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Mészáros Zsuzsanna: 
Ádvent a szeretet illatú 
kisszobában… (novella részlet)

De legjobban azoknak a napoknak 
örültünk, amikor édesapám be-
fogta a lovakat a nagyszánkó elé. 
A szánkó fenekét megrakta széná-
val, leterítette pokróccal, aztán az 
egész család belekutyorodott, még 
a mamuska is. Édesapám betakart 
minket a belinerkendőkkel, plédek-
kel aztán fölült a bakra.
    – „No, gyí, Baba! Buksi ne!”
A szánkó megindult a két árok 
között, 
ki a szőlőhegy felé.
Ropog, szikrázik a hó! A csengő szó-
ra fácánok röppennek a magosba.
A páskomvégi kiserdő szélén őzek 
� gyelnek a neszre.
    – „Ott egy nyúl!”
    – „Én nem is látom...”
Hát, persze hiszen a nagy hóban 
csak a le� egő füleit látni néha föl-
bukkanni. Mögötte az örök ellenség 
- a róka. Na, azt már én is láttam. 
Nagy lompos farka zászlóként 
lengett a hóbuckák között. A két ló 
szinte már magától fordult a „sza-
lasinának”. Munkás hétköznapokon 
sok terhet cipeltek már erre. Most 
ők is pihennek, nekik is karácsony 
van. Legközelebb Mélyvölgy felé visz 
minket édesapám. De csodálatos 
a téli táj Kisperkáta felé is. Festő 
ecsetje alá való.

 Romanóczki Zoltán festménye
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Különös év volt az idei 
Világjárvány, bizonytalanság, központi elvonások, adósság. Így 
indult az esztendő – a többi magyar településhez hasonlóan 
– nálunk is. Majd 9 hónapig csak alpolgármesteri irányítással, 
majd az év utolsó harmadában már testületi vezetéssel.

A testületi tagoknak nem volt könnyű dolga, de tenni aka-
rásuk határtalan volt. Mindezt munka mellett, gyereknevelés 
mellett, egy � llér ellenszolgáltatás nélkül tették ők hatan, a tele-
pülés képviselői, egyben irányítói.

A nehéz helyzetben az intézmények beálltak a takarékos, de 
mégis hatékony működésbe. A civilek és a lakosság tetteikkel, 
közösségi munkájukkal támogatták a vezetést. Apukák, anyu-
kák, nagymamák és nagypapák szabad idejükben fúrtak, farag-
tak, festettek, hogy évszakonként új és új ruhába öltöztessék a 
falut, ízléses és vidám dekorációjukkal. És igen, lehet, hogy ez 
nem nagy valami, de érték, és példamutatás a jövő nemzedéké-
nek, hogy nem minden függ a pénztől.

2021-ben megízlelhettük, hogy az összefogás ereje csökken-
teni tudja a pénztelenségből fakadó hátrányokat. Megmutat-
tuk, hogy Perkáta saját erejéből is képes a változásokra. A képvi-
selő-testület pedig jól végezte a dolgát. 

Vajon, miként tekintenek vissza erre az évre? Mik azok a si-
kerek, amik örömmel töltik el őket? Mik voltak a nehézségek, 
amikkel szembe kellett nézniük? Mit terveznek 2022-re?  Erről 
vall Mosonyi-Bógó Nikolett és Bölcskei-Csősz Nikolett írásában. 
Kérem, fogadják értő szeretettel!  

TR

Éves visszatekintő
A három kérdésre válaszolva megragadom az alkalmat, hogy 
egyben beszámoljak az aktuális anyagi helyzetünkről, mint 
ahogy eddig is megtettem minden alkalommal.

Az idei év legkiemelkedőbb sikeré-
nek én személy szerint a település anya-
gi helyzetének stabilizálását tekintem 
mindenekelőtt. Egy olyan, hátrányos 
helyzetből való felállást produkált a mö-
göttünk álló év, amit őszintén megvallva 
nem gondoltam volna még 2019-ben, 
amikor realizáltuk, hogy szinte csőd kö-
zeli állapotban vagyunk. Nem szégyen 
kimondani, hogy nem egyszer, de nem 
is kétszer merült fel bennünk, képvi-

selőkben, hogy itt nincs más mód, mint csődöt jelenteni. Tud-
tuk azonban, az a lehető legrosszabb, ami történhet, mivel nem 
helybeliek érkeztek volna, akik nem szívügyként, hanem „csak” 
munkának tekintették volna és tényleg csak a legeslegégetőbb 
számlák lennének ki� zetve, nem utolsó sorban létszámcsökken-
tések kerültek volna napirendre az így is szűkös létszámmal üze-
melő intézményinkben, aminek gyermekeink itták volna meg a 
levét. Ez nem lehetett megoldás.

Az önkormányzat még 2020-ban szerződést kötött a Generali 
Biztosítóval. Ezt az idei évben módosítottuk, miszerint a biztosí-
tás így már az önkormányzat minden egyes intézményére tel-
jeskörűen kiterjed. Erre azért is volt szükség, mert 2018-ban és 
2019-ben nem volt élő szerződés egyik biztosítóval sem.  A biz-
tosítás éves díja 1 492 951 Ft, mely ez év szeptemberétől 2022. 
augusztus végéig hatályos, és e díjat szintén ki� zettük.

Minden újságban igyekszem a lehető legérthetőbben tisztá-
vá tenni a pénzügyi információkat. 

A 2021-es évre vonatkozó, a gazdálkodást nehezítő körülmé-
nyek a következők:

–  súlyadó eddig helyben maradó 40%-a elvonásra került, ez 
az államkasszába került áthelyezésre;

–  az önkormányzatok működőképességének megőrzése cél-
jából igényelhető állami támogatásban nem (2020-ban és 
2021-ben sem) részesültünk.

Jó hír azonban, hogy 2021-ben nem került büntetés kiszabás-
ra a település felé. Jó hírnek mondom ezt azért, mert 2020-ban 
önkormányzatunk egy 2019-es nem megfelelő mértékű norma-
tíva felhasználás kapcsán közel 1 millió Ft büntetést kapott egy 
kulturális tevékenységet szolgáló tevékenységnek nem eleget 
téve.

A sok negatívum után azonban elmondható, hogy telepü-
lésünknek nincsenek ki� zetésre váró számlái. Ami számla be-
érkezik, feldolgozást követően néhány napon belül ki� zetjük. 
Nem felejthetjük el azonban, hogy mindezt úgy, hogy a faluban 
időközben létesült pl. bankautomata, folyamatban van a köz-
világítás rekonstrukciója, folyamatos az egészségügyi ellátás, a 
bölcsődei-óvodai szolgáltatás, étkeztetés.  Tehát minden kötele-
ző és néhány nem kötelező feladat is teljesült. Ehhez kellett egy 
szoros költségvetés és annak betartása. 

Lapzártát megelőzően minden egyes napig (november 10-
ig) beérkezett számlát ki� zettünk, tehát bérek, étkeztetés, orvo-
si ellátás – ez utóbbi esetében már a 11. havit is.

Ezen ki� zetések és a bankszámla hitelkeret teljes rendelke-
zésre állása mellett 2,2 millió Ft szerepel aktuálisan felhasznál-
ható keretként.

Ez a fajta stabilitás nem csak nekünk, 2 éve megválasztott 
képviselőknek öröm, elmondhatom településünk jegyzője is 
úgy nyilatkozott: „évek óta nem volt ilyen stabil, kiszámítható a 
pénzügyi helyzetünk”.

A következő évben a már kialakított stabilitás fenntartása 
lesz a legmeghatározóbb célunk, feladatunk, melyhez a 2022-
es költségvetés tervezését hamarosan elkezdjük. 

Békés karácsonyt és boldog, egészségben gazdag új évet kí-
vánok minden perkátai embernek!

Mosonyi-Bógó Nikolett

Visszatekintés
Az első kérdésre, miszerint mi volt a legnagyobb siker és a máso-
dik kérdésre is, hogy mi volt a legnagyobb nehézség a 2021-es 

évre vonatkozóan, véleményem szerint 
egyöntetűen mindegyikünk válasza: az 
anyagi helyzetünk stabilizálása. Telepü-
lésünk a központi adóelvonások ellenére 
is oda jutott, hogy pénzügyileg stabil. Ezt 
óriási sikernek tartom! Rendkívüli felada-
tot rótt a vezetésre, de megoldottuk!

E mellett persze volt más is, ami szót 
érdemel. 

Eredménynek érezzük a Perkátai Hí-
rek újra indítását is. Anyagi lehetősége-

inkhez mérten, most még egy kissé takarékosra vett formában 
jelenik meg, de tartalmi gazdagságára kiemelten � gyelünk. 
Fontos számunkra, hogy minden számban érdemleges beszá-
molókkal jelentkezzünk… …helyi sikerekről vagy perkátai em-
berek történetével és bemutatásával megtöltve.
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Folyamatosan dolgozunk azon, hogy közösséget építsünk, 
közös munkákra buzdítsunk, ami a közös érdekeinket szolgálja. 
Voltak padfelújítások, szemétszedés közterületeken, rendez-
vények támogatása, a kovácsmívesek megvendégelése, a falu 
dekorálása és még sok apró közösségi megmozdulás. Ezeket 
mind az önkormányzat támogatása mellett a lakosok segítsé-
gével, együtt tudtuk megvalósítani. Köszönöm mindenkinek, 
aki – akár magánemberként, akár vállalkozóként – segítette az 
önkormányzat munkáját és a civil szervezetek tevékenységeit! 

Reméljük és ez egyben cél is a 2022-es évre nézve, hogy ezt 
folytatni tudjuk! Sőt még ennél is jobban erősíteni tudjuk a 
perkátai emberekben azt, hogy igenis a közös érdekeket tartva 
szem előtt tudjunk együtt dolgozni, segíteni egymást, még ak-
kor is, ha egyébként vannak dolgok, amikről mást gondolunk.

Kívánok a kedves Olvasónak áldott ünnepeket és békessé-
ges, egészséges új esztendőt!

Bölcskei-Csősz Nikolett

Összefoglaló a Perkátai 
Szociális Központ 

2021. évi munkájáról
Intézményünk ebben az évben is ellátta a jogszabályban 
meghatározott feladatait. 

A házi segítségnyújtás két fő szakképzett szociális gon-
dozóval, teljes férőhely-kihasználtsággal segítette az enge-
délyezett 18 fő ellátottat és családjaikat. Gondozóink a ko-
ronavírus-járvány idején is ellátták a település idős lakosait.

Szociális étkeztetés keretében átlagosan 106 fő részére 
biztosítottunk napi egyszeri meleg ételt. Az étkezők nagy 
többsége – munkatársunk segítségével – házhoz történő 
szállítással vette igénybe a szolgáltatást. Akik számára nem 
okozott problémát a közlekedés, önmaguk szállították el a 
konyháról az ebédet. Az étkeztetéssel kapcsolatban intéz-
ményünk adminisztratív feladatokat lát el, az étel adago-
lásánál és kiszállításánál közreműködik, valamint a térítési 
díj be� zetését koordinálja. Egyéb – étkezéssel kapcsolatos 
– ügyben nem vagyunk kompetensek eljárni.

Az idősek klubja szolgáltatásunkat érintette leghátrá-
nyosabban a járványügyi veszélyhelyzet. Az országos jár-
ványhelyzet és a településen működő klubokat ért tragé-
diák és nehézségek ellenére örömmel köszönthettük újra 
épületünkben mindkét klub tagjait. Az idei idősek világ-
napját nagyon szerény módon – az intézmény dolgozóinak 
összefogásával – tudtuk köszönteni.

Családgondozó kolléganőnk feladata az idei évben sem 
lett kevesebb. A koronavírus-helyzet a településen élő csa-
ládokra is negatív hatással van. Megnehezítette a személyes 
kapcsolattartást mind a családokkal, mind a szakemberek-
kel. Jelentős mennyiségű ruhaadományt kaptunk és ka-
punk folyamatosan. Ezeket ezúton is köszönjük! 

Továbbra is kiemelkedő a jelzőrendszeri együttműködés 
a település intézményeivel, szervezeteivel, valamint a ható-
ságokkal. Valamennyi munkatársamnak, a velünk és értünk 
együttműködő intézmények, szervezetek dolgozóinak ez-
úton is köszönöm egész éves, fáradhatatlan munkáját!

Barna Tímea 
intézményvezető

Tehetséggondozás 
az óvodában

Örömmel teszek eleget a felkérésnek és írok az óvodánkban fo-
lyó tehetséggondozó munkáról. 

A tehetség-
gondozás kiin-
dulópontja, hogy 
mindenki egyedi 
és valamiben te-
hetséges. A tehet-
séges gyermekek 
felismerése, gon-
dozása alól nem 
lehet kivétel az 
óvodai nevelés 
sem. A tehetség-
gondozást a 2010/11-es tanévben kezdtük, negyedikként Fejér 
megyében. Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont.

Óvodánkban a csoportokban folyó munkán kívül a gyerekek 
minél hatékonyabb fejlesztését 3 tehetségműhely segíti.

A Manóvár Tehetségműhely keretében a gyerekek komplex 
fejlesztését valósítjuk meg. Célunk az egész személyiség fejlesz-
tése, hogy a gyerekek megbirkózhassanak a feladatok sokszínű-
ségével.

A Kisegerek Tehetségműhely informatikai tehetséggondo-
zást valósít meg nagycsoportos korú gyerekek számára, mely-
ben egyre bővülő számítógépes programokkal, játékos roboti-
kával valósítjuk meg a gyerekek képességfejlesztését.

A Bóbita gyer-
mekjáték- és nép-
tánc tehetségmű-
helyünkben játékos 
módszerek alkalma-
zásával valósul meg 
a táncos mozgásfej-
lesztés, ritmusérzék 
fejlesztése, zenei íz-
lés formálása, a nép-
tánchoz való pozitív 
viszonyulás kialakí-

tása az életkori sajátosságoknak megfelelően.
Fontos feladatunk, hogy a gyerekek szívesen tevékenykedje-

nek együtt, ezért sok érdekes lehetőséget, tevékenységet bizto-
sítunk számukra, � gyelünk egyéni igényeikre.

Törekszünk a szülőkkel való együttműködés megvalósítására 
a minél hatékonyabb fejlesztés érdekében, melyet a gyermek-
munkákon kívül kérdőívek, nyílt napok, kiállítások, Tehetséggá-
la megszervezésével valósítunk meg.

A pályázatok is sok lehetőséget adnak arra, hogy a tehet-
ségesebb gyerekekkel külön is foglalkozzunk, eszköztárunkat 
bővítsük. A 2010/11-es tanévtől 11 nyertes pályázatunk volt a 
tehetséggondozás területén.

Óvodapedagógusaink évről évre részt vesznek továbbképzé-
seken, konferenciákon, hogy ezzel is bővítsék szakmai tudásu-
kat a tehetséggondozás óvodai lehetőségeinek megvalósítása 
területén.

Cseréné Marczal Zsuzsanna 
óvodavezető
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A Perkátai Kínai Központ Nonpro� t Kft. 
kulturális és vendégváró eseményei 2021-ben

A vírushelyzetre való tekintettel, a kormány-
rendelettel összhangban 2020. november 
11-től látogatókat nem fogadhattunk.

Sokszínű, virtuális programokkal 
készültünk minden korosztály számára. 
Az Adventi, élő kalendárium létreho-
zásában társszervezőként voltunk jelen. 
Nagy népszerűségnek örvendett többek 
között a „Manók és angyalok” virtuális ki-
állítás.

2021 januárjában Borbély Csaba Por-
celánbaba kiállítását örökítettük meg 
virtuálisan. 

Februárban településünk adott ott-
hont a „Kínai Tavaszünnep” V. Kulturális 
Fesztiválnak. 

Szabadtéri vándorkiállítások: lampion, 
fotó, és fametszet tárlat, valamint online 
események valósultak meg a Magyar-Kí-
nai Kulturális Egyesület szervezésében. 

A tavaszünnep kapcsán, a központunk 
a kínai irodalmat kiemelve, online me-
sefelolvasással, papírszínházzal és szép-
irodalmi könyvajánlókkal készült. Bemu-
tatásra került a „Perkáta népművészeti 
kiállításai”, és a „Perkátai dallamok” videó.

Február 15-én, a Magyar-Kínai Kulturá-
lis Egyesület 6000 db védőmaszkot adomá-
nyozott falunknak.

Márciusban „Festménykiállítások 
emlékképei a perkátai Győry-kastély-

ban, 2016–2019” címmel készült vi-
deóösszeállítás. Majd Berzai Zsuzsanna: 
„Keresem az utam” virtuális tárlatát te-
kinthették meg az érdeklődők.

A Közösségek Hete jegyében – „Alkot-
ni öröm! Mutasd meg másoknak is a te-
hetségedet, kreativitásodat!” szlogennel 
pályázatokat hirdettünk meg.

„Fotók Perkáta élővilágából” a Mada-
rak és fák napja alkalmából, májusi virtu-
ális bemutatással.

„Rajz, gra� ka, festészet” – Alkotópályá-
zat, júliusi kiállítással. 

Fotó/videó/kis� lm készítés pályázat az 
Állatok világnapja témakörben, októberi 
online megjelenítéssel.

A kormány rendeletének megfelelően 
2021. május 4-től újra fogadhattunk ven-
dégeket a kastélyban. 

A nyár folyamán kiállítások sorozata 
csábította a kastélyba a vendégeket.

„Pentelei derűs cserepei” címmel, 
Kiss-Kovács Klári fazekasművész agyag-
csodáinak kiállítása várta az érdeklődőket.

Ablakvitrin kiállítás is nyílt a kínai 
sárkányhajó ünnepéről, amelyet előadás 
és rajzfoglalkozás előzött meg.

Rohonczi István szobrászművész alko-
tásai, ROHO „Testről és lélekről” címmel 
került bemutatásra.

Kora ősszel pedig Porcelántörténeti 
kiállítás nyitotta meg a kapuját.

A zene világnapja alkalmából ze-
nészek fellépése kápráztatta el a kö-
zönséget, továbbá videó összeállítással 
emlékeztünk meg a híres zeneszerzők 
születésének kerek évfordulójáról.

Októberben Maksa Zoltán és Szép 
Bence Stand Up műsora szórakoztatta 
a közönséget. November elején Hallo-
ween bálba csábítottuk a szórakozni 
vágyókat. Késő ősszel Tollkollekciók és 
könyvkötészeti remekek címmel nyílt 
kiállítás. Majd Selyembe öltözött a kas-
télyszalon: Selyemtörténeti kiállítás – 
Selyemviselet – és kiegészítők bemuta-
tása, valamint Léb Zsuzsanna kézműves 
babakészítő alkotásait tekinthették meg 
az érdeklődők.

Adventi programokkal várjuk az ér-
deklődőket december 5-én. (Részletek az 
újság hátoldalán.)

December 19-én Falukarácsonykor, 
társszervezőként is jelen leszünk, a ven-
déglátásban vállalunk szerepet.

A Perkátai Kínai Központ Nonpro� t Kft. 
nevében kívánunk Perkáta minden lako-
sának Áldott és Békés Karácsonyi Ünne-
peket!

Lászlóné Szabó Edit
ügyvezető

BESZÁMOLÓ 
a Perkátáért Közalapítvány 2021. évi munkájáról

2021. december 5-én lesz egy éve, hogy közalapítványunk újra-
választott tagsággal és elnökkel megkezdte a munkáját.

Nagy lelkesedéssel, tervekkel, elképzelésekkel kezdtünk neki. 
Az alapító okiratban foglalt célkitűzések közül igyekeztem azo-
kat a feladatokat előtérbe helyezni, melyek falunk arculatának 
javítását szolgálják. Az év fő feladata az lett volna, hogy bevétel-
hez jussunk és tudjuk � nanszírozni azokat a feladatokat, amiket 
fontosnak tartunk megvalósítani.

Sikerrel pályáztunk a Hankook Értékteremtő Önkéntes Prog-
ram keretében, melynek köszönhetően megépült az iskola előt-
ti buszváró. A teljes bekerülési költsége 1 084 000 Ft volt. Ebből 
900 ezer Ft a pályázati pénz, míg a hiányzó összeget alapítvá-
nyunk � nanszírozta meg.

Itt ragadom meg az alkalmat és megköszönöm azok segít-
ségét, akik részt vettek az előkészítésben, a szervevésben és a 
megépítésében.

Az alapítványnak pénzbevétele csak adományokból van. 
Kampányoltunk a magánszemélyek adójának 1%-áért. Ebből 
183 ezer Ft jött össze. Célzott adományt kaptunk vállalkozástól 
a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatására, valamint 
többen anyagilag támogatták a lovasnapok megrendezését. 

Megkerestem a falu vállalkozásait egy adománykérő levél-
ben, kérve abban, hogy járuljanak hozzá a falu szépítéséhez az 
általuk gondolt összeggel. Sajnos nagyon kevés sikerrel járt e 
kezdeményezésünk. Mindösszesen három adományozótól, ösz-
szesen 110 ezer Ft működésre használható adomány érkezett. 

Volt, aki megkeresés nélkül utalta az alapítványnak a magán-
szervezésében végzett hulladékgyűjtésből befolyt összeget.

Tisztelet és köszönet a településünk néhány nagy vállalko-
zásának, akik konkrét cél érdekében felajánlották segítségüket. 
Élni fogunk a felajánlásokkal, melynek eredményeként folya-
matban van néhány feladat előkészítése.

A működési kiadásaink kimerülnek a Mercedes kisbusz szer-
vizelése, műszaki vizsgáztatása és biztosítási díjainak � zetésé-
ben. Erre összesen 431 574 Ft-tot � zettünk. 

Bízom benne, hogy nem romlik el az autó, és nem kell javí-
tásra költeni, mert akkor minden szabadon felhasználható ado-
mányt arra fordíthatunk. Jövőre lesz az autó 7 éves és vélemé-
nyem szerint megelőzendő a javításokat, el kellene adnunk. Az 
autó 67 ezer km-t futott. Nincs kihasználva.

Az alapítványt 1 080 000 Ft-tal vettük át. Jelenleg az alapít-
vány bankszámláján 823 613 Ft áll rendelkezésünkre, melynek 
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felhasználásával csak óvatosan szabad bánni, mert a törzstőke 
1 millió Ft. Van ugyan még pénzünk, de nem férünk hozzá, mert 
2020-ban (korábbi vezetés) kölcsön adott önkormányzatunk-
nak 1 810 000 Ft-ot egy pályázat során elnyert kastélykerti játé-
kok (nem a fajátékok) kivitelezésére (elő� nanszírozására), hogy 
azok mielőbb elkészülhessenek. Sajnos ezt a pénzt még nem 
kaptuk vissza, mert olyan adminisztrációs hibák történtek a pá-
lyázat megvalósítása során, melyek miatt nem � zet az állam, és 
mivel az önkormányzatnak azóta sincs pénze, nem tudni mikor 
kapjuk vissza.

Jó hír viszont, hogy a napokban kaptuk meg a Székesfehér-
vári Törvényszék végzését, miszerint 2021. október 21-től visz-
szakaptuk a közhasznú szervezet minősítést.

Ez azt jelenti, hogy közhasznú szervezet részére adomány 
jogcímen vissza� zetési kötelezettség nélkül adott támogatás, 
juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, té-
rítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, ha az 
adományozó rendelkezik a szervezet által kiállított igazolással, 
akkor a gazdasági társaságok esetén az adomány összege adó-
alap csökkentő. Magánszemélyek esetén ezt a személyi jövede-
lemadó törvény szabályozza.

Végül alapítványunk nevében megköszönöm az adomá-
nyokat, felajánlásokat, segítségeket és kívánok mindenkinek jó 
egészséget, boldogságot és sikereket a mindennapokban!

Perkáta, 2021. november 1.
Vaskó Ferenc

kuratóriumi elnök

A gyémántdiplomás 
pedagógus

Tisztelettel köszöntöm Sztanó Annát (Pannika nénit), aki 2021. 
október 9-én vette át gyémántdiplomáját Esztergomban, a ta-
nítóképző jogutód intézményében, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem dísztermében.

Ez azt jelenti, hogy Pannika (néni) 60 évvel ezelőtt kapta 
kézhez tanítói oklevelét. Akkor a képesítő vizsgák előtt 1 évig 
tanítani kellett és mellette készülni a záróvizsgákra. Erre a gya-
korló évre őt Nagykarácsonyba helyezték. A sikeres vizsgák és 
az oklevél megszerzése után még ott tanított, de az 1963-64-es 
tanévtől már itt, a szülőfalujában sikerült elhelyezkednie.

Bő 3 évtizedig – 1996-ig –, nyugdíjba vonulásáig tanította az 
alsó tagozatos kisdiákokat nagy szeretettel és gondoskodással a 
betűvetésre, olvasásra, számolásra. Mellette a pályakezdő taní-
tóknak is rendszeresen sok segítséget nyújtott.

Nyugdíjas napjai szintén 
mozgalmasan teltek és telnek. 
A ház körüli, kerti tevékenysé-
gen kívül sokat olvas és szíve-
sen segít a hozzáforduló szü-
lőknek, gyermekeknek.

Szívből gratulálok a gyé-
mántdiplomához és a közben 
betöltött 80. születésnapjához!

További jó egészséget, ak-
tív életet kívánok szeretettel a 
magam és mindazok nevében, 
akik Őt ismerik és szeretik!

Perkáta, 2021. október 25.
Beleznai Zsuzsanna

Születésnapi köszöntő
A születésnapi köszöntők, bár az ünnepelt életútját és eredmé-
nyeit hivatottak objektíven méltatni, mindig szubjektívek, hisz 
az írás szerzője személyes kapcsolatban is áll az ünnepelttel. Így 
vagyok én is sporttársammal, kerékpáros túratársammal. Cso-
dálom temperamentumát, jó humorát, akaraterejét, és imádom 
mikor sztorizik. A történetet, hogy camping biciklivel hogyan 
kerülte meg a Tisza-tavat, hogy milyen volt 2 évig kajak-kenu 
edzőnek lenni Dunaújvárosban, hogy miként lehet az ember� -
ából ezüstkoszorús vitorlázórepülő, s milyen élményeket adott 
ez neki 13 éven át.

Kovácsné Bányász Gizella, Gizi néni, 
Gizus Perkáta múltbeli diáksportjának 
meghatározó alakja, idén töltötte be a 
75. évét.

19 évig volt a helyi iskola „tesita-
nár”-a. Volt kollégája, Szalai Anikó, így 
emlékszik rá:

„Gizus ízig-vérig pedagógus volt, aki 
értett a gyerekek nyelvén, akitől oda� -
gyelést kapott minden tanítványa, még 
a legrenitensebb is. Persze az általa felál-

lított szigorú követelményeknek meg kellett felelni. Ezek a sza-
bályok nagyon követhetők és teljesíthetők voltak, de a mércét 
mindig magasra tette. És nem csak magasugrásnál. A gyerekek 
és a kollégák nagy-nagy szerencséjére.”

Így felelevenítve az emlékeket, biztos vannak a felnőtt olva-
sók között olyanok, akik benne voltak annó a 3, 4 vagy 5 tusa 
atlétikai csapatban, s mentek Gizi nénivel a versenyekre. Gon-
dolom, van olvasóink között, akinek emlékében él még a hosz-
szúhétvégék hangulata a Mátrában, a Velencei-tónál, vagy a 
Visegrádi hegységben tett nagy túrázásokról.  A tévében is sze-
repeltek a perkátai gyerekek, a „Pályán maradni” vetélkedőben 
bizony, az 1980-as évek elején.  Ezekről az évekről megjegyezte, 
hogy „ahol mozogni lehetett, oda szerettem a gyerekeket vinni, 
mert akkor szerették a tesit”.

Hosszú ideje nyugdíjban van már, de aktivitása töretlen. Örül, 
ha valamelyik volt tanítványáról hall, s szinte minden névhez 
oda tudja kapcsolni a kisgyereket, a tanítványt. Mert szerette 
őket, mert fontosak voltak neki, mert igazi pedagógus volt!

Gizi néni, Tanárnő! Isten éltessen sokáig, erőben, egészség-
ben, emberségben! Ölelünk, innen Perkátáról!

TR

Köszöntő
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy 
az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez teheti bol-
doggá az embert.”

Simon András gra� kusművész mondatait idéztem. Milyen 
egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megvalósítani! Hi-
szen sokan azt gondoljuk, a szeretet természetes, de valahogy 
a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg. Kitölti életünket 
a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok, problémák: éle-
tünkbe észrevétlenül belopódznak a „szürke hétköznapok”.

Az advent azonban egymáshoz vezet bennünket, nem csak 
egy ünnep, hanem egy érzés. Szépségét nem az ajándékok 
nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből 
mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szere-
tet. A karácsonyt megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt 
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készülődést kellene előtérbe helyeznünk. A karácsony nemcsak 
a keresztény emberek számára fontos ünnep, hanem a világon 
mindenhol örömnap. Eredeti üzenete valamiért az évek során 
kicsit elveszett, a szeretet időnként elhalványulni látszik. Fényét 
azzal tudjuk erősíteni, ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal 
együtt elhelyezzük szívünk szeretetét is. Ezt az ünnepet az em-
lékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti 
meg a hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt le-
hetünk. Együtt, ha van kivel….

Az alábbi idézettel szeretném köszönteni a település szépko-
rú lakóit az elmúlt idősek világnapja és az előttünk álló adventi 
várakozás időszakában, egy gondolat béli ölelést nyújtani az 
egyedül élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő ellátottjaimnak.

Ron Cristian: „Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha 
így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert 
teli van vele az élet. De, ami a legfontosabb, hogy higgy önmagad-
ban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szere-
tet és a holnap álmai.”

Kisné Ujfalusi Ramóna
Perkátai Szociális Központ gondozója

 Az életet véges végig együtt kell leélni,
 Úgy válik el, mit ér a nő és a fér� ,
 Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
 a szerelem dal, melyet együtt kell megírni.
    Sztyepan Scsipacsov

Kundakker Józsefet és feleségét, Kundakker Józsefnét (sz.: 
Pulai Annát) 60. házassági évfordulójának alkalmából na-

gyon nagy szeretettel 
köszöntjük. Hosszú, 
egészségben gazdag 
boldog életet kívánunk!

Lányaitok, Judit és Móni, vejetek, Imre, unokáitok, 
Judit, Dávid és Gábor, párjaik, Csabi, Eszter és Nati, 

valamint dédunokátok, Kornél

Sütésre-főzésre fel!
Az idén megjelent újságokban mindig megjelentettük egy-egy 
� nomnak tartott sütemény receptjét. Ezeket eddig közvetlen 
rokonoktól és barátoktól kértük be, amiket meg is sütöttek és 
fotót is készítettek róla, hogy még jobban kedvet kapjon a ked-
ves Olvasó az elkészítéséhez, kipróbálásához. 

Most viszont várjuk másoktól is, akik szívesen megosztanák 
kedvenc receptjüket. Valami új vagy akár nagymamák és déd-
nagymamáktól örökölt igazi, hagyományos ételeket. Lehet sós, 
édes, leves, főétel, egyszóval bármi. Ami csak szem-szájnak in-
gere. Két követelményünk van a beküldésével kapcsolatban. 
A recepthez tartozó fotó és a készítő neve. Elég akár csak egy 
keresztnév is, nem muszáj teljes név, amit aztán a cikk végén fel-
tűntethetünk. Beküldési határidő nincs! Folyamatosan lehet kül-
deni az ujperkataihirek@gmail.com email címre. A beküldött 
receptek közül nem szándékozunk válogatni. Mindenki előbb-
utóbb sorra kerül és receptje olvasható lesz az újságban. Előre is 
köszönjük szépen! 

Kötényt fel! Elő 
a fakanalat, hab-
verőt, jó alkotást 
kívánunk minden-
kinek!
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2021. 
december 6-án,      hétfőn   

egész DÉLUTÁN a FÜPE MIKULÁS segítőivel, a krampuszokkal 

járja Perkáta utcáit. 

Hol gyalogosan, hol lovas kocsin tűnnek majd fel. 

Ahol megállnak és megpihennek, ott egy kis meglepetéssel 

várják a gyerekeket és a szüleiket. 

Ti pedig gyerekek, készüljetek verssel, dallal, mesével! 

Ez legyen a ti ajándékotok a piros ruhás nagyszakállúnak! 

A Télapó megállóhelyei: 
14.00:  Széchenyi utcai bolt   

14.15:  Viking presszó 

14.30:  Mákszem ABC (Stüszi) parkoló 

14.50:  Peru Büfé parkoló 

15.00:   Polgármesteri Hivatal 

15.15:  Óvoda  

16.00:  Kemencés Étterem parkoló 

  MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

                                               Függetlenek Perkátáért Egyesület                                  
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A programok megvalósítása a mindenkori járványügyi szabályozásoknak megfelelően történik. A változtatás jogát fenntartjuk.  

1. Adventi vasárnap  2021. november 28. 
15:00 órai kezdettel ünnepi műsor a Perkátai ÁMK szervezésében, a Győry-kastély 
dísztermében. Ezt követően az első adventi gyertya meggyújtása a kastélyparkban 
a Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és a Perkátai ÁMK képviselői által. 

  2. Adventi vasárnap  2021. december 5. 
  Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ és a TEdd SZebbé! szervezésében valósul meg.
  14:00 Mozgassuk meg a Mikulást! Indul a baráti bicikli és futó körút Perkátán, jelmezben.
  15:00 Süt az anya, süt! Otthon késztett sütikkel és tortákkal várjuk a versenyezni vágyókat!
  Mutassuk meg mennyire kreatívak a perkátai háziasszonyok!
  15:30 Adventi �lmvetítés a szabadban: Mickey egér karácsonya címmel.
  16:00 Adventi gyertya meggyújtása
  16:30 Táncoltassuk meg a Télapót! Kölyök-party a kastély előkertjében, fényjátékkal.
  Az adventi délutánon Romanóczki Zoltán festővel Télapót rajzolhatnak majd a gyerekek. 

3. Adventi vasárnap  2021. december 12. 
16:00 órakor adventi gyertyagyújtás és műsor a Perkátai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részéről a Győry-kastély parkjában.

 4. Adventi vasárnap  2021. december 19. 
Falukarácsony a kastélyparkban – a Perkátai ÁMK szervezésében valósul meg. 
Társszervező a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ és Perkáta Nagyközség Önkormányzata.
11:00 órától jótékonysági és kirakodó vásár
12:00 Szironta Együttes harangkoncertje 
13:00 Lucázás – Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 
14:00 Gyertyagyújtás Győri Balázs István plébániai kormányzó által, 
ezt követően a Vox Caritatis – Perkátai Kisboldogasszony Templom kórusa lép fel
15:00 Orbán Zsolt előadása Karácsonyi dallamok címmel
16:00 órától Karácsonyi zene
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