
Szerbusz Ősz,
köszöntünk!
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Az erdő felől suhant, öreg fák alatt,
zöld lombokat színesre színezve halad.

Tüzes lehelettel csókolja a nyarat,
táncukban forogva, hideg szelet arat.
Vöröslő hálóinget fest a zöld fákra,
érlelő szellőt fúj a nyár végi tájra.
Arany varázsport szór gyümölcsre, búzára,
örvénylik körötte tarka porruhája.
Kévébe köti a learatott árpát,
költözésre bírja a madarak szárnyát.
Vihart korbácsolva siratja a párját,
hűvös estéken be-begyújtja a kályhát.
Őszi fátyol ködben pirkad meg a hajnal,
nagyra nyúlt árnyakban veszik el a nappal.

Alkonypír borul reám narancsszín hajjal,
lassan szendereg az esthajnal csillaggal.
Hombárban pihen a gabonának magja,
Pironkodik a tőkén az érett Szlanka.

Istállóban lusta a megfáradt marha,
ekeszarvra dőlve ejtőzik a gazda.
Körtéket szednek szoknyájukba a lányok,
földeken a tarlót perzselik a lángok.

Öregember arcán mélyülnek a ráncok,
víg dalt költenek szüretelő barátok.
Az erdő felé suhant, öreg fák alatt,
kecsesen intve felém, sietve haladt.

Ruhája korcába bevarrta a nyarat,
tüzes csókkal búcsúzva, lopva elszaladt.

 Vaskóné Gál�  Erzsébet: Magányosan
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A 2021. augusztus 3-án megtartott ülésen jelen volt Oláh István, 
Sarok Mihály, Áldott Richárd, Mosonyi-Bógó Nikolett, Bölcskei-Csősz 
Nikolett, Szőke Imre és Dr. Lakos László jegyző.

11 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők, a Covid ka-
ranténok utáni nyitás első testületi ülésén. Az egyes témák rö-
vid ismertetése, és az elfogadott határozatok tájékoztató jellegű 
bemutatása a következőkben tekinthetők át.

1. napirendi pont
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással fordult 
az önkormányzathoz, hogy a 2020. évi zárszámadási rendelet-
ben szereplő elírást korrigálják. Az ilyen törvényességi felhívá-
sokat minden esetben tárgyalnia kell a képviselő-testületnek, 
ezért került napirendre.

2. napirendi pont
Az előző ponthoz kapcsolódóan elfogadták Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítását.

3. napirendi pont
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vízi 
Társulat között kötendő üzemeltetési szerződésben foglaltakat 
egyhangú szavazással elfogadták.

4. napirendi pont
A Perkátáért Közalapítvány „közhasznú” minősítésű nyilvántar-
tásba vételéről döntöttek egyhangúlag. Erre azért volt szükség, 
mert – mint Vaskó Ferenc az alapítvány elnöke elmondta – szol-
gáltatást adományozni, felajánlani, például kifesteni egy óvodai 
szobát akkor tud a közalapítvány, ha közhasznúvá válik.

5. napirendi pont
A testület 5 igen és 1 nem szavazattal Perkáta Nagyköz-
ség Önkormányzati tagságát megszüntette a Perkáta-Saint-
Maximin Baráti Egyesületben. Az önkormányzat egyesületi tag-
ságának megszűnése nem érinti a testvértelepülési kapcsolato-
kat, hangsúlyozta Dr. Lakos László jegyző.

6. napirendi pont
Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Önkor-
mányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” címen támoga-
tást igényelt és kapott. Ez a pályázat magába foglalja egy új 
kegyeleti hűtő megvásárlását, egy új urnafal megépítését, és 
140 köbméter murva beszerzését és annak szállítását. Az em-
lített három témában az önkormányzat pályázatot írt ki, s jelen 
ülésen kiválasztásra került a legkedvezőbb (értsd legolcsóbb) 
árajánlatot adott vállalkozók köre. E szerint
 a./  kegyeleti hűtőre bekért árajánlat nyertese Csizi Frigo Kft 

(4283 Létavértes) nettó 900 000 Ft + 243 000 Ft áfa áron.
 b./  40 személyes urnafal kialakítására nyertes – a legolcsóbb 

ajánlattal – a Walter Kőfaragó Termelő és Kereskedő Bt (7781 
Sárok) nettó 2 085 420 Ft + 563 063 Ft áfa összegben.

 c./  A 140 köbméter murvakő beszerzésében és szállításá-
ban nyertes az Oláh és Társa Bt. (8111 Seregélyes) nettó 
775 170 Ft + 209 296 Ft áfa áron. (Megjegyzés: Oláh István al-
polgármesterrel nincs rokoni vagy üzleti kapcsolatban a cég, 
csupán névazonosság áll fenn.)

7. napirendi pont
Egyhangúan módosították az szmsz-t, mert megszüntetésre ke-
rült az aljegyzői pozíció, ami a 10 000 lélekszám alatti települé-
seken nem is kötelező.

8. napirendi pont
Rendezetlen volt – a 2007-ben elvileg önkormányzati tulaj-
donba került – „Régi 62-es számú főút” Perkáta-Szabadegyháza 
felőli belterületi határától a körforgalmi csomópontig terjedő 

szakasza. Helyrajziszámos kiegészítésekkel újra határozat szüle-
tett, hogy a nevezett szakasz önkormányzati tulajdonba kerül. 
Ezt követően az alpolgármester elindítja a tulajdonba vételt. Ez 
azért fontos esemény, mert a jövőben – a már rendezett tulaj-
donviszony alapján – kérhetünk pályázati pénzt az út felújításá-
ra, ami eddig nem volt lehetséges, az említett okok miatt.

9. napirendi pont
A téma a közvilágítás korszerűsítése volt. A most meglévő lám-
patesteket egy korszerűbb, LED-es változatra cserélik le. E be-
ruházás egy 15 éves elköteleződést jelent a falu részéről a ki-
vitelező felé. Az elköteleződés keretén belül 15 évig napjaink 
energiadíját és az éves karbantartási díjat kell � zetni a nyertes 
részére. Erősebb fényű közvilágítást és kevesebb meghibáso-
dást várnak ettől a beruházástól a képviselők, amit mind a pénz-
ügyi bizottság, mind a képviselő-testület 5 igen és 1 nem sza-
vazattal fogadott el. A bekért ajánlatok alapján a nyertes a NEG 
Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. 

10. napirendi pont
A testület egyhangú szavazattal a Baracs-Nagyvenyim össze-
kötő út Perkáta Nagyközség Önkormányzati tulajdonban lévő 
1/3 részét Baracs Község Önkormányzata részére 1 875.000 Ft 
összegben értékesíti. 

11. napirendi pont
Egyebek témában: 

Jóváhagyásra került egy magánszemély kérése, miszerint a 
vízház utáni magántulajdonú kertszakasz – egyébként közpark 
besorolással – bekerítésre kerülhet. Karám jellegű kerítés lesz, 
lovakat fognak ott tartani. Ehhez kapcsolódóan a magántulaj-
donosok kb. 8 méter szélességű sávot értékesítenek az önkor-
mányzat részére, hogy az ottani ingatlanokhoz a bejutás közte-
rületről biztosítva legyen.

Elfogadásra került a Generali Biztosító új díjszámítású, és tel-
jesebb körű szolgáltatást nyújtó ajánlata. E szerződés alapján 
végre nincs olyan vagyontárgya az önkormányzatnak, melynél 
meghibásodás vagy káresemény felmerülésekor ne lenne biz-
tosítva a település.

A részletes jegyzőkönyv – az ígéretek szerint – megtekinthe-
tő lesz a település honlapján.                                                             TR

Pénzügyi, hogy s mint
Tisztelt Olvasó!
Ahogyan azt a Perkátai Hírek 2. számában ígértem, az önkor-
mányzat 2021. I. félévi költségvetésének felhasználásról tájé-
koztatom.

A 2021-es év költségvetésének tervezésekor a szigorú mér-
tékletesség elve mentén haladtunk. A beszámolóból kiderül, 
hogy a tervezés alkalmazkodik a realitáshoz. 

Fél évről beszélünk, így normál esetben az 50%-os felhaszná-
lást vehetjük mérvadónak. 

A mellékelt táblázatból (lásd a 4–6. oldalakon) láthatja, hogy 
az önkormányzat minden egyes intézményének bevételeit és 
kiadásait is tartalmazza, minden összeg ezer forintban értendő, 
fél évre vonatkozólag.

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának intézményei: általá-
nos művelődési központ, maga az önkormányzat, a polgármes-
teri hivatal, valamint a szociális központ.

A település bevételei összességében két részből tevődnek 
össze:

Tájékoztató az önkormányzati képviselő-testületi ülésről
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–  saját bevételek, ezek többnyire működésből, helyi adókból 
keletkező bevételek, melyek 64%-os teljesülést mutatnak 
az I. félévben;

–  állami bevételek, ezek a kö-
telező feladatok ellátáshoz 
szükséges nettó � nanszírozású 
– tehát áfa nélküli – bevételek, 
melyek 63%-os teljesülést mu-
tatnak az I. félévben.

Az 50%-nál magasabb bevételi 
oldal annak köszönhető, hogy az 
iparűzési adó felének elvonása és a 
gépjármű adó elvonását követően 
nagyon � noman, óvatosan mer-
tünk csak tervezni a bevételi olda-
lon, ehhez igazítva a kiadási oldalt.

A település kiadásai összességé-
ben működési és fenntartási kiadásokból tevődnek össze, ami 
az I. félévben 50%-os lett. Működés, fenntartás alatt a napi mű-
ködéshez szükséges munkavállalók bére, rezsiköltség, karban-
tartási és dologi kiadásokat kell érteni.

Jól kiolvasható, amiről eddig is igyekeztem folyamatosan 
tájékoztatni Önt, hogy meghúztuk azt a bizonyos nadrágszíjat, 
talán ennél jobban már nem is lehet.

Most pedig egy kis aktualitás!
A lapzártát megelőzően (szeptember 6-án), a bérek ki� ze-

tését követően a település anyagi helyzete az alábbiak szerint 
tevődik össze:

Számla egyenlege: mínusz 3 677 000 Ft (ez úgy lehetséges, 
hogy minden évben 7 millió Ft összegig banki hitel lehívásával 
élve tudunk gazdálkodni, ami évente megújításra és december 
közepéig vissza� zetésre kerül).

Pénzügyileg nem rendezett számlák összesen: 11 035 000 Ft.
Summázva, ez 14 712 000 Ft ki� zetésére váró egyenleg. Itt 

szeretném megjegyezni, ez nem rossz, tekintve, hogy a tavasz-
szal megigényelt rendkívüli települési támogatási kérelmünket 

(REKI) még nem bírálták el, a II. félévi iparűzési adó kompenzá-
ció még ezután várható és a helyi adók II. féléves be� zetése is 
csak ezután történik.

Ezeken kívül egy elkülönített szám-
lán félretett 7 millió Ft várja a lehe-
tőséget, hogy a 2019-ben a korábbi 
testület által eladott tanári földekre 
(16,5931 hektár) kötött adásvéte-
li szerződésben rögzített 3 hektár 
visszavásárolható legyen, melyre az 
eladástól számítva 5 év áll rendel-
kezésre, konkrét ipari célú visszavá-
sárlás esetén. 

A leírtak eredményeképpen az 
1 évvel ezelőtti polgármesteri és 
képviselői lemondások utáni idő-
szakhoz viszonyítva jócskán csök-

kent a település hiánya, és a ki� zetetlen számlák állománya. Kije-
lenthető, hogy Perkátának NINCS 90, DE MÉG 60 NAPNÁL RÉGEBBI 
ki nem � zetett számlája sem, ami évekre visszamenőleg jellemző, 
általános probléma volt.

Településünk pénzügyi helyzete, ha nem is erős, de STABIL, 
ami a takarékosság betartásával vált elérhetővé, mindez úgy, 
hogy közben a működtetés és karbantartás is üzemelt. 

A takarékosság mellett igyekezett az önkormányzat olyan 
programokat is biztosítani a lakosság részére, melyek hozzá-
járultak a lakosok kikapcsolódási lehetőségeihez, a vírus által 
megtépázott emberi kapcsolatok felélesztéséhez.

Ezen programok a lehető legminimálisabb kiadásokkal jár-
tak. Na de akkor mégis hogyan? Jogosan merül fel a kérdés. 
Segítséggel! A nyári programok nem jöhettek volna létre a civil 
szervezetek, magánszemélyek hozzájárulása, felajánlásai nélkül, 
ami jól példázza, hogy EGYÜTT MINDEN KÖNNYEBB! 

Köszönjük!
Mosonyi-Bógó Nikolett

pénzügyi bizottság elnöke, önkormányzati képviselő

Esély otthon – Itthon vagy Perkátán!   2021. július 26.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program EFOP-1.2.11-16-2017-00062, „Esély Otthon – Itthon 
vagy Perkátán!” című projekt megvalósítására 199 729 468 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt kiemelt célja, a � atalok képessé tétele arra, hogy fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni és helyben egzisztenciát, 
családot alapítani. A pályázat ebben támogatja a � atalokat, az ösztönzőrendszer mellett ismeretátadásban is részesülnek a � atalok. 
Személyes tanácsadás, előadások kerültek szervezésre a célcsoporttagok számára.

A projekt megvalósítási időszakában összesen 15 projektnap került megszervezésre, a projekt 
szélesebb körű bemutatása céljából.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata három kategóriában nyújtott ösztönző tá-
mogatást a � atalok számára, lakhatási ösztönzőben 64, helyi gazdasági ösztön-
zőben 112 fő, míg oktatási ösztönzőben egy fő részesült.

A projekt keretén belül 6 lakás felújítása és bebútorozása történt meg, 
a Győry-kastély oldalszárnyában (2431 Perkáta, Dózsa György u. 15/B) 
mely 11, a célcsoportba tartozó � atal számára biztosított lakhatási 
lehetőséget a projekt idején, ezek a lakások a projekt fenntartási 
időszakában is az önkormányzat, illetve az intézmények hiány-
szakmában dolgozó � ataljainak lakhatását fogják szolgálni.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.02.01. – 2021.07.31.

További információ kérhető:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Oláh István ügyvezető alpolgármester
hivatal@perkata.hu
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi I. félévi teljesített bevételei

Források megnevezése Eredeti előir. 
ezer Ft

Teljesítés 
06.30-ig 
ezer Ft

Teljesítés 
%-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei

Alaptevékenység körében végzett szolg. 220 0 0%

1. B402 Szolgáltatás ellenértéke 220 0 0%

I.1.ÁMK intézményei működési bevételei 220 0 0%

2. Önkormányzat működési bevételei

B402 Hirdetési díjbevétel 100 2

B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/ 3 617 118 3%

B404 Tulajdonosi bevételek 9 889 2 676 27%

B405 Étk.tér díjak, ellátási díjak 7 347 2 718 37%

2. B4 Szolgáltatások ellenértéke 20 953 5 514 26%

Kiszámlázott ált.forg.adó 3 780 1258 33%

2. B406 Általános forgalmi adó bevételek 3 780 1258 33%

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 0 4

2. B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 4

Biztosító által � zetett kártérítés 0 1030

2. B410 Biztosító által � zetett kártérítés 0 1030

2. B52-53 Felhalmozási bevételek 0 4183

Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése 500 450 90%

2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése 500 450 90%

I.2. Önkormányzat működési bevételei 25 233 12 439 49%

3. Önkormányzati hivatal működési bevételei

3. B402 Szolgáltatások ellenértéke 100 168 168%

I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei 100 168 168%

4. Perkátai Szociális Központ

4. B405 Ellátási díjak 4 500 2 387 53%

4. B406 Kiszámlázott áfa 1 215 645 53%

4. B407 ÁFA visszatérítése 4 000 1 379 34%

I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei 9 715 4 411 45%

I. Intézményi működési bevételek 35 268 17 018 48%

II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám. 105 622 54 730 52%

B112 Települési önk.egyes köznevelési fel.tám. 133 524 57 582 43%

B113 A települési önk.szoc.és  gyermekjóléti és gyermek étk. 77 807 57 447 74%

B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám. 8 721 5 353 61%

B115 Műk. célú  költségvetési és kiegészítő támogatások 16 200 10 644 66%

B116 Elszámolásból származó bevételek 0 3 714

Központi kv-ből kapott kv-i támogatás 341 874 189 470 55%

II. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás 341 874 189 470 55%
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi I. félévi teljesített bevételei

Források megnevezése Eredeti előir. 
ezer Ft

Teljesítés 
06.30-ig 
ezer Ft

Teljesítés 
%-ban

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól 31 819 17 065 54%

Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól 11 740 3 973 34%

III.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel 43 559 21 038 48%

III. Támogatásértékű bevételek 43 559 21 038 48%

IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

IV.1. B34 Helyi adók összesen 80 000 37 859 47%

Talajterhelési díj, közter. fogl. 800 74 9%

IV.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 800 74 9%

IV. Önkorm.sajátos működési bevételei 80 800 37 933 47%

B25 Felhalm. célú tám. bev. 4 500 0 0%

B8131 Előző évi költségvetési maradvány 130 924 137 318 105%

Önkormányzat bevételei összesen 601 657 385 759 64%

Költségvetési bevételek összesen 636 925 402 777 63%

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi I. félévi teljesített kiadásai

Feladat megnevezése Eredeti előir. 
ezer Ft

Teljesítés 
06.30-ig 
ezer Ft

Teljesítés 
%-ban

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások 121 998 68 521 56%

1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok 21 169 9 533 45%

K31 Készletbeszerzések 5 648 1 181 21%

K32 Kommunikációs szolgáltatások 1 300 503 39%

K33 Szolgáltatások 28 460 10 894 38%

K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad. 2 050 235 11%

K35 Különféle be� zetések, egyéb dologi kiadások 4 995 1 104 22%

1. K3 Dologi kiadások 42 453 13 917 33%

K6 Beruházások 700 0 0%

I.1. ÁMK működési,fenntartási kiadásai 186 320 91 971 49%

2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

2. K1 Személyi juttatások 52 690 26 639 51%

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 680 3 616 31%

K31 Készletbeszerzés 1 376 189 14%

K32 Kommunikációs szolgáltatások 1 052 113 11%

K33 Szolgáltatások 2 560 372 15%

K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad. 380 0 0%

K35 Különféle be� zetések, egyéb dologi kiadások 1 643 119 7%

2. K3 Dologi kiadások 7 011 793 11%

K63 Informatikai eszközök besz. 1 000 0 0%

I.2. Önkormányzati hivatal működési,fenntartási kiadásai 72 381 31 048 43%
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2021. évi I. félévi teljesített kiadásai

Feladat megnevezése Eredeti előir. 
ezer Ft

Teljesítés 
06.30-ig 
ezer Ft

Teljesítés 
%-ban

3. Önkormányzat működési,fenntartási kiadásai

3. K1 Személyi juttatások 56 026 29 839 53%

3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 487 4 129 44%

K31 Készletbeszerzés 7 266 3 140 43%

K32 Kommunikációs szolgáltatások 3 137 1 837 59%

K33 Szolgáltatások 81 654 52 543 64%

K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad. 4 010 86 2%

K35 Különféle be� zetések, egyéb dologi kiadások 27 993 12 533 45%

3. K3 Dologi kiadások 124 060 70 139 57%

3. K4 Szociálpolitikai és egyéb juttatások 9 170 2 560 28%

K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 21 912 10 252 47%

K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel 200 200 100%

3. K5 Pénzeszköz átadás 22 112 10 452 47%

I.3. Önkormányzat működési,fenntartási kiadásai 220 855 117 119 53%

4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai

4. K1 Személyi juttatások 29 238 13 299 45%

4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 905 2 012 41%

K31 Készletbeszerzések 565 159 28%

K32 Kommunikációs szolgáltatások 180 0 0%

K33 Szolgáltatások 1 380 427 31%

K332 Vásárolt élelmezés 20 000 11 903 60%

K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad. 2 090 241 12%

K35 Különféle be� zetések, egyéb dologi kiadások 7 521 3 389 45%

4. K3 Dologi kiadások 31 736 16 119 51%

K63 Kisértékű tárgyi eszk. 400 160 40%

I.4. Perkátai Szociális Központ műk.,fenntartási kiadásai 66 279 31 590 48%

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 545 835 271 728 50%

II. Önkormányzat beruházási kiadásai

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 24 223 0 0%

II. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: 24 223 0 0%

K84 Egyéb felhalmozási célú v� z. 76 582 2 459 3%

Önkormányzat kiadásai összesen 321 660 119 578 37%

Önkormányzati hivatal támogatási igény 72 381 31 048 43%

ÁMK költségvetési támogatási igény 186 320 91 971 49%

Perkátai Szociális Központ támogatási igény 56 564 31 590 56%

Költségvetési kiadások összesen 636 925 274 187 43%
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Köszönjük a lehetőséget, hogy mi is, a 
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat helyet kap az újságban. Szívesen 
teszünk eleget a felkérésnek, ezért ösz-
szeírtuk mi történt ez idáig 2021-ben ön-
kormányzatunknál. 

Tüzelőanyag (fa) osztásra került sor az 
alábbi időpontokban a falu rászorultjai 
között: január 16., február 13., március 20.

2021. 03. 05-én kaptunk ruha- és játék-
adományt Szabadegyházáról egy felaján-
lótól, amiket még aznap szétosztottunk a 
rászorultak között.

2021. 05. 01-én Sárkeresztúron vet-
tünk részt a Roma Napon, saját focicsa-
patunkkal (mely perkátai gyerekekből 
áll) indultunk és első helyen végeztünk a 
focitornán, továbbá beneveztünk a főző-
versenyre is.

2021. 07. 02-án, szakmai konferencián 
voltunk Budapesten az Országos Roma 
Önkormányzatnál.

2021. 07. 06-án az Esélyteremtési Igaz-
gatóság tájékoztató napot tartott részvé-
telünkkel.

2021. 07. 14-én a Fejér Megyei Rendőr-
kapitányságon megbeszélésen vettünk 
részt.

2021. 07. 24-én Jászberényben vol-
tunk egy Roma Kongresszuson.

Továbbá 2021 júliusában többször ke-
rült sor ételosztásra a rászorult családok 
részére.

2021. 08. 20-án a Perkátán megren-
dezett falunapon is – hasonlóképen a 
sárkeresztúri Roma Naphoz – itt is bene-
veztünk a foci- és főzőversenyre is. A foci-
csapatunk első helyezést, míg főzőcsapa-
tunk második helyezést ért el.

2021 augusztusa végén 10 rászoruló 
családot tudtunk támogatni a tanévkez-
déssel összefüggésben. Családonként 
6000 Ft értékben kaptak tanszercsoma-

got. Minden diáknak kívánunk ezúton is 
sikeres tanévet!

2021. 09. 04-én Perkátán, a Faluke-
mencénél tartottuk meg nyárzáró szalon-
nasütésünket. Jöttek is szép számmal, az 
egész délután kellemes, szinte családias 
hangulatban telt el. Kicsik és nagyok egy-
aránt jól érezték magukat. 

Továbbiakban is reméljük, hogy ha-
sonló sikerélményekről, eseményekről 
számolhatunk majd be. Az idei év hátralé-
vő részében is van tervünk, melyről majd 
a későbbiekben szeretnénk hírt adni.

Köszönettel a Perkátai Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat képviselői nevében,

Tulkovics Zsoltné képviselő 
és Dankó Lajos elnök

A Roma Önkormányzat hírei

Köszönetnyilvánítás
A járványügyi helyzetre való tekintettel a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda Szülői 
Szervezete 2020 decemberében és 2021 márciusában online jótékonysági adven-
ti és húsvéti vásárt tartott. A nehéz helyzet ellenére is rengetegen vásároltak a 
kézzel készített dísztárgyakból, melynek köszönhetően sikerült annyi pénzt össze-
gyűjteni, hogy a Nyuszi csoport új szekrénysorral gazdagodhatott.

Ezúton is köszönjük minden kedves Vásárlónak, hogy vételével hozzájárult cé-
lunk megvalósulásához! Ezúton kérjük Önöket, amennyiben módjukban áll, támo-
gassák az óvoda szülői szervezetét, hogy az óvoda környezete szépüljön, valamint 
egy-egy játék megvásárlásával mosolyt tudjunk csalni a gyermekek arcára.

Köszönettel: Piros Orsolya óvoda szülői szervezete

Új védőnő Perkátán
Rausch Zsó� a vagyok, településük új vé-
dőnőjeként mutatkozom be Önöknek.

Dunaföldváron a Magyar László 
Gimnáziumban érettségiztem, majd 
2016-ban végeztem a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségügyi karán, mint 
orvosdiagnosztikai laboranalitikus. Pá-
lyafutásomat egy mikrobiológiai labora-
tóriumban kezdtem. Később egy egész-
ségcentrumban helyezkedtem el, ahol 

számos szakterületen asszisztensként dolgoztam. Eközben Bu-
dapesten megszereztem a � zioterápiás szakképesítést, mellyel 
lehetőségem volt egy rehabilitációs és diagnosztikai központ-
ban elhelyezkedni.

Gyerekkorom óta az egészségügyben szerettem volna tevé-
kenykedni. Ugyanakkor nagyon szeretem a gyerekeket, s ezért 
úgy döntöttem, hogy a kettő területet összekapcsolva a védőnői 
hivatást választom. Védőnői tanulmányaimat a Miskolci Egyete-
men végeztem, melyet sikeresen zártam 2021 júniusában.

Ugyan friss a képesítésem, de a gyakorlati képzés több te-
rületen biztosított tapasztalatot szerezni a csecsemők kórházi 
ellátásában, valamint a kisgyermekes családok gondozási mű-
veleteinek támogatásában egyaránt. 

Örömmel tölt el, hogy a jövőben Perkáta közösségi munkájá-
ban részt vehetek, mint védőnő. Fontosnak tartom a prevenciót, 
mellyel segíthetek az egészségmegőrzésben, s a már esetlegesen 
kialakult betegség progressziójának megelőzésében. Szeretném, 
ha ki tudnánk alakítani egy nagyon jó közösséget, ahol bizalom-
mal tudnak fordulni felém a leendő kismamák és anyukák.

Tisztelettel: Rausch Zsó� a védőnő
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5. IFI Feszt – Színezd újra Perkátát!
A „VELED az i� úságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
által 2021. augusztus 14-én került sor az IFI Feszt – Színezd újra 
Perkátát! elnevezésű i� úsági fesztiválnap megszervezésére. Az 
esemény a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, a 
NEA-UN-20-O-V-0060 azonosítójú „IFI Feszt – Színezd újra 
Perkátát” című pályázat keretein belül valósult meg. 

A programot nagy előkészületek előzték meg, a � atalok 
hangsúly fektettek a hirdetésre is: két héten keresztül a telepü-
lés buszmegállóiban, hirdetőtábláin és boltjaiban számoltak 
vissza az IFI Feszt napjáig, valamint az egyesület két � atalja di-
noszaurusz jelmezben invitálta az embereket a falu központban 
a rendezvényre.

Augusztus 14-én az esemény 14 órakor vette kezdetét a Győry-
kastély kertjében. A kilátogató gyerekek és felnőttek számára 
egész nap a rendelkezésére állt a darts foci és a rodeó bika, va-
lamint kézműveskedhettek. Szintén egész nap várta a piciket a 
baba sarok, ahol kedvükre játszhattak a legkisebb i�  fesztezők 
is. A Bokréta Lovasudvar � ataljai is csatlakoztak az eseményhez: 
lovagoltatással várták a gyerekeket a Győry-kastély oldalánál. 
Fesztiválsminkek és csillámtetoválások is készültek.

15 órától a kosárlabda pályán kezdetét vette a fergeteges 
habparty, melyet az idei évben a Sárosdi Önkéntes Tűzoltóság 
valósított meg. Ezt követően a bitumenes pályán különleges 
rollerverseny kezdődött, amelynek pályáját egy kétágú, három 
kerekű rollerrel kellett teljesíteni. 16 órakor, szintén a bitumenes 
pályán, Vátkai Zsombor által megtartott stunt riding bemutatót 
láthatták az érdeklődők.

17 órakor az interaktív Marvel Hősök show startolt el, 18 óra 
után a színpadi programok zenei szálon futottak tovább: a 8,5 
éves Szarka Zsombor dobszóló bemutatóját hallgathatta meg 
a lelkes közönség. 

A délutáni programok utolsó pontja a Falkaland nevű nagy-
venyimi kutyás csoport produkciója volt, akik szintén már több 
éve vendégei az IFI Fesztnek. 

Kis szünet után a program este folytatódott Burai Krisztián 
fellépésével, majd végül az IFI Feszt éjfélkor, a szintén már ha-
gyományos color party-ban tetőzött.

Ezúton szeretném közzétenni az IFI Feszt szervezői-
nek nevét, s egyben köszönetet mondani a munkájukért: 
Baráth Máté, Bilig Edit, Bogó Dorka, Csőkör Ferenc, Dr. Győri István, 
Győriné Horváth Fanni, Fórizs Csillus, Gallai Tamás, Győrik Adrienn, 
Hólik Dorina, Jákli Regina, Karf Viktor, Kovács Esztella, László 
Ádám, László Emma, László Lilla, Németh Attila, Németh Bence, 
Pavlicsek Jázmin, Romanoczki Kármen, Romanoczki Renátó, 
Sohonyai Péter, Somogyi Zalán, Stumpf Eszter, Szabó Bernadett, 
Szabó Tamás, Szabó Vanda, Szalai Janka, Székely Tímea, Szloboda 
Bia, Tóth Tibor, Urbánné Koleszár Bea, Varga Máté és Varga Noémi.

Külön köszönöm Hólik Dorinának és Szabó Bernadettnek, 
hogy a nagy hőség ellenére vállalták a dínó jelmezbe bújást és 
megnevettették az embereket!

Szeretnénk megköszönni a munkáját, támogatását és 
segítségét a következő személyeknek, egyesületeknek, 
csapatoknak: Balázs Évi, Bogóné Plasek Krisztina, Bokréta Lovas-
udvar, Dudás Máté, Faluüzemeltetés dolgozói, Falkaland, Gálosi 
Lara, Győry-kastély dolgozói, Hami Hörpi, Horváth István és csa-
ládja, Imre György, Jákliné Rajcsányi Rozália, Kiss Zoltán, László 
Norbert és csapata, Oláh István és csapata, Paudics Béla és csa-
pata, Perkátai ÁMK, Perkáta Nagyközség Önkormányzata, Perká-
tai Polgárőrség, Reál Élelmiszerbolt, Sárosdi Önkéntes Tűzoltóság, 
Simon Sándor, Szarka Zsombor és szülei, Széchenyi Pékség, Szilasy 
László, Vátkai Zsombor és családja, és Vigházi Zétény.

Szintén nagyon hálásak vagyunk Fórizs Antal, Héber Kristóf, 
Horváth Fanni és Kovács Krisztián polgárőröknek, akik végig kitar-
tottak mellettünk a buli ideje alatt, segítettek a nehézségekben.

Továbbá hatalmas köszönet minden szülőnek, aki engedte, 
hogy gyermeke részt vegyen a szervezésben, bizalmat szavazott 
egyesületünk számára, így támogatva minket a hivatásunkban!

Jövőre ugyanígy, ugyanitt, #VELED #VELETEK!

Horváth Dóra elnök
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Múltidéző szüreti 
felvonulás és bál

2021. szeptember 11-én, szombaton 
múltidéző szüreti felvonulás vette kezde-
tét a faluban. A lovasok, kocsisok, 10 órá-
tól gyülekeztek a kastélykertben. A helyi 
lovasok mellett érkeztek hozzánk szépen 
díszített kocsikkal, lovakkal Szabadegy-
házáról, Iváncsáról, Pusztaszabolcsról 
és Seregélyesről is. Hangos zeneszóval, 
Zsadányi Bence énekével és Rácz Roland 
betyárunk vezetésével indult el a kon-
voj. Követték őt csikósaink, akiknek os-
torcsapkodásaik hangja már messziről 
tudatta a nézelődőkkel, hogy érkeznek a 
szüreti felvonulók. A megállókban Fülöp 
Bence kisbíró szavaival kezdődött a zenés 
mulatozás, melyre a kocsikon ülő és on-
nan lepattanó népviseletbe öltözött höl-
gyek, urak és gyerekek ropták a táncot. 
Száj nem maradt étlen szomjan, hiszen 
bőség várta az érkezőket, a nézelődőket. 
A bíró és bírónő szerepét Takács Norbert 
és Nagy Vivien töltötte be, ezúton is kö-
szönet érte. A falu utcáin vonulás fegyel-
mezetten és nagy jókedvvel zajlott, kicsi 
településünk hatalmas örömére. A visz-
szaérkezéskor � nom gulyáslevessel ven-
dégelték meg a felvonulókat, amit Vica 
(Gálosiné Sohonyai Éva) főzött nagy-nagy 
oda� gyeléssel. 

A kastélykertben közben nem állt 
meg az élet, vásárosok kínálták termé-
keiket. A kicsiket ingyenes ugrálóvárral, 
csillámtetkóval várták, sőt vattacukrot is 
lehetett kapni a kiérkezők nagy örömére. 
19 órától a Patai Band húzta a talpaláva-
lót az esti bálon, és pecsételte meg ezt a 
fantasztikus napot!

Köszönjük a támogatásokat, felajánlá-
sokat, igazán hálásak vagyunk!

Csipe Gabriella ügyes keze dicséri a 
bíró és bírónői, valamint a legtöbb me-
nyecske ruháját. Időt nem sajnálva fára-
dozott azon, hogy mindenkinek tökéle-
tes ruhát készítsen!

Köszönjük a segítséget és támogatá-
sokat: Real élelmiszer, Gubicza Tamás, Vica 
konyhája, Oláh István és Oláh-Rácz Linda, 
Cséza László és kollégái, Perkátai Polgár-
őrség, Faluüzemeltetés, Csipe Gabriella, 
Somogyi József, Vajk-Császár Georgina, 
Takács Norbert, Nagy Vivien, Fülöp Bence, 
Őzikert, Dankó Lajos, Bartos Éva és Kovács 
Sándor, Takács Sándorné, Csizi Zoltán, 
Áldott Balázs, Széchenyi Pékség, REKA ABC, 
Pavlicsek József, Oláh Istvánné Kohut Edit, 
Id. Patai Lajos, Rácz Roland, László Norbert.

Horváth-Farkas Ágnes 
Mosonyi-Bógó Nikolett

Lovasnap egy néző szemszögéből
A kialakult pandémia miatt sajnos az elmúlt másfél évben mondhatni semmilyen ren-
dezvény megtartására nem volt lehetőség. Ezért is fogadtuk sokan nagy örömmel a 
lovasnapokat. 2021. július 24-én és 25-én rendezték meg a Perkátai Lovasnapokat, 
melynek keretében sor került egy „C” kategóriás fogathajtó versenyre is, ami vadász-
hajtásból és fogathajtásból állt. Másnap ügyességi fogathajtás és egyéni lovas ügyes-
ségi versenyt láthattunk kicsiktől és nagyoktól. Sokan voltunk kint szurkolni a helyi és 
a környékről érkezett versenyzőknek. Igaz találkoztunk olyanokkal is, akik a lovak sze-
retete miatt látogattak ki, vagy csak gyermekeiket hozták ki a programokra. Egész nap 
� nom ételek és hideg italok várták a programra kiérkezőket. A nézők szinte egyként 
morajlottak fel egy-egy szép hajtás vagy lovaglás közben bekövetkezett hibánál. Egy-
egy rakoncátlan lovat is megismerhettünk, mosolyt csalva arcunkra. Nagyon helyesek 
voltak a kicsik is (a leg� atalabb 4 éves volt), akik most még edzőjük segítségével, veze-
tőszáron mutatták be tudásukat. Minden elismerésem az edzőké, akik a nap folyamán 
több versenyzőjüket is végig vezették a pályán (Takács Róbert). Élvezetes és izgalmas 
verseny részesei voltunk, köszönjük a résztvevőknek és a szervezőknek!
Reméljük, nem kell újabb 10 évet várnunk a következő versenyre!

Sebestyén Jánosné Marcsi
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Együtt ünnepelt a falu a kastélykertben
Az augusztus 20-ára meghirdetett „Per-
káta leg� nomabb sertéshús étele” 
főzőverseny óriási sikert aratott. A kipa-
kolás, helyfoglalás a meghirdetett 10:00 
órai időponthoz képest jóval hamarabb 
kezdődött, mivel a csapatok óriási felké-
szültséget mutatva, pavilonokkal, sátrak-
kal, sparheltekkel készültek a versenyre, 
így kora reggeltől nyüzsgés hallatszott a 
kastélykertben.

A megmérettetésre 21 csapat nevezett 
be (abc sorrendben): Bogrács bűvölők, Chi-
libí-chilibá, Családi vegyes vágott, Django, 
Fakanálforgatók, Füpe, Húsimádók, Lovas 
szakosztály, Mind1, Mindent bele, Nem 
esünk pánikba, Nyugdíjas klub, Perkátai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselőinek csapata, Pocómaci és barátai, 
Retro trió, Sörköltek, Sparhelt ördögei, 
Szuper csapat, TEdd SZebbé!, Turul íjászok, 
és nem utolsó sorban Vad-Kanok.

Oláh István egyéni vállalkozó, Perkáta 
alpolgármestere csapatonként 3 kg ser-
téscombot biztosított. Minden csapatnak 
egy-egy fantázia névvel kellett neveznie. 
A Tedd Szebbé! csapata a kastélykert ön-
kéntes, önköltségű dekorálásán túl el-
készítette a csapatoknak a kézzel festett 
transzparenseket is, amiket a helyszínen 
osztottak ki meglepetésként a részvevők 
között.

Amíg készültek az ételek, ingyenes lég-
várak, arcfestés, lu�  hajtogatás, íjá-
szat, csillámtetoválás és hajfonatok 
készítésével kedveskedtek a szervezők 
a gyerekeknek. Aki egy jó önarcképre 
vágyott, annak a sel� e-sarok biztosítot-
ta a jókedvet, maradandó emlékként az 
azonnal nyomtatott képeket is magával 
vihette mindenki.

Ezen túlmenően a rendőrség jóvoltából 
kitelepült a „Házhoz megyünk!” orszá-
gos vagyonvédelmi program is, ahol 
a rendezvényre kilátogatóknak lehető-
ségük volt a kerékpárjukat regisztrálni a 
Bikesafe elnevezésű rendszerbe, külön-
böző szemléltető eszközöket kipróbálni, 
megtekinteni, továbbá bűnmegelőzési 
keresztrejtvényeket kitölteni, valamint 
játékos feladatokat megoldani. Ezúton is 
köszönjük a rendőrség közreműködését!

A csapatok közül többen is jelezték, hogy 
saját készítésű kenyerük megszente-
lését örömmel vennék, így Győri Balázs 
István atya a település kenyerén túl négy 
csapatét is megszentelte. Perkáta kenye-
rét a Gubicza Bt. ajánlott fel az új kenyér 
ünnepére. Ezúton is köszönet érte a Gu-
bicza Bt.-nek! Mindeközben lovasok, 
hintó, lovaskocsi várta a szentelt kenyér 
megszegését, hogy a település utcáin, 
megállók beiktatása mellett mindenki-
hez eljuthasson a szentelt kenyér. A Kan-
kalin és a Gerlice néptánccsoport táncos 
fellépése színesítette az új kenyér osztá-
sát.

14:30 órától kispályás focibajnokság 
vette kezdetét, mely Kovács Roland köz-
reműködésével valósult meg. Ezer hála és 
köszönet Roli!

15:00 órától a színpadon „A medve és 
a macska” mesejátékot adta elő Andi 
és Cili óvó néni, ami nagy sikert aratott a 
gyerekek körében.

Ez idő tájt már javában elkezdődött a 
21 csapat által elkészített � nomabbnál 
� nomabb ételek zsűrizése, nem voltak 
könnyű helyzetben Szekeres Kálmán és 
társai. Az ételek minősége, tálalása, ízesí-
tése, különböző dekor elemek és a ven-
dégszeretet, ami a szakmai zsűrit várta, 
időt igényelt.

Az eredményhirdetést megelőzően „buli 
van a parton, a szabad strandon” lépett 
érvénybe... Megérkezett Sipos F. Tamás, 
aki fergeteges, pörgős hangulatot terem-
tett. Sipi fellépését követően került sor a 
főzőverseny, majd a kispályás focibajnok-
ság eredményeinek kihirdetésére.



11Perkátai Hírek

A Perkátai 
ÁMK programjai

A Perkátai Általános Művelődési Köz-
pont 2021. szeptember 30-tól de-
cember 31-ig a következő programok 
megvalósítását tervezi. 

Szeptember 30-án a Perkátai ÁMK 
József Attila Könyvtár szervezésében a 
Magyar Népmese Napja alkalmából 
az óvodás és kisiskolás gyermekeket 
könyv és meseajánlással egybekötött 
mesedélutánra várjuk.

Október 1-én a Zene Világnapját 
ünnepeljük Téglás Márton gitárművész 
és helyi előadók fellépésével, továbbá 
virtuális megemlékezéssel. A rendez-
vény társszervezője a Perkátai Kínai 
Központ Nonpro� t Kft. 

Október 5–8. között Országos 
Könyvtári Napok a József Attila 
Könyvtár szervezésében: 
•  október 5-én az Állatok Világnapja 

témakörhöz kapcsolódóan
•  október 6–7. – Irodalom és művé-

szet – gyermekeknek
•  október 8. 17 óra – Irodalmi teadél-

után – felnőtteknek
témakörökben kerül megvalósításra. 

Október 9-én 15 órakor a Ráját-
szik Rácalmási Színjáték Kör Agatha 
Christie: Egérfogó című előadását te-
kinthetik meg az érdeklődők.  

A nemzeti ünnepünkhöz kapcso-
lódó megemlékezés október 22-én 
kerül megrendezésre.

Az ÁMK szervezésében megvalósu-
ló adventi rendezvények:
•  November 30. 17 óra „Mikulások és 

rénszarvasok” – adventi kiállítás és 
könyvajánló megnyitó ünnepség 

•  December 19. Falukarácsony
Tervezett programjaink az érvényben 
levő járványügyi szabályozásoknak 
megfelelően módosulhatnak. Rendez-
vényeinkre sok-sok szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

Cseréné Marczal Zsuzsanna 
megbízott igazgató

Főzőverseny eredményei:
1. Retro Trió csapata
2.  Perkátai Roma Önkormányzat 

Képviselőinek csapata
3. Chilibí-Chilibá csapat
Különdíjas: Vad-Kanok csapat

A perkátai polgárőrök is véleményezték 
az elkészített ételeket, az általuk legjobb-
nak ítélt két csapat, a Turul Íjászok és a 
Lovas szakosztály részesült különdíjban.

Oláh István egyéni vállalkozó is készült 
egy különdíjjal az általa választott leg-
jobb ételt készítő csapat számára. Ezt a 
Django csapat érdemelte ki.

Ezúton is köszönjük a Perkátai Polgár-
őrség és Oláh István egyéni vállalkozó fel-
ajánlását!

A kispályás focibajnokság 
eredményei:

1. Roma önkormányzat csapata
2. Nagyvenyim
3. Perkáta SE

U9 csapatok:
• Falábúak
• Hurrikán

Az eredményhirdetéseket követően egy 
szuper rock esemény részesei lehettek a 
résztvevők a P.E.N.É.S.Z. zenekar jóvol-
tából, akik a koncertjüket ajánlották fel az 
ünnepi rendezvény részeként. Ezúton is 
nagyon köszönjük!

Az est további részében retro disco vette 
kezdetét, biztosítva a jó hangulatot, több 
korosztályt is megérintő ritmusokkal.

A retro disco és az egész napos hangtech-
nika Farkas László és Horváth Gábor fel-
ajánlásaként tette színvonalassá az ese-
ményt. Ezúton is köszönjük a támogatást!

Végül a személyes tapasztalatokkal zár-
juk az esemény beszámolóját. Ez a nap 
nekünk, szervezőknek nagy stresszel 
járt, nem jöhetett volna létre a rengeteg 
támogató nélkül. És ez nem a szokásos 
sablon szöveg, hanem a valóság! Támo-
gatás alatt értjük az anyagi, lelki vagy ott 
a helyszínen, a � zikai támogatást. Mikor 
épp nem volt arcfestő, akkor egy kedves 
segítő beült és szívből, önszántából el-
kezdte a gyerekek arcát kifesteni, vagy 
amikor a csapatok jöttek segíteni a szen-
telt kenyeret felkockázni, hogy a lovasok 
mielőbb indulhassanak velük... És sorol-
hatnánk tovább...

Volt, hogy ha csak egy pillanatra is, de 
megálltunk. Megálltunk, hogy megnéz-
zük, mi is zajlik. Körülnéztünk és minden 
óra, nap, éjszaka, amit a szervezéssel 
töltöttünk ott azokban a pillanatokban 
megerősítette, hogy megérte, jó itt lenni, 
jó ezt tenni!

Köszönjük szépen!
Perkáta él, csak hagyni kell élni!

Köszönetnyilvánítás
Támogatóink és segítőink: Gubicza Bt.; 
Oláh István e.v.; Bógó Ferenc e.v., Reál 
Élelmiszer; Perkátai Polgárőrség; László 
Norbert és munkatársai: Sohonyai József, 
Pogácsás György és Pető Patrik; Függet-
lenek Perkátáért Egyesület; Agro Hóka 
Kft.; Farkas László és Horváth Gábor, Rácz 
János; Dózsa Tamás; Kemencés Étterem 
& Panzió; Vaskó Csaba, Vagyóczki Krisz-
tián és társa, Horváth Árpád, Szekeres 
Kálmán és Szekeresné Siba Ilona, Áben-
hauer család, Baranyi Ferenc és Oláh 
Benedek; Radeczki-Szabó Melinda, Kohut 
János, Csikós Péter; TEdd SZebbé! csa-
pata; Prétor Ferenc és kollégái; Horváth 
Dóra és néptánccsoportjai; Cséza Tünde; 
Südi Dóra; Ganzler Katalin; Vajk-Császár 
Georgina; Gászler Ferenc, Kovács Roland; 
Perkátai ÁMK; Perkátai Kínai Központ 
Nonpro� t Kft.; Szarka-Kovács Dénesné, 
Szarka Istvánné (Cili néni) és Rónásné 
Andi.

Köszönjük szépen!

Perkáta, 2021. augusztus 23.

Horváth-Farkas Ágnes,
Mosonyi-Bógó Nikolett
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Vasutas szelet
Hozzávalók a tésztához: 4 db tojás sárgája, 25 dkg cukor, 10 dkg 
zsír/margarin, 30 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 2 dl tej, 1 evőkanál 
kakaópor. Hozzávalók a habhoz: 4 db tojás fehérje, 25 dkg cukor, 
pár csepp citromlé. A kenéshez: baracklekvár.

A 4 tojás sárgáját 
25 dkg cukorral és 10 
dkg zsírral/margarin-
nal habosra kavarjuk. 
Adunk hozzá 30 dkg 
lisztet, amiben 1 cso-
mag sütőport kever-
tünk el, majd 2 dl tejet 
adunk hozzá. A tész-
tát két felé vesszük, 
felébe 1 evőkanál ka-
kaóport teszünk és 
zsírozott-lisztezett tepsibe kanállal adagolva felváltva halmokat 
rakunk. Ha megsült, tetejét megkenjük baracklekvárral és arra 
tesszük a gőz felett felvert 4 tojás fehérjéjéből és 25 dkg cukor-
ból készült habot. A habhoz csepegtessünk néhány csepp cit-
romlevet.

Piros Orsolya

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
1461 Budapest, Pf.: 182. • www.emberijogok.hu
Tel.: 06-1/342-6355, 06-70/330-5384

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN – INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, 
de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, 
egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes 
jogsegélyszolgálatunkat!

E-mail: panasz@cchr.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési ren-
dellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosz-
szabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

E-mail: info@cchr.hu
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Zelk Zoltán: ŐSZI MESE
Egy magas fa legfelső ágán élt a kis falevél. Mostanában na-
gyon szomorú volt. A szellő megsajnálta. Megsimogatta, vi-
gasztalta, de az zokogott, hogy leszakadt az ágról… – Nem baj, 
ha meghalok – gondolta – úgysem ér már semmit az életem.

De a szellő nem hagyta kis barátját, hanem szárnyára vette.
– Odaviszlek, ahová akarod! Merre repüljünk?
De a falevél bizony nem tudta. Éppen akkor egy kismadár 

szállt az ágra. Csodálkozott, hogy nem találta ott a falevelet. 
Máskor már messziről integetett neki, alig várta, milyen híre-
ket hoz.

– Ott van a kismadár! – ujjongott a falevél. – Ő megígérte, 
hogy hírt hoz a fecskékről.

Odarepültek hát hozzá. A kismadár elmondta, hogy látta, 
mikor a fecskék összegyűltek s elhatározták, hogy elindulnak 
a tengerentúlra. Azt beszélték, ott mindig aranyos napsugár 
ragyog.

– Menjünk utánuk! – könyörgött a falevél.
A szellő nem kérette magát. Szálltak hegyen-völgyön, er-

dőkön, mezőkön, míg csak a tengerhez nem értek. A falevél 
már nagyon fáradt volt. A fecskék szerencsére észrevették, és 
szépen rátették a csillogó tenger hátára. Ott himbálódzott a 
ragyogó napsütésben. A fecskék énekeltek, a napsugár mo-
solygott, a szellő duruzsolt.

– Most már boldog vagyok – sóhajtotta a kis falevél, aztán 
álomba ringatta a tenger.


