tisztelettel: 

Pappné Szebellédi Tünde 

& Papp Péter

Mini vadaspark 
Perkátán


