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Milyen érzés volt a polgármesteri stafétabotot átvenned?
Soha nem gondoltam volna, hogy polgármester leszek. Nem ez 
volt a célom. Kicsit félve az ismeretlentől, de tettre készen álltam 
és állok elébe a feladatoknak.

Mennyire nehéz összehangolni a vállalkozásodat a faluveze-
tési feladatokkal?

Egy vállalkozás vezetése és a faluvezetés között nincs sok kü-
lönbség, leszámítva a politikai oldalát. Az én véleményem az, 
hogy egy település vezetése ne csak politikai nézetű legyen, 
hanem tekintsünk rá vállalkozói szemmel is.

Milyen nehézségekkel kellett megküzdened az elmúlt fél év-
ben polgármesterként?

Az elmúlt félévben a költségvetés javítása érdekében először be 
kellett hajtani az önkormányzat felé be nem � zetett adókat, va-
lamint ki� zetni az adósságokat.

Mik okoztak örömet, mik voltak azok az eredmények, amikre 
jó érzéssel gondolsz az elmúlt időszakra visszatekintve?

Az igazi örömöt az okozza, hogy még ha minimálisan is, de javí-
tani tudtuk a mínuszos költségvetést és talán elindultunk fölfelé 
a gödör aljáról. Bízom abban, hogy jó irányba tartunk!

Melyek voltak azok a gondok a település életében, amik ál-
matlan éjszakát okoztak Neked?

Sok álmatlan éjszakám volt, mióta polgármester lettem. Folya-
matosan gondolkodom azon, hogyan lehetne több forrást sze-
rezni Perkátának. Hogyan és mit kellene tenni, tennünk. Olyan 
üzleti lehetőségeket szeretnék találni, ami bevételt teremt, és 
egy kicsit önállóbbá tenné településünket. De álmatlan éjsza-
kát okozott nekem – ahogy sok más embernek – az is, amikor a 
kastélyban tűz keletkezett, vagy amikor a bölcsődei kazán meg-
hibásodott. Nem láttam az anyagi forrását, hogy ezek felújítását, 
javítását miből � zetjük ki. Rengeteg olyan dolog van, ami felújí-
tásra, javításra vár és ezek nem kis összegek.

Úgy tudom, polgármesteri munkád után kapott juttatásodat 
minden hónapban a település javára költöd el. Elmondod, 
mikkel támogattad ily módon a falut?

Murvát vásároltam, az orvosi rendelőbe új mosógépet, a bölcső-
débe nyomtatót.  Két darab vadkamerát is vettem, amit az ille-
gális szemétlerakók meg� gyelésére használunk fel.

Még várnunk kell az új polgármester megválasztásáig. Addig 
is milyen jövőbeni terveket dédelgetsz? Miket szeretnél meg-
valósítani településünkön?

Minél több pályázatot szeretnék beadni intézményeink korsze-
rűsítésre, útjaink felújítására, bármire, ami Perkáta lakóit szolgál-
ja. Ha a vírushelyzet engedi, olyan rendezvényeket szervezni, 
amivel össze lehet kovácsolni az itt élő embereket. Vállalkozók, 
magánszemélyek és civil szervezetek bevonásával fejleszteni, 
szépíteni településünket.

Mi a véleményed, milyen állapotban kapja meg a falu irányí-
tását a leendő polgármester?

A megválasztott polgármesternek sem lesz könnyebb felada-
ta, mint nekem. Ebbe a pozícióba bele kell tanulni. Megteszek 
mindent annak érdekében, hogy csökkentsük az adósságunkat 
és egy biztos lábon álló önkormányzatot adjak át. Jó pár évnek 
kell eltelnie ahhoz, hogy Perkáta önállóan tudjon működni, és 
ne legyen kiszolgáltatva pártpolitikai érdekeknek.

Milyen tanácsaid vannak a leendő polgármester számára? 
Párt- és politikamentesen próbálja majd irányítani a települést.

Fog hiányozni ez a feladat, ha egyszer vége lesz?
Valamilyen szinten hiányozni fog, de mint képviselő, továbbra 
is részt veszek a ránk váró feladatokban. Amiben tudom, segí-
tem a leendő polgármestert, persze csak akkor, ha igényli. Arról 
azonban soha nem fogok lemondani, hogy Perkátát támogas-
sam, mint ahogy tettem eddig is sok éven keresztül.

Mik a terveid a jövőt illetően magánemberként?
Van egy nagy álmom a jövőt illetően, de most még nem sze-
retném elárulni. Annyit azonban elmondhatok, hogy a tervem 
valamilyen szinten Perkátát is érinti.

Megköszönve őszinte válaszaidat, további eredményes munkát, 
hozzá jó egészséget kívánok!

Tagai Réka

„Bízom abban, hogy jó irányba tartunk!” 
Interjú Oláh István ügyvezető alpolgármesterrel

Perkátán született, 45 éves, ezer szállal kötődik a településhez. Férj és édesapa, aki büszke három gyer-
mekére. Felesége, Linda szilárd támaszként áll mellette és segíti minden munkájában.
Vállalkozóként kemény kihívásokkal néz szembe a világjárvány okozta gazdasági nehézségek miatt, 
csak úgy, mint sok más vállalkozó az országban. Hobbija a horgászat, de az utóbbi időben – legnagyobb 
sajnálatára – a halakra kevés ideje jut, mivel 2020. október 1-je óta ő a falu első embere.
A lemondott polgármestertől vette át a stafétabotot. Feladata a település vezetése mindaddig, amíg a 
világjárvány okozta rendkívüli helyzet meg nem szűnik hazánkban, és új polgármestert választhatunk. 
Erről is és az eltelt fél év tapasztalatáról kérdeztem Oláh Istvánt, a település ügyvezető alpolgármeste-
rét. Tegeződtünk, mivel régóta ismerjük egymást.

             Gólyahírek

Településünkre 2020-ban 49 gyermek született, 
2021-ben lapzártáig pedig 9 baba érkezett közénk.

Köszöntünk Benneteket, gyerekek!
Jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

             Gólyahírek
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Pénzügyekről röviden
Tisztelt Lakosság!

A 2021. évre vonatkozó költségvetést elfogadtuk. A költségve-
tés tervezése a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett 
történt meg több alkalommal, a képviselő-testület, hivatal mun-
katársai és a pénzügyi bizottság külsős tagjainak részvételével.

A mögöttünk lévő, több szempontól is siralmas év után po-
zitívan tekintünk a 2021. évre. Annak ellenére, hogy a költség-
vetésünk az idei évre ismételten nagyon szűkös, még mindig 
magasabb a kiadásaink tervezett összege, mint a bevételi oldal, 
de már lépésekben közeledünk a nullához, ami óriási dolog

A bevételek tervezésekor a tavalyi év tény adatait vettük ala-
pul. 2020-ra még beterveztük a gépjárműadó bevételét, mely 
10 millió forintot jelentett volna településünknek. Ezzel az ösz-
szeggel idénre már nem számolhattunk, mivel az már a köz-
ponti költségvetés részét képezi. Az iparűzési adó kapcsán jóval 
alacsonyabb bevételt terveztünk, mivel a koronavírus járvány 
megfékezése érdekében hozott állami csökkentés kompenzá-
ciója még nem egészen ismeretes, így nem mertünk nagyobb 

összeggel számolni, mint 70 millió forint, a korábbi 90 milliós 
tervezethez viszonyítva. Jól látható a leírtakból, hogy összessé-
gében 30 millió forinttal kevesebbel tervezhetünk idén.

A kiadások tervezésének legfontosabb szempontjai az ön-
kormányzat és annak intézményeinek fenntarthatósága, illetve 
a gyermekétkeztetés biztosítása volt. Ezeket követték az alap-
szolgáltatások, mint pl. a közvilágítás, a háziorvosi alapellátás 
biztosítása. Mindemellett minimális karbantartási költségekkel 
is számoltunk az intézmények esetében, közel sem annyit, mint 
amennyire szükség lenne. Ugyanez jellemző a faluüzemelte-
tésre, melyre nagyságrendileg évi 20-23 millió forintot tudunk 
fordítani, holott köztudott, ennek a sokszorosára lenne szükség 
településünkön. Az intézményeknek több olyan beruházásra 
is szüksége van, melyek az alapvető feladatok ellátását segítik. 
A korábbi években nem törekedtek azok ütemezett beszerzé-
sére. A szükséges műszaki eszközökről ezért idén kell gondos-
kodnunk. 

Természetesen ebben az évben mindig csak addig kívánunk 
nyújtózkodni, ameddig az a bizonyos takaró ér, semmivel sem 
tovább!

Mosonyi-Bógó Nikolett
a pénzügyi bizottság elnöke

Településünk köztereinek, épületeinek 
megjelenése, a település képe hatással 
van az itt élő emberek kötődésére, és az 
idelátogatók is a látvány alapján alakíta-
nak ki magukban valamiféle elképzelést. 
Nem mindegy, hogy mit mutatunk meg 
magunkról lakóközösségünknek és az ide-
látogatóknak. Nem véletlen, hogy az ön-
kormányzat szívügye a nagyközség köz-
területeinek, épületeinek rendben tartása.  

Mi vagyunk a falu karbantartói, ker-
tészei, szemétszállítói és sorolhatnám 
tovább. Tevékenységünk a falu minden 
területét érinti. 

Az őszi és téli időszakban munkánk 
jelentős részét tette ki a lehullott faleve-
lek összeszedése és elszállítása. Miután 
a nagyközség közterületi faállománya 
nagyon elhanyagolt állapotban van, már 
ősszel elkezdtük, és mind a mai napig is 
folytatjuk a veszélyes, beteg fák kivágá-
sát. Csak a nagyon beteg fákat vágjuk ki, 
a többiek esetében az i� ító korona fel-
nyírást alkalmazzuk. A kivágott fák a pol-
gármesteri hivatal udvarában kerültek 
és kerülnek elhelyezésre. Nagy örömmel 
tölt el bennünket, hogy a kastélykertben, 
a focipálya körül és a temetőben megi� í-
tottuk a fákat, továbbá a kedvező időjá-
rás a fák alatt lévő bokrok és vadhajtások 
ritkítását is engedte. Szellős, tiszta, a nö-
vényzet számára élhető körülményeket 
teremtettünk.

Még az ősz folyamán elültettünk több 
mint 100 tő árvácskát, és egyéb évelő 

cserjét a közterek virágtartóiba. Köszö-
net érte ezúton is az adományozóknak! 
A temetőben egész évben munkatár-
saink takarítják az elhanyagolt sírokat. 
A Széchenyi utcában az árok kialakítása is 
a mi munkánk volt.

A szociális tűzifa kiszállításában óri-
ási szerepet vállaltak kollégáim. A tele-

pülésen 130 helyszínre szállítottuk ki az 
odaítélt tüzelőt. Mind decemberben, 
mind januárban ez a feladat tette ki tevé-
kenységünk nagy részét.

A határban és a településen mi va-
gyunk azok, akik az eldobált szemetet és 
a lerakott illegális hulladékot összeszed-
jük mások után, és elszállítjuk. Itt meg 
kell jegyeznem azt a tényt, hogy a szemét 
elszállítása az önkormányzatnak nem ke-
vés pénzébe kerül, amit nem kellene ki� -
zetni, ha nem lenne illegális szemét. Ezért 
tisztelettel megkérek minden perkátai 
lakost, hogy � gyeljünk oda környeze-
tünkre, hiszen a falu mindannyiunk közös 
tulajdona. 

Egyúttal arra kérek mindenkit, ha köz-
területen szemétlerakatot találnak, jelez-
zék felénk, és mi minden esetben intéz-
kedünk.

Végezetül e médium oldalán is megkö-
szönöm az eddigi munkájukat a faluüze-
meltetési csapat tagjainak, név szerint 
Helebrandt Béla Mihálynénak, Kiss Mari-
annának, Kocsis Hajnalkának, Kovács Jó-
zsefnének, László Ferencnének, Németh 
Adorján Attilánénak, Németh Milánnénak, 
Ra�  Attila Dénesnének, Sche� er Istvánné-
nak, Szűcs Magdolnának, Tomor Józsefné-
nek, Vaszkun Beátának, Prétor Ferencnek, 
Németh Zsoltnak, Petrovics Tibornak, Karf 
Józsefnek, Nyúl Józsefnek, Laukó József-
nek, és Viczkó Vilmosnak!

Sarok Mihály
faluüzemeltetési vezető

A faluüzemeltetési csoport bemutatkozója
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A Perkátáért Közalapítvány 
tájékoztatója

Kedves Olvasó!

A személyi összetételében megújult Perkátáért Közalapítvány 
Kuratóriuma 2021. január 27-én megtartotta alakuló ülését, 
ahol jelen volt minden tag, név szerint Szőke Imre (önkormány-
zati képviselő), Nedves Éva, Kárász Ferencné, Szentes Marianna, 
valamint Molnárné Horvát Zsuzsanna, aki az alapítvány könyve-
lését végzi és jómagam, a közalapítvány elnöke. 

Az alapító, Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviseleté-
ben Oláh István ügyvezető alpolgármester úr is részt vett ülé-
sünkön. Az alakuló ülés egyik fontos témája az alapító okiratban 
is megfogalmazott célkitűzéseink megvitatása volt. Itt kívánom 
megjegyezni, hogy a közalapítvány felügyelőbizottságának tag-
jai (elnök: Horváth István, tagok: Kovács Melinda és Csobánczi 
Mihályné) egy másik alkalommal tartják alakuló ülésüket.

Fontosnak tartjuk közterületeink szépítését, építését. Igény 
szerint továbbra is támogatni szeretnénk az iskolát, az óvodát, 
a bölcsödét, valamint kulturális programok szervezését is. Tá-
mogatni szeretnénk a temető vagy a kastélypark szépítését és 
a műemlékvédelmet. A környezetvédelmet is fontos feladatnak 
tartjuk. Sorolhatnám a sok tennivalót, de kérdés, hogy hogyan 
és milyen anyagi forrásból tervezzük céljaink megvalósítását.

A közalapítvány eddig is, és ezután is keresi a pályázati lehe-
tőségeket, adományokat kérünk magánszemélyektől és vállal-
kozásoktól, gyűjtjük a személyi jövedelemadók 1%-át.

A Perkátáért Közalapítvány kuratóriuma nevében tisztelettel 
kérem, hogy a személyi jövedelemadó bevalláskor rendelkezzen 
ÖN úgy, hogy annak 1% át a PERKÁTÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY-nak 
adja. Csak annyi kell tenni, hogy az adott nyomtatványon a ked-
vezményezett Perkátáért Közalapítvány 18486575-1-07 adószá-
mát beírja vagy íratja a kitöltővel. Ön adója 1%-ával hozzájárul 
céljaink megvalósításához. Várjuk az adományokat is (bank-
számlaszám: 10102969-49096000-01004005)! 

Tervezzük, hogy egy-egy konkrét cél megvalósításához ma-
gánszemélyek és vállalkozások támogatását kérjük. Az alapít-
vány nyitott minden kezdeményezésre, mely beilleszthető vál-
lalt céljaink közé.

Kérem, ha van javaslata, véleménye akkor keressen bennün-
ket (szóban vagy írásban)! Kérem, hogy ki-ki lehetősége szerint 
támogassa az alapítványt, hogy tehessünk a közöségünkért, a 
falunkért!

Köszönettel,
Vaskó Ferenc

a Perkátáért Közalapítvány elnöke 

Elérhetőségünk:
- e-mail: perkataert@gmail.com 
- telefon: 06 (30) 948 3485

Kínai-Magyar Kulturális 
Turisztikai Központ 

nonpro� t szervezet hírei

A Perkátai Kínai Központ Nonpro� t Kft. Felügyelőbizottsága 
2020. szeptember 23-i ülésén lemondott. Új felügyelőbizottsá-
got kellett választani a kastélyt üzemeltető önkormányzati cég-
be. Az új tagokra a képviselő-testület tett javaslatot. Elnöknek 
Áldott Richárdot választották, míg tagjai Lászlóné Jóvári Lia és 
Szentes Kitti lett.

A szervezetben egyéb személyi változások is történtek. A tes-
tület néhány hónappal ezelőtti döntése értelmében Bogó Ani-
kó helyett ideiglenesen Lászlóné Szabó Edit lett 2020. október 
1-jétől a 100%-os önkormányzati tulajdonú cég ügyvezetője. 
Bogó Anikó anyai örömök elé nézett, ezért adta át a stafétabo-
tot határozott időszakra Editnek.

2020. november 2-án 16:00 órai kezdettel első ülésére ösz-
szegyűlt az új felügyelőbizottság a kastély épületében. Lászlóné 
Szabó Edit, Bogó Anikó és Horváth Dóri széles körű ismertetőt 
tartott az újonnan megválasztott bizottsági tagoknak és a 2021. 
évre vonatkozó célokat/terveket is felvázolták.

A világjárvány miatt kialakult helyzet nem engedi meg az 
intézmény látogatását, ezért nagyon sok megrendezendő ese-
ményt el kellett halasztani, vagy áthelyezni a virtuális világba. 

Lászlóné Szabó Edit ügyvezető és Horváth Dóra közművelő-
dési asszisztens nagy szakértelemmel és precizitással kezelik ezt 
a rendkívüli helyzetet.  A korábbi, online eseményekről készített 
videók megtekinthetők a Perkátai ÁMK közösségi felületein 
(Perkátai ÁMK és Perkáta Könyvtár Facebook-oldal), valamint a 
nagyközség hivatalos honlapján (perkata.hu).

Áldott Richárd
Perkátai Kínai Központ Nonpro� t Kft. Felügyelőbizottság elnöke

A roma önkormányzat 
köszönetnyilvánítása

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként köszö-
netet mondok minden adományozónak, akik tavaly december-
ben segítettek a szegény családokon. Összesen 35 családnak 
tudtuk karácsony előtt szebbé tenni az ünnepet a kiosztott cso-
magokkal. 

Az adományozók, akik segítettek: Farkas László, a Fiatal Ro-
mák Országos Szövetsége elnöke; Kálló Gergely országgyűlési 
képviselő; Mosonyi-Bógó Nikolett önkormányzati képviselő; 
Áldott Richárd önkormányzati képviselő; Dankóné Balog Ilona, 
roma önkormányzatunk elnökhelyettese, továbbá Tagai Réka, a 
Jankovics-család, Hegedűs Regina, Petrovics Bettina, Csapainé 
Szilvási Júlianna, Berényi László és Berényi-Szűcs Petra, és nem 
utolsó sorban Kovács Adrienn.

Köszönjük szépen az adományokat és a segítséget mindenki-
nek, valamint roma önkormányzatunk képviselőinek is!

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében, tisz-
telettel,

Dankó Lajos 
elnök

1%
„Perkátáért” Közalapítvány 

18486575-1-07
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Perkátai ÁMK Bölcsőde 
bemutatkozása

Intézményünk 2020. október 1-től fogadja – a szülővel történő 
fokozatos beszoktatás elvét követve – a gyermekeket.

A bölcsődei egység egy csoporttal, 12-14 fő kisgyermek befo-
gadására alkalmas helyiségekkel, a Szivárvány óvoda szomszéd-
ságában, úgy is mondhatjuk, hogy a szivárvány tövében fogad-
ja a családok legkisebb tagjait. Napközbeni ellátást biztosítunk 
mindazon kisgyermekes családok számára, akik – elsősorban 
munkavállalás okán – gyermekük felügyeletét gondozásunkra 
bízzák.

Jelenleg 11 fő kisgyermek gondozása, ellátása történik. A 
gyermekcsoport korosztály szerinti összetétele vegyes: a legki-
sebb 17 hónapos, még a csecsemő-tipegő korosztályba tarto-
zik, míg a legidősebb betöltötte a 3. életévét. Mivel a csoport-
ban még több, két éven aluli kisgyermek van, ezért a nevelési 
évben a felvehető maximális létszám 12 fő. 

A gyermekcsoportban 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő 
látja el a nevelési, gondozási feladatokat váltott műszakban, 
valamint 1 fő állandó helyettes kisgyermeknevelővel bővült a 
létszám. A kisgyermeknevelők feladata a gyermekek sajátos igé-
nyeit � gyelembe véve, a gondozás-nevelés egységének megte-
remtése, a gyermek személyes fejlődésének nyomon követése 
és adminisztrációjának vezetése, a gondozási folyamatok köré 
épülő napirend alakítása és betartása. 

Munkájukat 1 fő bölcsődei dajka segíti, aki a gyermekétkezte-
tés tálaló feladatait is végzi. A bölcsődés gyermekek étkeztetését 
szolgáltató útján (Eurest Kft.), a Szent Pantaleon Kórház Dunaúj-
város főzőkonyhájáról beszállítással biztosítja a fenntartó.

A bölcsődei ellátási forma igénybevétele önkéntes, a szol-
gáltatásokért (gyermekek étkeztetése, nappali felügyelet, gon-

dozás) a fenntartó díjat állapít meg. A térítési díjak kiszabása az 
erre vonatkozó jogszabályok szerint, a családok jövedelemvi-
szonyainak � gyelembevételével történik.

A 2021/2022. nevelési évre a bölcsődei beiratkozásra – az 
óvodai beíratással megegyező időben – április végén kerül sor.

A bölcsődei ellátás igénybevételének lehetőségeiről, módjá-
ról, a jelentkezéshez szükséges dokumentumokról bővebb tájé-
koztatás az alábbi elérhetőségeken: bolcsode.perkata@gmail.
com, 06-20/239-0172, vagy a vezetői fogadóórák idejében, sze-
mélyesen az intézményben kérhető.

Bölcsődénk nyitvatartási ideje, hétfőtől péntekig, minden 
nap: 6:30–16:30 óra között. A bölcsődevezető fogadóóráját 
szerdán 8:00–9:00 óra között tartja.

Jákliné Rajcsányi Rozália
bölcsődevezető

Óvodánk a világjárvány idején
A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda hírei

Felkérést kaptam az újonnan megjelenő Perkátai Harsona szer-
kesztőségétől, hogy írjak az újságban arról, hogyan élik meg az 
óvodás gyermekek a járványt, hogyan tud ebben segíteni nekik 
az intézmény és a szülők, valamint az óvoda programjairól és az 
elmúlt időszak sikereiről.

2020. március 16. óta sokat változott az intézmény élete, 
hiszen az óvoda csak ügyeleti rendszerben működött. A nyár 

folyamán volt egy kis könnyítés, de a szeptemberi kezdést is 
befolyásolták már a korlátozások. Az óvodai beszoktatás sem 
úgy működött, mint régen, majd mivel korlátozva volt, hogy 
egyszerre csak három szülő tartózkodhat az öltözőkben, nem 
lehetett hosszan búcsúzkodni a szülőtől, hiszen kint még sokan 
vártak. 2020. november 11-től az újabb szigorítások miatt ismét 
bevezetésre került a „zsiliprendszer” (ajtóban vesszük át és adjuk 
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ki a kisgyerekeket), ami természetesen 
mindenkire nagy terhet ró, és nem mindig 
megy zökkenőmentesen. 

Természetesen az óvoda dolgozói 
mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy az óvodában folyó napi tevékeny-
ségek, programok feledtessék a kisgye-
rekekkel ezeket a „kellemetlenségeket”. 
A 2020/2021-es nevelési év első félévére 
tervezett óvodai ünnepeink, programja-
ink, projektjeink a járványügyi rendelke-
zések betartásával színvonalasan megva-
lósultak és általuk óvodásaink rengeteg 
élménnyel, ismerettel gazdagodhattak.

Sajnos a vírus a mi intézményünket 
sem kerülte el. 2020. november 24. és 
december 3. között a régi óvodában, és 
2021. február 9–15. között az új óvodá-
ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) Covid-fertőzöttség és az új óvoda 
több dolgozójának egyéb betegsége mi-
att rendkívüli szünetet rendelt el. Az óvó 
nénik a zárva tartás ideje alatt is próbál-
ták szebbé, tartalmasabbá tenni az ott-
hon töltött napokat. Az óvodai csoportok 
zárt Facebook-csoportjaiba minden nap 
az óvodai feldolgozandó témakörökhöz 
kapcsolódóan feltöltöttek néhány ötletet, 
ajánlást, amivel otthon is lehetett fejlesz-
teni a kisgyerekeket. A feltöltött képeket 
látva úgy gondolom, hogy a gyerekek és 
szülők számára is élményekkel teli tevé-
kenységek voltak és örülök, hogy sokan 
éltek a lehetőséggel.

Különösen nagy öröm volt számunk-
ra, hogy a 2020. november 21–29. között 
megvalósuló Európai Hulladékcsökkenté-
si Hét magyarországi programsorozatán 
való sikeres részvételért elismerő oklevél-
ben részesült óvodánk, hiszen a megvaló-
sítás fele az online térben történt a rend-
kívüli szünet alatt. Köszönöm a szülőknek 
az aktív részvételt, a sok ötletes munkát!

Az intézményben megvalósuló szak-
mai munkáért az EMMI Kultúráért Fele-
lős Államtitkárságától elismerő oklevelet 
kaptunk a „Kincses Kultúróvoda 2020” 
pályázaton való részvételért, valamint az 
óvoda pedagógiai programjában és tevé-
kenységében megjelenő kulturális érté-
kek képviseletéért.

Az EMMI megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által meghir-
detett „A hazai és határon túli óvodai te-
hetség-kibontakoztató programok támo-
gatása” című Nemzeti Tehetség Program 
NTP-OTKP-20 kódjelű pályázati kiírásra 
benyújtott „Digi-felfedezők” című pályá-
zatunk is sikeres elbírálásban részesült és 
500 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tási összeget nyertünk. 

Köszönöm az óvoda dolgozóinak, hogy 
e nehéz helyzetben is helytállnak és min-
den segítséget megadnak ahhoz, hogy a 
gyerekek számára ne jelentsen negatív 
élményt ez az élethelyzet!

Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető

Hullámok hátán 
– avagy hol tartunk a COVID-járványban

A Covid-19 immár 1 éve velünk van, azóta sanyargat, korlá-
toz, megkeserít, neurotizál, ellehetetlenít bennünket. Az első 
hullámot, amikor igazán beteget nem is láttunk, a környeze-
tünkben nem is ismertünk, követte a nyári fellélegzés, amikor 
kiengedtük a gőzt, s azt hittük, hogy talán vége. Majd jött az 
ősz, az iskolakezdés, s újra nőni kezdtek a számok, s már nem 
is csak olyan mértékben, mint tavasszal, hanem hatványozot-
tan. Megjelentek a környezetünkben a pozitív esetek, sőt egy-
re több, de igazán sok, valóban beteg nem volt továbbra sem. 
Egy-egy családban lehetett több pozitív is, de közülük általában 
csak egy-egy beteg volt. Kórházba alig került valaki a környeze-
tünkből. Most már egy ideje a harmadik hullámban vagyunk, 
s azt látjuk, hogy szinte nincs a faluban olyan intézmény, amely 
nem érintett, szinte nincs olyan kereskedelmi egység, munka-
hely, amely nem érintett, bezárt az óvoda, bezárt a bölcsőde, 
s bezárt az iskola is, s nem csak amiatt, mert elrendelték közpon-
tilag, hanem a fertőzöttség miatt egyébként is be kellett zárni. 
Sajnos azt látjuk, hogy most már nem csak egyszerűen pozitív 
esetek vannak, de jórészt, aki pozitívvá válik az mindenki beteg 
is, s nagy számban vannak a közép súlyos és súlyos esetek is, sőt 
az érintettek nagy része nem az idősebb korosztályból kerül ki, 
hanem sokszor a jóval � atalabbak köréből. A rendelőben a szá-

mok tükrében egyértelműen látjuk, hogy berobbant a járvány, 
s nem egy in� uenzával állunk szembe, hanem annál sokszoro-
san súlyosabb betegséggel, amely mindenkinél potenciálisan 
akár halállal is végződhet! 

Most már éppen egy éve korlátok közé préselve éljük az 
életünket: nem látogathatjuk szeretteinket, nem tarthatunk 
családi ünnepeket, nem lehetnek baráti összejövetelek, nem 
mehetünk moziba, színházba, koncertre, fesztiválra, étterem-
be. Gyerekeink az elmúlt egy évet a szobájukban ülve a számí-
tógép előtt ülve töltötték, érettségi előtt álló � amnak elmaradt 
a szalagavatója, de valószínűleg a ballagása is el fog. A � atalok 
kimaradtak egy csomó izgalmas dologból, amit az iskolás évek 
a tanulás mellett még tartogathattak volna számukra: nagy be-
szélgetések, bulizások, haverok, szerelmek. Idős betegeink úgy 
halnak meg a kórházakban, hogy a hozzátartozóik nem láto-
gathatják őket.

Azt gondolom, hogy már mindenkinek elege van a korlá-
tozásokból, elege van a vírusból, viszont a vírusnak egyáltalán 
nincs elege belőlünk. A vírus nagyon is jól érzi magát közöttünk, 
s egyre másra jelentkezik új változatokkal, amelyek még több 
beteget képesek, az eddigieknél is súlyosabban megbetegíteni. 
Ahogy lazítunk a korlátozásokon, amely történhet központilag 
vagy a saját magunk hanyagságából vagy elhatározásából, egy-
re sokasodnak az esetek!

Az elmúlt 1,5 év arról szólt, hogy a modern tudomány a vilá-
gunk gazdagabb felének a jóvoltából versenyt futott a vírussal 
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Gondolataim a helyi tömegsportról
Arra kértek fel, hogy írjak a perkátai tömegsportról. Talán erről 
írni a legkönnyebb, mivel nincs igazi tömegsport nálunk. Persze 
van olyan technikai sport, mint az íjászat, vagy a lovassport, de 
ezek mind-mind bizonyos réteghez köthetők, mert egyik sem 
olcsó mulatság. Nem akarom kihagyni Vátkai Zolit sem, hiába 
tesz meg ő is mindent, nagy tömegeket nem tud megmozgatni. 
A foci volt az a tömegsport nálunk, ami sajnos valahogy pénz 
hiányában hamvába halt. Amikor a � ataljaink jól játszottak, ak-
kor kellett volna segíteni! Mivel ez nem történt meg, � ataljaink a 
környező településeken folytatták pályafutásukat. Jobb feltéte-
lekkel, mint amit mi tudtunk biztosítani nekik. 

Több szülővel beszélgetve arra a megállapításra jutottam, 
lenne igény arra, hogy gyermekeink, � ataljaink mozgási igényü-

ket a focipályán éljék ki. Ehhez nem kellene más, csak egy labda 
és hagyni őket játszani. A tömegsport nem csak fociból áll, min-
den háznál van bicikli (kerékpár). Lehetne túrakerékpár szakosz-
tályt létrehozni. Vannak jó eredményt elérő távfutó hölgyeink 
is, lehet róluk példát venni és mozgásra ösztönözni a � atalokat! 
Ezekhez nagy befektetés sem kell! Sajnos, a szülők nagy több-
sége úgy gondolkodik, hogy pénz hiányában itt már nem lesz 
semmi. Ha ezen a szemléleten tudunk változtatni, akkor, de csak 
akkor tud újra a faluban kivirágozni a tömegsport. Ha valaki 
nem ért velem egyet, kérem fejtse ki, legyen ez a megújulásért 
nyitott beszélgetés kezdete.

Szőke Imre 
önkormányzati képviselő

A szociális központ működése a járványhelyzet idején
A Perkátai Szociális Központ a járványhelyzet ideje alatt is folya-
matosan ellátja jogszabályban előírt feladatait. Biztosítjuk a házi 
segítségnyújtást, szociális étkeztetést, a család- és gyermekjó-
léti szolgáltatást, valamint online kapcsolattartással az idősek 
nappali ellátását.

Az elmúlt időszakban is több, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által, illetve az Országos Tisztifőorvos által kiadott ha-
tározatok és útmutatók szerint végeztük, végezzük munkánkat. 
Ezek meghatározzák az ügyintézés és kapcsolattartás módját, 
a gondozottjaink és dolgozóink védelme érdekében szüksé-
ges óvintézkedéseket. A rendkívüli helyzet folyamatos mun-
kaszervezést igényel mind ellátottjaink, mind munkavállalóink 
egészségének megőrzése érdekében. Figyelemmel kell kísérni a 
működést érintő, gyors változásokat, azokról a munkavállalókat 
haladéktalanul értesíteni szükséges.

Év elején lehetőségünk nyílt egy üres álláshely szakképzett 
munkavállalóval történő betöltésére. A kolléganő a házi segít-
ségnyújtás területén végzi munkáját, ahol a vírushelyzet miatt 
nagymértékben megnövekedett az igénylők száma. Egyre több 
idős jelentkezik segítségért, gyakran azért, mert a járvány mi-
att most a család nem tudja / nem meri őket látogatni. Mindkét 
gondozónő védőfelszerelésben (gumikesztyű, maszk), kézfer-
tőtlenítő használata mellett végzi munkáját. Biztosított számuk-
ra az utcai ruhájukat eltakaró köpeny, mely mind az ellátottakat, 
mind a gondozónőket igyekszik védeni a fertőződéstől. 

Jelenleg minden engedélyezett férőhely foglalt, várólistára 
tudjuk venni a további igényléseket. A védőfelszerelések és a 
fertőtlenítőszerek folyamatosan rendelkezésünkre állnak.

Barna Tímea 
intézményvezető

a legyőzése érdekében. Sajnos igazán hatékony gyógyszer még 
mindig nem áll rendelkezésünkre, bár próbálkozás nagyon sok 
van. Ezzel szemben viszont már számos nagyon jó eredménnyel 
tesztelt vakcinát sikerült kifejleszteni, mely lassan egyre széle-
sebb körben hozzáférhetővé válik. A vakcinák nagyon széles 
palettája áll rendelkezésünkre a legrégibb módozatútól a leg-
modernebbig. A különbség a kettő között csak annyi, mint egy 
Trabant és egy Mercedes között, viszont mindkettő elvisz A-ból 
B-be, mindkettő eredményeként védettek leszünk a vírus ellen. 
Ha van egy mérlegem, s az egyik serpenyőben egy potenciálisan 
halálos vírus van, s a másikban egy olyan oltás, melytől lehet, 
hogy egy-két napig maródi leszek, akkor melyiket választom? 
Azt gondolom nem kérdés, hogy az életet, tehát a vakcinát!

Dr. Kormos Zoltán

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtárának hírei
A 484/2020.(XI.10.) Kormányrendeletnek megfelelően a könyv-
tár továbbra is zárva tart. Elérhető könyvtári szolgáltatásaink:
Könyvcsomagok átadása az épületen kívül, kölcsönzés meg-
hosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés, beiratkozás.  

Online katalógus, és az új könyvekről való tájékoztatás: www.
perkata.konyvtar.hu oldalon.
Elérhetőségeink: 

e-mail: konyvtar@perkata.hu ; Facebook: Perkáta Könyvtár
Telefonszámok: 06 (25) 889 102; 06 (70) 547 3321

A megszokott közművelődési forma ugyan átmenetileg szü-
netel, de keressük a virtuális megoldásokat, hogy minél több 
embernek szerezhessünk örömet és kikapcsolódást.

Az új esztendőben megjelenített, visszanézhető online ese-
ményeink megtalálhatóak honlapunkon.

Kérem, kövessék � gyelemmel a közösségi oldalainkon meg-
jelenő online programjainkat!

Lászlóné Szabó Edit
könyvtárvezető
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Kis falunkat újra „kézbe 
vette” a TEdd SZebbé csapata

De mi is az a TEdd SZebbé? Egy 2020-ban létrejött önkéntes kis 
csapat, ami Perkáta szépítéséért alakult. Mindannyian család és 
munka mellett vállaljuk a közösségért végzett tevékenységet. 
Tettre kész, tevékeny tagok vagyunk, akik szeretnék szebbé 
tenni a falu környezetét. Az emberek mosolya, elégedettsége 
a legfontosabb számunkra! A húsvéti dekorálásunk is elkezdő-
dött, amely a falu különböző pontjait érinti. A két bekötő útnál 
szalmabálás nyuszik, míg a falu központjában mindenki zümije 
található! A kastélyparkot is bevettük, nyuszi, csibe, illetve bari 
családokkal. Fotó készítésére ad okot az a nyuszi család, ami 
a tojásfa körül helyezkedik el. Igen, van tojásfája is a falunak, a 
kastély és az iskola közötti részen. Ezúton kérjük az odalátoga-
tókat, hogy tiszteljék meg a falu tojásfáját egy-egy díszecskével! 
Legyen ez a fácska Perkáta éke! Ezúton is köszönjük a sok támo-
gatást, bíztatást! Csodálatos emberek vagytok, Ti, akik mindig 
mellettünk álltok segítő szándékkal! Köszönjük!

Végül közreadjuk a TESZ csapatának névsorát (szigorúan 
abc-sorrendben): Albertné Veres Nikoletta, Ábenhauer-Takács 
Melinda, Áldottné Wágner Heni, Bogóné Plasek Krisztina, Bógó-
né Végh Zsuzsanna, Bölcskei-Csősz Nikolett, Csőszné Piros Mária, 
Ganzler Katalin, Horváth-Farkas Ágnes, Klics Diána, Kovács Petra, 
Miso Gabriella, Mosonyi-Bógó Nikolett, Oláh-Rácz Linda, Piros 
Orsolya, Radeczki-Szabó Melinda, és nem utolsó sorban Vaskóné 
Csobánczi Alíz.

Horváth-Farkas Ágnes

Csokis-barackos torta

Elkészítés:
Az egész tojásokat a cukorral és az olajjal habosra keverjük, majd 
mehet bele a kakaópor és a sütőporos liszt, jól elkeverjük. Sütőpa-
pírral bélelt tortaformába öntjük és előmelegített sütőben készre 

sütjük. Ez idő alatt a pudingot és a habtejszínt a csomagolásukon 
található leírás szerint elkészítjük. Amíg a pudingot hagyjuk tel-
jesen kihűlni, felkockázzuk számunkra tetszőleges méretre a ba-
rackot, lecsöpögtetjük és beleverjük a habtejszínt az összekevert, 
kihűlt pudingba. A kész tortát kivesszük a formából és középen 
kettévágjuk. Az alját visszatesszük a formába, elsimítjuk rajta a 
krémet és ráhelyezzük a torta tetejét. A tortabevonót felolvaszt-
juk és ráöntjük. Hideg helyen pihentetjük, legalább addig, míg 
a csoki megdermed a tetején. 

Recept beküldője: 
Bölcskei-Csősz Niki
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A további fotókat az írások szerzői készítették.

Hozzávalók:
– Tésztához:
4 db tojás
8 evőkanál cukor
4 evőkanál napraforgó olaj
6 evőkanál liszt
2,5 evőkanál cukrozatlan kakaópor
1 csomag sütőpor
– Krémhez:
1 csomag vaníliás puding
250 ml Hulala habtejszín
házi barackbefőtt (vagy konzerv)
– Tetejére tortabevonó


