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Mit kiván a magyar nemzet.
Legyen béke, 

szabadság és egyetértés.

1.  Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, 
censura eltörlését.

2.  Felelős ministeriumot 
Buda-Pesten.

3.  Évenkinti országgyülést 
Pesten.

4.  Törvény előtti egyenlőséget 
polgári és vallási tekintetben.

5.  Nemzeti őrsereg.
6.  Közös teherviselés.
7.  Urbéri viszonyok meg-

szüntetése.
8.  Esküdtszék, képviselet 

egyenlőség alapján.
9.  Nemzeti Bank.

10.  A’ katonaság esküdjék meg 
az alkotmányra, magyar 
katonáinkat ne vigyék 
külföldre, a’ külföldieket 
vigyék el tőlünk.

11.  A’ politikai statusfoglyok 
szabadon bocsáttassanak.

12.  Unio.

Egyenlőség, szabadság, 
testvériség!

Az 1848-as márciusi i� ak üzenete
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Évértékelő 2021 
Tisztelt perkátai lakosok!
Rendhagyó és eseménydús évet tudhatunk magunk mögött. 
Számtalan nehézséggel kellett megküzdenünk, több tényező is 
befolyással volt életünkre. A Covid járvány kiszámíthatatlansága 
és a gazdaságra gyakorolt hatása, az önkormányzatokat sújtó 
központi forráselvonások, és az előző időszakból megöröklött 
60 millió Ft közeli költségvetési hiány nagyon takarékos műkö-
désre késztetett bennünket.

A 2021. évi gazdálkodásunk nehézsé-
gei között említhetem, hogy a bevételek 
növelésére adókat nem emelhettünk, és 
új bevételi forrásokat sem vezethettünk 
be. Csökkentette bevételünket a gépjár-
műadó 10 millió Ft nagyságrendű meg-
vonása, valamint a helyi iparűzési adó 
bevételünk 50 %-os elvonása. Igaz, hogy 
ezt kompenzáció címén visszakaptuk 2 
részletben, de a működésünk folyama-
tos � nanszírozására sajnos nem tudtuk 

használni. Fejlesztésekre gyakorlatilag semmilyen pénzeszköz-
zel nem rendelkeztünk. Nem maradt más, mint a szigorú költ-
séggazdálkodás, a működést még negatívan nem befolyásoló 
kiadások stopja, és a meg nem � zetett adók behajtása, amiben 
valljuk be, voltak tartalékok. Ezek az intézkedések együttesen 
azt eredményezték, hogy minden intézményünk normál mó-
don működött.

A 2021-es esztendő legnagyobb eredményének azt tartom, 
hogy pénzügyileg településünk – a fentebb ismertetett nehéz-
ségek mellett is – ledolgozta hátrányát. A 2019. októberében 
számontartott 60 millió forintos ki nem � zetett számla állo-
mányt 2021 első felére már 15 millió Ft-ra le tudtuk csökkenteni, 
szeptemberben már nem volt 90 és 60 napnál régebbi ki nem 
� zetett számla, s év végére elértük azt, hogy számláinkat idő-
ben tudjuk kiegyenlíteni. Ezen eredmények elérésében nagy-
nagy köszönettel tartozom az intézmények vezetőinek, mind a 
Hivatal, mind az ÁMK, mind a Szociális Központ, mind pedig a 
Faluüzemeltetés tekintetében. A vezetők együttműködése nél-
kül nem juthattunk volna el idáig. Köszönöm!

A Perkátán élők életében pozitív eredményekben sem volt 
hiány a tavalyi évben. Elindult a Bölcsőde működése, mára már 
teljes létszámmal, mindannyiunk örömére. A szociális ellátás-
ban is sikerként könyveljük el, hogy Kisné Ujfalusi Ramóna sze-
mélyében egy kiváló szakemberrel gyarapodott a munkatársi 
kör, s a házi gondozásban részesülő ellátottak számát meg tud-
ták duplázni.

Végre Perkátán is elérhető a bankjegykiadó automata az or-
vosi rendelő oldalfalánál, s nem kell többé a készpénzfelvételért 
beutazni Dunaújvárosba.

Az egészségügyi vonal nálunk is nagyon nehéz feladatot látott 
el 2021-ben, s lát el a mai napig is. A Covid járvány mindent ural, a 
rendelőben Dr Kormos Zoltán és munkatársai emberfeletti mun-
kát végeznek, mindannyiunk nevében csak a hálámat tudom 
kifejezni részükre. Ebben a helyzetben örömmel fogadtuk új vé-
dőnőnket Rausch Zsó� át és gyógyszerészünket dr Kontor Ákost.

A közvilágítás korszerűsítését célzó együttműködésünk a 
Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt-vel segít bennünket abban, 
hogy csökkenjen a műszaki hibák esetszáma, ne legyenek sö-
tétben több napon keresztül utcarészek, s spórolni is tudjunk az 
energia árral. A munka tekintetében a szerződéskötés megtör-

tént, jelenleg a tervezés fázisában tart, bízom benne, hogy az év 
második felében elindulnak a munkálatok is.

Pályáztunk is, bár ezen a téren nagy eredményeket nem 
tudtunk elérni. A magyar falu programon belül inkább azok a 
nagyobb lélegzetvételű pályázatok domináltak térségünkben, 
melyekben mi már nem pályázhattunk, hiszen van már bölcső-
dénk, felújított orvosi rendelőnk.

Próbáltuk belterületi útjaink állapotán javítani, a Rákóczi – 
Deák Ferenc utca és a Rózsa köz felújítására pályázva 23,3 millió 
Ft összegben, de sajnos forráshiány indokkal, elutasításra került.

Külterületi útjaink felújítására is kerestünk forrást, pályázati 
pénzből. Nem tudtunk az elképzeléseink szerint haladni vele. 
Ennek oka egyrészt a még jogilag rendezetlen tulajdonviszony 
volt a 62-es bekötőút esetében, illetve tervek sem álltak rendel-
kezésre, ami a pályázatok beadásához szükséges. Célul tűztük ki 
a tervdokumentációk elkészítését, ezek készítése már megkez-
dődött. Adott esetben – pályázati pénzforrás kihirdetése esetén 
– most már megvannak az eszközeink az induláshoz. 

Voltak azért kisebb sikereink 2021-ben.
A Táncsics utca Sport utca aszfaltozását meg tudtuk csináltat-

ni, egy korábbi pályázati forrásból.
Pályázatot nyújtottunk mintegy 5 millió forint összegben 

„Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztése” címen, 
amit meg is nyertünk. A temetői urnafal elkészült, a halotthűtő 
leszállításra került, s a napokban a temetői utak „murvázása” fo-
lyamatban van, az időjárási lehetőségek függvényében. 

Pályázati pénzt nyertünk külterületi illegális szemétlerakatok 
felszámolására, mintegy 2,6 millió Ft összegben. Ezen pénzből a 
62-es útra merőleges, a kilátó melletti önkormányzati kezelésű 
részt, a Szőlőhegy-Csikólapos környéki önkormányzati területet, 
és a Szabadegyháza felé kivezető úton fellelhető illegális lerakót 
számoltuk fel, 100 köbméter szemét elszállításával. A szemetet 
azért külterületről szállíttattuk el, mert a pályázat ezt engedte.

30 db csemetére pályáztunk a „Településfásítási Program 
2021” elnevezésű akció keretein belül. Az Agrár Minisztérium ki-
írása alapján elnyerhető maximális mennyiséget kaptuk, 10 db 
kocsányos tölgy és 20 db magas kőris csemete formájában. Ezek 
elültetésre kerültek, 15 csemete a temetőben, 3 db csemete a 
Peking utcában kapott helyet, de jutott a bölcsi udvarára, a lo-
vaspálya szélére, és a Széchenyi utca végébe is.

Szűkös anyagi lehetőségeink ellenére azért rendezvények, 
közösségi programok megtartására, valamint közösség építésre 
volt lehetőségünk 2021-ben. Mi, perkátaiak, szép példát mu-
tattunk összefogásból, egymásra � gyelésből, szponzorálásból. 
Ezek nélkül az értékek nélkül nem jöhetett volna létre többek 
között a harang és harangláb készítő alkotó tábor munkájának 
eredménye, az ország – ez idáig – egyetlen kovácsolt harangja. 
15 év után nem rendezhettünk volna újra Fogatható bajnoksá-
got, és nem érezhettük volna jól magunkat augusztus 20-án a 
Falunapon. Nem lehetett volna az Öreg Tölgy az „ÉV fája 2021” 
verseny ezüst érmese, és szeptemberben nem „nosztalgiázhat-
tunk” volna az újra megrendezésre kerülő szüreti felvonuláson 
és bálon. Az ÁMK rendezésében megtartott megannyi színvo-
nalas rendezvény és kiállítás is tudatosította velünk, hogy mi-
csoda értékeink is vannak itt Perkátán. 

Részemről bizakodva tekintek 2022-re. A költségvetésünk 
elkészült. Nagyon körültekintően mértük fel a lehetőségeinket, 
mert tudjuk, ez az év sem lesz könnyű. Az intézmények vezető-
ivel és képviselő társaimmal közösen alakítottuk ki a közös célt. 
Az elvonások maradnak, a bevételek sem tudnak nőni, így a szi-
gorú költséggazdálkodást továbbra is fent kell tartanunk. Látjuk 
mik azok a tevékenységek melyek forrásokat vonnak el tőlünk. 
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Egyik ilyen költségvetési tételünk a közétkeztetés. Az in� áció 
következtében drámaian megemelkedő nyersanyag és energia 
árak fogják folyamatosan termelni számunkra a veszteséget, ha 
a bevételi oldalt nem tudjuk megnövelni. Érinti ez az in� ációs 
nyomás közintézményeink működési költségeinek növekedé-
sét is, bármennyire is szeretnénk ezeket kivédeni.

Némiképpen reménykeltő viszont az a helyzet, hogy igen 
nagy volumenű – számunkra kedvező – pályázati lehetőségek 
nyílnak meg 2022-ben.

Az egyik legfontosabb – ha nem a legfontosabb – témánk a 
jelenleg elérhető pályázatokban való részvétel, mely források 
segíthetik településünk infrastruktúrájának fejlődését, amire oly 
nagy szükségünk van.

Több témában is nyújtottunk be pályázatot januárban és feb-
ruár elején.

1./ A Magyar Falu Program keretein belül beadtuk pályáza-
tunkat két projektre:

a./ MFP-UHK/2022 nevű pályázatra a Rákóczi utca, Rózsa köz 
és a Sport utca 1 és a Deák Ferenc utca érintett szakasza bel-
területi út felújítása, korszerűsítése tevékenységre, 38 millió Ft 
támogatási összegben. A célunk az, hogy Perkáta minden bel-
területi útja jó minőségű, a XXI. században elfogadható állapotú 
legyen. De ezt csak lépésről-lépésre tudjuk teljesíteni, s ígérem, 
hogy minden lehetőséget felkutatunk ennek elérésére.

b./ MFP-KOEB/2022 nevű pályázatra „Belterületi utak köz-
területek rendezéséhez kapcsolódó eszköz beszerzése” tevé-
kenységre, 14,9 millió Ft összegben. Ebből a pénzből, traktor, 
homlokrakodó, ágdaráló, árokásó adapter eszközök beszerzését 
akarjuk megvalósítani.

2./ Benyújtottuk támogatási kérelmünket a TOP Plusz-2.1.1.-21 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” té-
makörben is, hiszen javítani, fejleszteni való bőven van, az ön-
kormányzati épületek körében is. Ezt a pályázatot 13-án küldtük 
el bírálatra. 

a./ Faluház esetében fűtés korszerűsítés, villamos hálózat fel-
újítás, szigetelés, nyílászáró csere, napelem felszerelés a terve-
zet, 90 millió Ft bekerülési értékben.

b./ Gyógyszertári-önkormányzati lakások korszerűsítését is 
tervezzük, itt a pályázat tetőcsere, szigetelés, nyílászárók cseré-
je, fűtés korszerűsítés és napelem felszerelési munkálatokat fog-
lal magában, 68,4 millió Ft összegben. A patika és a lakások 
egy épülettömbben helyezkednek el, de támogatás csak a szol-
gálati lakásokra igényelhető. Ezen ok miatt a patika felújítását 
saját forrásból kell megoldanunk 12,4 millió Ft önerővel. Ezen 
kiadásra keresünk egyéb pénzügyi forrásokat, bízom benne, 
hogy sikerrel járunk majd.

A Belügyminisztérium is írt ki az év elején pályázatot, (BMS) 
melyre február 5-ig lehetett pályaművet küldeni. Ezt is megcé-
lozzuk, beadtuk munkánkat 23,3 millió Ft nagyságban 3,5 mil-
lió Ft önrésszel, a Sallai, Liszt Ferenc és a Széchenyi utca aszfal-
tozására. 

Amint látják, nagy terveink vannak, az adódó lehetőségek 
maximális kihasználására törekszünk. A most beadásra került, 
illetve kerülő pályázati összeg mindösszesen 231,3 millió Ft. 
Ezen pályázatok elbírálása várhatóan február közepén történik 
meg. Az elbírálási idő 30 nap, így március hónap vége felé már 
konkrét számot tudok közölni Önökkel, az elnyert összegről. 

További pályázati lehetőségek megnyílása esetén készülünk 
még a következő fejlesztésekre:

1.  Régi Óvoda vizes blokk és konyha felújítása, plusz foglal-
koztató szoba kialakítása. Ezen intézményünknél a szenny-
vízhálózat annyira elavult és rossz műszaki állapotban van, 

hogy annak teljes felújítása szükséges. A pályázni kívánt 
összeg 100 millió Ft.

2.  Nap mint nap szembesülünk azzal a problémával, hogy az 
orvosi rendelő vagy a gyógyszertár felkeresésekor a parko-
lás külön gond. Különösen igaz ez, ha beteg kisgyerekkel, 
vagy idős hozzátartozóval kell ezt megtennünk. Az Iskola 
előtt pedig aggódunk a gyerekek átkelése miatt a forgal-
mas Dózsa György úton, mert gyalogátkelő hely nem segíti 
őket. Ezért döntöttük el, hogy a patika előtti területen par-
kolókat fogunk építeni, melyből 3 db akadálymentes lesz, 
illetve gyalogátkelőt jelölünk ki az iskola elé. Ez a fejlesztés 
kb. 40-50 millió Ft-ba kerül, pályázati forrást keresünk rá.

3.  A csapadékvíz elvezetés is sokszor gondot okoz, ezeken a 
gondokon is enyhíteni akarunk, szépen lassan. Első körben 
a következő utcák esetében tervezzük a csapadékvíz el-
vezetés fejlesztését. Kossuth utca, Árpád utca, Pető�  utca, 
Zöldfa utca, Zrínyi utca, Arany János utca, Vörösmarty utca. 
98 millió Ft-os fejlesztést tartalmaz ez a csomag, pályázni 
készülünk, ha nyílik rá forrás.

4.  Nem adjuk fel a bel és külterületi utak fejlesztésére vonat-
kozó elképzeléseinket, minden esetben pályázni fogunk, 
ha lehetőség nyílik.

5.  Esedékes lenne már a Hivatal épületének megújítása is, itt 
is keressük a lehetőségeket.

6.  Idegenforgalmi, turisztikai fejlődésünkre is nagy szükség 
van, a kastély bekapcsolása a hazai turizmus vérkeringé-
sébe, kiemelt szerepet kap terveinkben. A Kínai-Magyar 
Kulturális Turisztikai központ január 1-gyel kinevezett ügy-
vezető igazgatója Nedves Éva lendülete és szakértelme ga-
rancia arra, hogy ebben a témában is előrelépést tudunk 
majd felmutatni.

Összességében bizakodó vagyok. Sok munka áll még előttünk, 
de elhivatottságban nincs hiány. Bízom benne, hogy 2022-ben 
pénzügyi stabilitásunk fenntartása mellett már a fentiekben 
vázolt fejlődésről is be tudok majd számolni, következő évérté-
kelőmben. Ehhez kérem a támogatásukat és az együttműködé-
süket a továbbiakban is.

Oláh István
ügyvivő alpolgármester
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Pénzügyi előretekintő
Kedves perkátaiak!
A múlt évhez hasonlóan az idei, 2022-es évben is szeretném, ill. 
fogom is Önöket tájékoztatni a település pénzügyi helyzetéről, 
annak mikéntjéről.

A 2022-es évre vonatkozó költségve-
tés tervét február 9-én a testület elé ter-
jesztette a pénzügyi bizottság, melyet a 
testület 6 igen és 0 nem szavazattal el is 
fogadott.

Az idei évi költségvetés sem tartogat 
kilengéseket, a tavalyi évhez hasonlóan. 

A tervezés megkezdésekor minden 
egyes intézményvezetőt felkértünk, 
hogy készítsék el az igényeiknek, szük-
ségleteiknek, jogszabályi előírásoknak 

megfelelő létszámok tervezésével a költségvetési tervezetet, 
majd közös kooperációk alkalmával intézményenként végig 
mentünk a tervezeten, mire miért van szükség, ehhez mennyi 
az állam által biztosított normatíva, adott intézmény mekkora 
bevétellel tud tervezni, mennyi az önkormányzat által � nanszí-
rozásra váró összeg.

 Annyival volt úgymond könnyebb a tervezés, hogy a 2021-
es évi kiadás-bevételi oldal megfelelő alap volt ahhoz, hogy vi-
lágosan lássuk meddig nyújtózkodhatunk. Az elmúlt év legna-
gyobb sikerének tekinthető, hogy elértük a pénzügyi stabilitást, 
kiszámíthatóságot, ezt már olvashatták több platformon is.

Az intézmények által leadott tervezetek maradéktalanul be-
építésre kerültek a település költségvetésébe.

Ezúton szeretném megköszönni a reális, mégis szűkös terve-
zést, mivel látható volt az intézmények esetében, hogy aszerint 
történt a tervezés, amit a település bevételi oldala megenged.

Azt gondolom, a most elfogadott költségvetéssel a stabilitás, 
kiszámíthatóság továbbra is fenntartható.

Az aktuális számla egyenlegünk a bérek és a gyermekétkez-
tetés ki� zetését követően:: 1.345.000 Ft és nincs 30 napnál ré-
gebbi ki� zetésre váró számlánk.

Mosonyi-Bógó Nikolett
Pénzügyi bizottság elnöke

Új vezető a Kínai Központ 
Nonpro� t Kft. élén

Kedves perkátai lakosok, szomszédok, barátok, ismerősök, 
drága családom!
Számomra nagyon kedves ez a település. Itt nőttem fel, ide köt-
nek a gyökereim, így külön megtiszteltetés számomra, hogy a 
Győry-kastély fenntartására és üzemeltetésére létrehozott Per-
kátai Kínai Központ Nonpro� t Kft. ügyvezető igazgatói állásá-
nak betöltésére, pályázat útján, az Alapító Önkormányzat meg-
választott.

Korábbi munkám során már dolgoztam létesítményüzemel-
tetés, épületgazdálkodás területen, mégpedig az Európai Parla-
ment Infrastruktúra és Logisztikai Főigazgatóság alkalmazásá-
ban. Fő feladatom egy környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszer bevezetése és irányítása volt. Diplomám, természetvé-
delem és területfejlesztés szakirányban, környezetgazdálkodási 

agrármérnöki végzettséget adott. Igyekszem a legjobb tudá-
som szerint igazgatni, szervezni a gyönyörűen felújított kastély 
mindennapjait, tovább népszerűsíteni azt, új lehetőségeket 
bevonni. A rendezvényeinken keresztül pedig vidámságot, örö-
möt csalni az emberek hétköznapjaiba, együttműködve a helyi 
költségvetési szervekkel, civil szervezetekkel, a lakossággal és 
az idelátogató kedves vendégekkel.

A Győry-kastély önmagában is egy nagyon szép épület. Mi 
itt mindannyian azon dolgozunk, hogy a korábbi értékteremtő 
események fenntartása és támogatása mellett, a korábbinál na-
gyobb mértékben hasznosítani tudjuk a rendelkezésre álló tere-
ket, akár szolgáltatási köreink bővítésével is.

Reméljük, hogy ezt idén már a vírushelyzet is lehetővé teszi, 
hogy békében és szeretetben, egymást segítve és támogatva 
tudjuk terveinket megvalósítani. A kastély eseményeire, idén is, 
mindenkit szeretettel várunk!

Nedves Éva
ügyvezető igazgató

Hagyományőrzés – 
Első perkátai böllérverseny

Első alkalommal került megrendezésre Perkátán, hagyomány 
őrző szándékkal böllérversenyünk. 6 lelkes amatőr csapat mu-
tatta be a háztáji sertéshús feldolgozását és a sütés-főzés for-
télyait. A csapatébresztő, fogópálinka kóstolásával kezdődött a 
nap, amit Paulusz Gábor adonyi pálinkafőző ajánlott fel. 

A disznóhús kiosztása után minden csapat nekilátott a bon-
tásnak, és a saját receptje alapján a hús ízesítésének, sütésének, 
főzésének. A kötelező sülteken kívül volt olyan csapat, aki fel-
ajánlásként a kiérkező látogatóknak plusz ételeket is készítet-
tek, mint pl. az orjaleves és a töltött szűzérme. A zsűri és a ven-
dégek is nagy örömmel kóstolgattak. A csapatok igazán kitettek 
magukért a díszítés szempontjából is. Voltak, akik idézetekkel, 
díszes tárgyakkal tették még egyedibbé a sátrukat, hogy saját 
csapat karakterüket megmutassák.

A zsűritagok osztályozták a hízósertés feldolgozását, a disz-
nótoros ételek készítését, a böllérmunkát, esztétikát, ízt, és a 
csapatmunka minőségét. 

A zsűritagok:
• Horváth István húsfeldolgozó,
• Pavlicsek Csaba szakoktató,
• Hornyák Ottó főszakács,
• Sági Szilárd gasztroceleb.

A nap végén a zsűritagok kihirdették a helyezéseket.
3. Nyúzok – Paulusz Gábor csapata, Adony
2. Mindent megold BT – Gallai Tamás csapata, Perkáta
1. Buja disznók – Márton Attila csapata, Adony
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Különdíjak is gazdára találtak. A leg� atalabb kis böllér a 12 
éves Szatmári Szabolcs volt, aki � atal kora ellenére irigylésre 
méltó módon ismerte a szakma rejtelmeit. Tudása és ügyessé-
ge kiemelkedő, és példaértékű. Neki Horváth István ajánlott fel 
különdíjat.

Ezen kívül külön jutalomban részesült a „Megtömlek” a „Betyár 
egy csapat” és a „Motorosokkk!” csapata. A felajánlók Scientia 
pálinka, Párlat és Gasztrokultúrális Egyesület, illetve a „Mindent 
megold BT”, és a Perkátai Önkormányzat volt. Az első három he-
lyezett a tárgyi nyereményeken kívül pénzjutalomban is része-
sült, amit a perkátai rászorulók részére ajánlottak fel a csapatok.

Kunné Kerekes Marianna ismét nagyot alkotott, amivel las-
san elkényezteti a rendezvényekre kiérkező vendégeket, hiszen 
most is felajánlott egy csodálatos tortát, amit szétosztott a kilá-
togatók között. Horváth Dóri tanítványai is elkápráztattak ben-
nünket ismét színvonalas tánctudásukkal!

A nap folyamán a kiérkező látogatók találkozhattak vásáro-
zókkal, íjászkodhattak és megkóstolhatták a Duna-menti Szent 
Orbán Borrend adományborát, a gyerekek díjmentesen hasz-
nálhatták az ugrálóvárat, csillámtetkót és arcfestést, illetve lo-
vaskocsikázhattak is. Az egész napos hangulatról az eFKA zene-
kar gondoskodott, aki szünet nélkül húzta a talpalávalót. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, aki 
részt vett ezen az eseményen. A zsűrinek az egész napos fára-
dozásában, a csapatoknak a lelkesedését, a sportszerűségét, a 
zenekarnak a jó hangulatot, és a kiérkező vendégeknek a bíz-
tató, pozitív szavakat. Örülünk, hogy Perkáta egy újabb hagyo-
mányőrző rendezvénnyel lett gazdagabb!

Horváth-Farkas Ágnes
Kínai Központ Nonpro� t Kft. munkatársa

A nagy perkátai faápolás
Minden az Év fája versennyel kezdődött 2021-ben. Horváth Dóri 
és Lászlóné Edit felkutatták a régi iratokat, fényképeket válogat-
tak, és mindent meg akartak tudni a múltamról. Sikerült is ez 
alapján egy kiváló bemutatkozó anyaggal bejuttatni az öreg töl-
gyet az Év fája verseny döntős 13 fája közé, akik közül a legtöbb 
szavazatot szerző fa nyeri a versenyt, egy internetes szavazás-
ban. A kiírás szerint az Év fája egy speciális kezelést nyer, amit 
Börzsei Bence faápoló és csapata végez majd el. 

Aztán jöttek perkáta lakosai és barátaik, és hihetetlen lendü-
lettel kezdték gyűjteni a tölgynek a szavazatokat, mert nagyon 

Keressük értékeinket! – Itthon otthon vagyunk!

Bemutatjuk a Perkátai 
Időutazók Klubját!

A könyvtárunk Facebook közösségi oldalán egy új platfor-
mot biztosítottunk a településünk értékei és emlékei iránt 
érdeklődők számára! 

A Perkátai Időutazók Klubját egy közös cél érdekében 
hoztuk létre mindazok számára, akik szeretik és büszkék 
arra, hogy valamilyen formában kötődnek településünkhöz, 
Perkátához.

Lehetőséget szeretnénk adni, hogy legyenek részesei a 
perkátai emlékek helytörténeti kutatásában és megőrzésé-
ben való kultúrmissziónak!

Szívesen várjuk a Perkátával kapcsolatos régi fotókat, 
család-és élettörténeteket, vagy egykori újságcikkeket, 
amellyel gazdagítani tudjuk Perkáta emlékét.

Nem feledhetjük egyetlen régi és mai perkátai ember ne-
vét/emlékét sem. Szeretnénk erősíteni a településünkhöz 
való összetartozás érzését.

A privát csoportot bárki megtalálhatja a Perkáta Könyv-
tár Facebook oldalán. Klubtagságot nyerni a tagsági kérdé-
sek válaszadásaival, és a csoport szabályainak elfogadásával 
lehet.

Kellemes nosztalgiázást kívánunk!

Természetesen nemcsak online formában, de személyesen 
is tartjuk a kapcsolatot Önökkel! Szívesen vállaljuk a fotók di-
gitális másolatának elkészítését, a történetek meghallgatá-
sát, és azok feljegyzését! Keressenek bennünket bizalommal!

Kapcsolattartók: Lászlóné Szabó Edit könyvtáros, és Ba-
ráth Valéria művelődésszervező asszisztens 
Személyesen keressék a munkatársakat a Győry-kastélyban!
E-mail: konyvtar@perkata.hu • laszlone.sz.edit@gmail.com 
Perkáta Könyvtár facebook üzenő felülete
Telefon: 06-70/547-3321 

F E L H Í VÁ S !
A 2022. júniusban tervezett, Esküvő és lakodalom – Ha-
gyomány és érdekesség a múltból bemutatásához, va-
lamint a helytörténeti gyűjtemény gazdagításához szeret-
nénk segítségét kérni Önöktől!
Szeretettel várjuk az esküvők és lakodalmak emlékét őrző 
fényképeket, esküvői meghívókat, emlékiratokat, továbbá 
esküvői viseleteket és kiegészítőket! 
További, tervezett programok a „Kezünk munkái” című, 
Helyi kézművesek tárlatsorozata:
Március 31-én Húsvéti kézműves kiállítás: „Varázstojás, 
hímes tojás”
November 27-én Betlehemi jászol kiállítás

Várjuk a különböző, szabadon választott technikával elké-
szített, kézműves alkotásokat! Folyamatosan fogadjuk, – a 
tervezett időpontok előtt, legkésőbb egy héttel – a kiállítási 
emlékeket, valamint alkotásokat!

Lászlóné Szabó Edit
könyvtáros
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szerették volna, hogy a fa kapja meg azt a speciális kezelést. Hó-
napokon keresztül vezetett a versenyben, de a végén debrece-
niek szavazata többnek bizonyult, és a mi tölgyünk a második 
helyezett lett, 1884 szavazattal. Nyertek a debreceni Csokonai 
Színház csüngő japánakácai, 3237 szavazattal.

Volt egy kis csalódás, mert már sokan elképzelték a fán a fa-
doktorokat, ahogy dolgoznak rajta. Aztán 2021. november 21-
én este elindult egy érdeklődő üzenet a Messengeren Börzsei 
Bence felé, hogy a fa ápolását vajon meglehetne oldani úgy is, 
hogy nem ő nyert, és kb. mennyibe kerülne? Másnap jött a pozi-
tív válasz, hogy persze, Bencének amúgy az egyik kedvenc ver-
senyző fája a perkátai tölgy és jönne, nagy örömmel.

Nos ettől a ponttól indult el a „nagy perkátai faápolás” pro-
jekt, melynek első haszonélvezője a perkátai öreg tölgy volt. 
A munka 105.000 Ft-ba került, aminek forrását három perkátai 
magánszemély teremtette meg. A munkát december 15-én el-
végezték a faápolók, s a fa csodálatos új alakot öltött.

 Annyira szépre sikeredett, hogy mindenki a csodájára járt. 
De mi van a többiekkel? A gesztenyékkel, a japánakáccal, a töb-
bi tölggyel, és a falu összes fájával? Nekik is kell a segítség! És a 
faápolás folytatásának gondolata egyszer csak elkezdett növe-
kedni, mert érezhető volt, hogy a település lakóinak is fontos ez 
a téma. Így aztán elindult egy további egyeztetés a faápolókkal, 
mert megvolt az igény a további együttműködésre. 

Megszületett az egyezség, 800.000 Ft ráfordítással 5 napon 
keresztül, csak a veszélyeztetett fák ápolása, kezelése történik 
majd. Sokan jelentkeztek, hogy támogatnák az ügyet, ez volt a 
kiinduló pont. A gyűjtés december 23-án kezdődött el, és január 
17-re összeállt a 800.000 Ft-ra az ígérvény. Az ápolásokat janu-
ár 26-án kezdték el a faápolók, tehát nem egészen egy hónap 
alatt összegyűlt a szükséges összeg. Ez fantasztikus eredmény, 
nagyon nagy köszönet érte a támogató vállalkozásoknak és ma-
gánszemélyeknek, akik 25-en voltak. 

Összesen 15 fa ápolása történt meg az öt nap alatt. Az óvoda 
előtti gesztenyék ápolása, a focipálya melletti öreg tölgy ápo-
lása, a kastélykerti nagy japánakác és a mellette lévő csüngő 
japánakác ápolása, a baglyos hárs a konyha épülete mellett, a 
kastély parkjában található kerítés melletti juharfák, és a kicsi 
tölgy metszése. 

A fák ápolásának lendülete nem maradt abba. Február végén 
a Magtár melletti fák alakító metszése történt meg egy másik 
faápoló csapat kivitelezésében, szintén magánszemélyek � nan-
szírozásával. A koronaalakítást mindazokon a fákon elvégezték, 
amelyek egészségesek. Ez a munka 350.000 Ft-ba került. 

Látványos megújulást szemtanúi lehetnek az arra sétálók a 
templomkertben, a Milleniumi emlékoszlop környezetében, me-
lyet a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület állíttatott 2000-
ben, a lakosság összefogásával és támogatásával. Az elburjánzott 
növényzet kiirtásra került. A bokrok rossz egészségi állapotban 
voltak, szükséges volt az eltávolításuk, helyette új növények tele-
pítésére lehet számítani. Az emlékmű körüli parkrész felújítását 
szakképzett kertészek végzik, s bekerülési költsége 500.000 Ft 
amit ismételten magánszemélyek � zetnek majd ki.

Ezzel a faápolási akció egyelőre leállt, forrás hiányában. Na-
gyon sok öreg, de egészséges fa van még, akiket érdemes len-
ne ápolni, s megőrizni életüket. A gesztenyefák az iskola előtt, 
a nagy tölgyfa a templom előtt melyet lassan megfojtanak a 
borostyánok, az iskola oldalánál található bálványfák, a temp-
lomkert nagy gesztenyefái és még sorolhatnám. További pén-
zek megszerzésére – az ápolások folytatásához – folyamatosan 
keressük a lehetőségeket, � gyeljük a pályázatokat. Az Iparcikk 
mellett elhelyezett használtolaj gyűjtő is a fák ápolását segíti, 
mert pénzt kapunk a használt olajért. 

Ötleteket, felajánlásokat, tippeket szívesen fogadunk, min-
den elképzelés segítség lehet! Közösen többet tudunk elérni, 
fogjunk hát össze Perkáta fáiért, mert ők a zálogai annak, hogy 
egészséges környezetben éljünk. 

TR

„Mindig jobban érzem 
magam utána” 

A nyugdíjas hölgyek közös élményei

A Perkáta Nagyközség Nyugdíjas Klub 1979. február 25-én ala-
kult, és még ma is aktív közösség településünkön. Hölgyek, 
tizenketten, akik évek óta találkoznak egy héten egyszer, kézi-
munkáznak, alkotnak boldogan, és csevegnek. Gondolatban 
főznek, kertészkednek, vagy éppen a házkörüli majorság ellátá-
sának kérdését taglalják.

Szeretik a szépet, és boldogok, ha másokkal is megoszthat-
ják. Szerveztek kiállításokat, mint például a „Négy évszak” kiállí-
tást, a falvédő kiállítást vagy a gobelin kiállítást, no és az emlé-
kezetes fánkversenyt. Bármilyen meghívásnak örömmel eleget 
tesznek, és soha nem mennek üres kézzel, mindig visznek vala-
milyen ajándékot. 

Az ajándékkészítési hagyományuk még a régi időkbe nyú-
lik vissza. Emlékeznek még a Cimbora táborokra itt Perkátán 
kedves olvasók? Lászlóné Szabó Edit szervezte ezeket a nyári 
táborokat éveken át az irodalom, a képzőművészet és hagyo-
mányőrzés megszerettetésére a gyerekeknek. A táborozás so-
rán a gyerekek néha felléptek a nyugdíjasoknál, verset adtak 
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elő, zenéltek, vagy csak beszélgettek a 
hölgyekkel. Persze hogy nem engedték 
el őket a házigazdák üres kézzel! Ajándé-
kot mindenki kapott. Így született meg az 
ajándék készítés hagyománya, ami a mai 
napig tart. Ottlétemkor éppen a húsvéti 
meglepetések (tojások, papír tulipánok, 
nyuszik) varrása, ragasztása, festése zaj-
lott, csillogó szemekkel.

Mára már elmondhatják magukról, 
hogy az apró ajándékok készítésén túl, 
kárpitozási munkában is jelesül helyt 
tudnak állni. Történt ugyanis, hogy „Az 
én váram, a mi könyvtárunk” címmel a 
VELED az i� úságért – Kulturális és ha-
gyományőrző Egyesület pályázati pénzt 
nyert egy i� úsági közösségi tér létrehozására, a kastély oldal-
szárnyában. A terek kialakítása a vége felé közeledik, berendez-
hetővé válik. Emlékeznek még a régi könyvtárra a kastélyban? A 
gyermekkönyvtár könyvespolcai előtti az olvasó termi kis kárpi-
tozott székekre? Nos ezek eddig az iskola pincéjében pihentek, 
és az idén új életre keltek. Lászlóné Szabó Edit kereste meg a 
nyugdíjasklub hölgyeit, segítségüket kérve a bútorok felújítá-
sában. Az ügyes kezű asszonyok azonnal tettrekész alkotókká 
váltak, és a munkát boldogan elvállalták. 

Elkezdődött a nagy bútorátalakítási akció! Alapos szemrevé-
telezéssel átvizsgálták a székeket, vajon meg tudják-e csinálni? 
Eldöntötték, megtudják. Lázas kutatásba kezdtek otthon, hogy 
a szükséges bútorszöveteket összeszedjék. Aztán szétosztották 
egymás között a feladatokat. Egyikük az anyagot adta, volt aki 

varrt, volt aki mindkettőt. Közben folya-
matosan kapcsolatban voltak, lepróbál-
ták a méreteket, tapasztalatot cseréltek, 
pörögtek ezerrel. Ahol a bútor faanyagán 
javítani kellett, ott Rajcsányi László mint 
tiszteletbeli „kézimunkakör tag” volt a se-
gítségükre. A megtervezéstől számított 
két hét múlva elkészültek a munkákkal. 
Tizenhárom szék kerül a közösségi térbe. 
Ebből 2 szék a régi, eredeti kárpittal, 11 
szék pedig a nyugdíjas hölgyek felújításá-
nak köszönhetően. Bónuszként Rajcsányi 
László autógumikból egy fotelt is készí-
tett. Újrahasznosított anyagok, a múlt 
emlékei, a jövő szolgálatában. 

S hogy kik voltak a bútorrestauráto-
rok? Tischner Kálmánné Magdi néni, Siba Árpádné Ili , Tamásné 
Klózer Marika, Rajcsányi Gizella, Orbán Erzsébet, Molnárné Ma-
rika, Németh Júlia és Rajcsányi László. 

Azt mondják, ez egy nagy közös élmény volt. Azt is mondják, 
hogy ezek a találkozók feltöltik őket energiával, lendülettel, s 
ahogy egy hölgy mondta „Mindig jobban érzem magam utána!”

Szívesen látnak a csoportban új társakat, akik szeretnének 
velük lenni, nem kell ahhoz „kézimunka bajnoknak” lenni hozzá. 
Örülnének annak is, ha valakitől tanulhatnának valami újat. Bol-
dogan fogadnak bárkit maguk közé! Kukkantsanak be hozzájuk! 

Köszönjük a felújított bútorokat hölgyek, köszönjük az önzet-
len segítséget! Jó egészséget, vidámságot kívánunk mindannyi-
uknak, találkozzunk még nagyon sokszor!

TR
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Lakossági használt sütőolaj 
begyűjtés Perkátán!

Tisztelt Lakosság!
Örömmel adok hírt Önöknek arról, hogy Önkormányzatunk 
csatlakozott a „Cseppet sem” nevű, lakossági használt sütőolaj 
begyűjtési programhoz. E programban partnerünk a Biotrans 
Kft., mely vállalkozás a gyűjtéshez szükséges speciális gyűjtő-
edényeket ingyen bocsátotta rendelkezésünkre, és a begyűj-
tött- használt – sütőzsiradékok elszállítását is ingyen látja el. 
A rendszer külön előnye, hogy a sütőolaj mellet, sütőzsiradék, 
kókusz- és a pálmaolaj is elhelyezhető a tartályban. Az elhasz-
nált anyagot nem kell a gyűjtőtartályba önteni, azok pet pa-
lackban, műanyag dobozban, vagy eredeti csomagolásukkal 
együtt, a kerek nyíláson keresztül juttathatók a tartályba.

A hasznosítást szervező Biotrans Kft vállalja, hogy évente egy 
alkalommal a gyűjtőpontokon összegyűlt minden hasznos kg 
után 25 Ft visszatérítést � zet. Az így összegyűlt pénzösszeget 
teljes egészében parkjaink ápolására fogjuk fordítani.

Környezetünk védelme ismét egy remek lehetőséggel bővül! 
Az olajok, zsírok különösen veszélyesek vizeinkre. 1 liter hasz-
nált sütőolaj körülbelül 1 millió liter vizet tesz használhatatlan-
ná. Ha bekerül a lefolyóba, azon keresztül a szennyvízcsatorná-
ba, fertőzi a talajt is, tönkretesz mindent. 

Tudom, hogy Önök közül sokan környezettudatosak, és gyűj-
tik, majd leadják a használt zsiradékot. Ezentúl nem kell Dunaúj-
városba, vagy a környező településekre szállítani azokat, Perká-
tán is elhelyezhetik a gyűjtőtartályba. A leadott anyag 90%-ából 
biodízel lesz, a maradék 10% zaccból pedig biogáz készül, 
100%-ban hasznosul a begyűjtött használ olaj. 

Február elején került elhelyezésre a gyűjtőtartály a völgy-
ben, az Iparcikk üzlet mellett. Azóta már szépen gyűlnek is bele 
a használtolajjal teli palackok. Köszönöm Czeglédi Ferencnek, 
hogy a hely kiválasztásában partnerem volt. 

Sikeres gyűjtést kívánok!
Oláh István

ügyvivő alpolgármester

Házhoz menő lomtalanítás
Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk évente 1 alkalommal biztosítja minden - 
szemétszállítási díj hátralékkal nem rendelkező - háztartás szá-
mára, 1,5 m3 lom hulladék ingyenes elszállítását. Az erről szóló 
tájékoztatást az alábbiakban olvashatják, a Vertikál ZRT tájékoz-
tatójának tartalma szerint.

Lom hulladékok közé soroljuk a feleslegessé vált használati 
tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bú-
tor) kivételével a kisebb méretű hulladékok – a hatékonyabb 
elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében – kizá-
rólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

A VERTIKÁL ZRT 2013-tól vezette be az évi legalább 1 alkal-
mas házhoz menő lomtalanítást, mely során a háztartásban ke-
letkezett lom hulladékok elszállítását végzik az ingatlantulajdo-
nossal előre egyeztetett időpontban.
Lomtalanítás feltétele:
 •  az ingatlanhasználó rendelkezzen élő szerződéssel
 •  a szolgáltatás ne legyen szüneteltetve
 •  ne legyen hulladékszállítási díjhátraléka

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, 
így nem kerülnek elszállításra:
 •  gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
 •  építési, bontási hulladék 
 •  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
 •  elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV, hűtőgép)
 •  veszélyes hulladékok, gumiabroncs
 •  heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 

gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó ház-
tartási hulladékhoz hasonló hulladék

 •  üveg, vas, fém hulladék
További fontos információk:
 •  kihelyezés módja: zsákolva (bármilyen zsák), kötegelve
 •  nagydarabos lomot (pl. bútor) kisebb darabokra szüksé-

ges szétszedni
 •  legkésőbb reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a 

lomtalanításra szánt dolgokat
 •  a lomtalanítás a kommunális hulladékszállítás napjára 

igényelhető
Kihelyezhető mennyiség: maximum 1,5 m3 (kb. 10-15 db 
120 literes zsák)

A településünk önkormányzati rendeletében szerepel az egy 
évben igénybe vehető lomtalanítási alkalom száma, mely szerint 
évi 1 alkalommal a lomtalanításért külön nem kell � zetni, an-
nak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza.

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alábbi megadott térsé-
gi elérhetőségen jelezze a közszolgáltató felé, mely telefonszá-
mon az időpontot egyeztetni tudja a szállítással:

Adonyi térség (VERTIKÁL Nonpro� t Zrt.)
Tel: +36 22/576-070 • ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Tájékoztató 
bölcsődei beíratásról

A bölcsődébe a felvétel és beszoktatás – a szabad férőhelyek 
függvényében – egész évben folyamatosan zajlik. 

A Perkátai ÁMK Bölcsődében, az óvodai beiratkozás dátumá-
hoz igazodva, a tavaszi időszakban történik meg a következő 
nevelési évre az előzetes jelentkezés. A beiratkozásra, a fenntar-
tó által meghatározott napokon 8 – 16 óráig az intézményben 
személyesen, vagy e-mailben megküldve van lehetőség.

A jelentkezési lapok leadásán kívül az alábbi dokumentumok 
bemutatására és benyújtására van szükség: 
 –  gyermek személyes adatait, lakcímét és TAJ azonosítóját 

igazoló hatósági igazolványok
 –  szülők lakcímét igazoló hatósági igazolványok
 –  mindkét szülő munkáltatói igazolása, vagy munkáltatói 

szándéknyilatkozat 
A jelentkezések elbírálása május végéig – nem a beiratkozás 
sorrendjében, hanem a jogosultsági és indokoltsági feltételek-
nek való megfelelés jogszabályban előírt szempontjait � gye-
lembe véve – történik meg. Aki az adott nevelési évre nem nyer 
felvételt, lehetősége van várólistára iratkozni (az évközben eset-
legesen megüresedő férőhelyeken való elhelyezésre). 

A jelentkezés feltételeiről bővebb információ a 06-20/239-
0172 telefonszámon vagy a bolcsode.perkata@gmail.com e-mail 
címen kérhető.

Jákliné Rajcsányi Rozália
bölcsődevezető
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Perkátai Hírek 
hirdetési lehetőség

Tisztelt vállalkozók, tisztelt lakosság!
A korábbi évekhez hasonlóan ismételten megnyílt a lehetőség 
� zetett hirdetések megjelentetésére, a Perkátai Hírek kiadvá-
nyában. A hirdetések díjait nem emeltük, azonosak a 2018. évi 
tarifákkal.

Perkátai Hírek – Hirdetési tarifák

Egy oldal:  20.000 Ft + 27% áfa 25 400 Ft
Fél oldal:   10.000 Ft + 27% áfa 12 700 Ft
Negyed oldal:  5.000 Ft + 27% áfa 6 350 Ft
Egy hatod oldal: 3.500 Ft + 27% áfa 4 445 Ft
Egy nyolcad oldal: 2.500 Ft + 27% áfa 3 175 Ft

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások térítésmentesek. 

Fizetett hirdetés megjelentetésének folyamata:
1.  a Megjelentetni kívánt szöveg és méret elküldése elektro-

nikus formában az ujperkataihirek@gmail.com elektronikus 
címre.

2.  Szerkesztőségünk visszajelzést küld 48 órán belül , melyben 
visszaigazolja a hirdetés megjelentetésének tényét a lap-
ban. Az e-mail üzenet tartalmazza a � zetendő összeget is.

3.  Hirdetési tarifa meg� zetése készpénzben a Perkátai Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában (2431 Perkáta, Szabadság tér 
1.), vagy átutalással Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
11736037-15727189 számlaszámra. (A megjegyzés rovat-
ba kérjük írják be: hirdetési díj)

4.  A készpénzbe� zetési bizonylat vagy az átutalás teljesülésé-
nek bizonylata eljuttatása elektronikus úton az ujperkatai-
hirek@gmail.com címre. Ezen bizonylat, a megjelenés vég-
legesítését jelenti.

5.  A be� zetésekhez kapcsolódó számla igényüket a Polgár-
mesteri Hivatal teljesíti.

Térítésmentes hirdetés megjelentetésének folyamata:
1.  a Megjelentetni kívánt szöveg elküldése elektronikus for-

mában az ujperkataihirek@gmail.com elektronikus címre
2.  Szerkesztőségünk visszajelzést küld 48 órán belül , melyben 

visszaigazolja a hirdetés megjelentetésének tényét a lapban.

A Perkátai Hírek 2022. évi 2. számába való megjelenésre, 2022. 
május 31-ig várjuk az igényeket.
A hirdetési díjak meg� zetésének végső határideje 2022. 
június 3. Ezen időponton túli pénzügyi rendezés esetén, az 
érintett hirdetés megjelentetésére nincs lehetőség. 

Köszönettel: Perkátai Hírek Szerekesztőbizottsága

Egy felejthetetlen 
nőnapi este Perkátán

Perkáta Önkormányzata és képviselő-testülete 2022. március 
8-án a nőnap alkalmából, egy kellemes előadói estre invitálta a 
település ünnepeltjeit. A faluházban mintegy 70 hölgyvendég 
várta a meglepetés előadókat, akik Balogh Tímea színész, éne-
kes, és Kautzky Armand színész voltak.

Egy órás előadásuk alatt csodálatos dalokkal és gyönyörű ver-
sekkel kápráztatták el az egybegyűlteket. Balogh Tímea gyönyö-
rű hangját csodálhattuk többek között a My Fair Lady, a Csárdás-
királynő egy-egy dalának előadása során. Élvezettel hallgattuk 
a régi táncdal slágereket is, és a lélek érzékeny húrját pengette 
meg Kovács Kati „Úgy szeretném meghálálni” című dalával.

Kautzky Armand a költészet kiemelkedő alakjainak gyönyö-
rű verseivel ajándékozott meg bennünket. Shakespeare, Pető� , 
Ady és Reményik Sándor, egy-egy műve a szerelemről, a szülő-
földről, az elmúlásról és az élet apró csodáiról, felejthetetlen pil-
lanatokat szerzett a hallgatóságnak.

A művészek közvetlensége, felszabadult és a közönségre � -
gyelő előadása csodálatos élményt nyújtott. Nem gyorsan leza-
vart hakni, hanem egy értékes, érzelmekben és gondolatokban 
gazdag előadói est volt. Az előadás végén az ünnepelteket kis 
desszertre, üdítőre vendégül is látták a szervezők, így volt alka-
lom arra is, hogy érzéseiket megoszthassák egymással a hölgyek.

Köszönjük ezt a szép estét! Perkáta méltóképpen ünnepel-
te meg a nőket. Köszönjük az Önkormányzatnak és a képvise-
lő-testületnek, köszönjük a megszervező ÁMK munkatársainak! 
A hosszú bezártság után, és a körülöttünk zajló háborús borzal-
mak mellett, ez az este „A mindennap kicsiny csodái” -t hozta el.

TR

IMPRESSZUM: Perkáta nagyközség időszaki lapja 2022. 1. szám
• Honlap: www.perkata.hu • Alapító és kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
• Felelős szerkesztő: Perkátai Hírek szerkesztőbizottsága • Címe: 2431 Perkáta, Szabadság tér. 1. 
• E-mail: ujperkataihirek@gmail.com • Tördelés, tipográ� a: Németh Zoltán • Címfotó (drón): Sohonyai Péter
• Nyomdai kivitelezés: AlphaPress Nyomda és Kreatív Gra� kai Stúdió (Székesfehérvár, Homoksor 7.) 
• Megjelenik negyedévente, 1350 példányban • Az újság példányai beszerezhetők Perkáta Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalában • Fotók: Szabóné László Edit (7. o.), Horváth-Farkas Ágnes (10., 11. o. lent), Kunné 
Kerekes Marianna (11. o. fent), Kovács Gabriella (14. o. fent), Biczó Borbála (14. o. középen jobbra), Rónás 
Ferencné (14. o. lent). A további fotókat az írások szerzői készítették.
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Él Perkátán egy ételművész, aki nem is-
mer lehetetlent. Kisvonat, ridikül, orchi-
dea, vagy egy lábasnyi pörkölt és még 
sorolhatnám a formákat, amik tortaként 
megelevenednek keze munkájával. Meg-
alkotta már a Győry-kastélyt tortamakett 
formájában az adventi ünnepségre, leg-
utóbb pedig a böllérversenyen lepte 
meg a nézőket az egészben sült malac 
kinézetű tortájával.

Bizony, ezen torták minden része ehe-
tő, csodálatos házi minőségű, adalék-
mentes ízharmóniában. 

Saját tapasztalatom is van Marianna 
munkáiról, hiszen az én családom tagjai 
is tőle kérik a meglepetés szülinapi tortá-
kat, amivel mindig osztatlan sikert arat.

Ő Kunné Kerekes Marianna, a perkátai 
Tortaszobrász. 

Ismerjék meg őt közelebbről, beszél-
getésünket élményeiről, terveiről, fogad-
ják szeretettel.

Marianna Te szereted a sütiket?
Ha nem szeretném, nem is tudnám szív-
vel-lélekkel csinálni. Egy új íz kombináció, 
krém, mousse megalkotásakor minden-
képp szükség van kóstolásra, hogy bizto-
san tudjam, az ízek harmóniában vannak 
egymással.

Hogy lesz valakiből Tortaszobrász?
Gyerekkorom óta szeretek sütni, új dol-
gokat kipróbálni, de háziasszonyként 
korlátozottak a lehetőségek. Néhány éve, 
mikor Magyarországon elindultak a kül-

földi tortás műsorok, 
amikben először lát-
hattunk formatortát, 
elhatároztam, hogy 
ezt én is meg akarom 
tanulni. Rengeteget búj-
tam az internetet, próbál-
koztam különböző tech-
nikákkal. 

Lehet ezt tanulni?
Mindent meg lehet ta-
nulni, csak elegendő 
elszántság, és persze 
anyagi ráfordítás kell 
hozzá. Sok év munkája, 
tapasztalata, sikere és 
sikertelensége van a je-
lenlegi tudásom mögött. 
Főállásom mellett elkezd-
tem a cukrász iskolát, majd 
láttam, hogy ez önmagában arra sem 
elég, hogy egy egyszerű, de dekoratív 
tortát elkészítsek. Különböző magán is-
kolákba iratkoztam, mestercukrászoktól, 
olimpiai aranyérmes, világbajnok cuk-
rászoktatóktól tanultam meg azt, amire 
szükségem van. Folyamatosan fejlődik, 
változik a torta trend, melyet követnem 
kell.

Hogy tervezel meg egy tortát?
Egy egyszerűbbnek mondható torta ter-
vezése fejben történik, de egy formator-
tához komolyabb előmunka szükséges. 
Igyekszem a lehetőségekhez mérten 
méretarányosan lekicsinyített tortákat 

készíteni. Ehhez infor-
mációkat gyűjtök, szá-
molok, majd elkészül a 
torta rajza, és az érde-
mi munka csak ezután 
jöhet. Egy formatorta 
jellemzően másfélszer 
akkora tortából ke-
rül kifaragásra, mint 
amekkora a végleges 
mérete lesz. Számom-
ra fontosak az apró 
részletek is, hisz ettől 
lesz látványos a vég-
eredmény.
Tudom, hogy csinos 
kis cukrászműhely az 
a hely, ahol a torta-
csodáid készülnek. Mit 
lehet tudni róla?
Hogy az időm ne a 
munkába való utazás-
sal teljen el, igy a mű-
hely kialakítása a saját 

kertünkben történt. 
A szigorú élelmi-
szerbiztonsági sza-
bályok, előírások 
szerint terveztük, 

készítettük. Minden 
úgy került kialakításra, 
hogy a leghatékonyabb 

legyen a munkavégzés. 
Sikerült megalkotnunk 
a tökéletes munkahe-
lyet, az ÉdesM Desz-
szertműhelyt!
Kézműves csokoládé 

bonbonok készítésében 
is jártas vagy. Hogy alko-

tod meg az ízeket? 
Kezdetben csokoládé sza-

koktató segítségével ismer-
kedtem a bonbon készítés 

rejtelmeivel, itt tanultam különböző 
töltelékek elkészítését, ízek harmonizálá-
sát. Majd a kíváncsiságom elindított egy 
másik úton, ahol a saját kedvenceimből 
készítettem krémeket. Ilyen volt például 
a tea válogatás, gyümölcsös, virágos, ká-
vés töltelékek. Lehetőséget kaptam egy 
Dunakanyarban üzemelő pálinkaüzem 
díjnyertes termékeiből is bonbon tölte-
léket készíteni. Igazán nagy kihívás egy 
10 grammos bonbonba beletenni egy 
pálinka izét úgy, hogy annak minden za-
mata érezhető legyen. Mint mindennek, 
a bonbonnak is legfontosabb összetevői 
a minőségi termékek. 

Gondoltál már arra, hogy bonbonké-
szítő, vagy sütikészítő bemutatókat 
tartasz? Úgy érzem, még a rutinos há-
ziasszonyok is tudnának tanulni tőled. 

Oktatásra nincs lehetőségem, nincs ok-
tatótermem, s mivel egyszemélyes mű-
helyem van, még egyéni oktatást sem 
tarthatok. Sajnos időm sem engedné, 
mivel egy új termék elkészítése, cukrász-
üzem vezetése sok papírmunkával jár, s 
ez mind az én feladatom.

Mik a terveid erre az évre?
Szeretném megismertetni a megrende-
lőimmel, leendő megrendelőimmel a 
cukrászdai termékeken túli világot. Ilye-
nek például Magyarország tortái, a fran-
cia cukrászat különlegességei. Ezenkívül 
új ízkombinációk tervezésére is szeretnék 
időt fordítani. 

Köszönöm a válaszokat Marianna, kí-
vánok Neked sok sikert a jövőben!

Én is köszönöm a lehetőséget a bemutat-
kozásra!

TR
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koztam különböző tech-

Mindent meg lehet ta-
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anyagi ráfordítás kell 
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tapasztalata, sikere és 
sikertelensége van a je-
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Főállásom mellett elkezd-
tem a cukrász iskolát, majd 

kertünkben történt. 

készítettük. Minden 
úgy került kialakításra, 
hogy a leghatékonyabb 

legyen a munkavégzés. 
Sikerült megalkotnunk 
a tökéletes munkahe-
lyet, az ÉdesM Desz-
szertműhelyt!
Kézműves csokoládé 

bonbonok készítésében 
is jártas vagy. Hogy alko-

tod meg az ízeket? 
Kezdetben csokoládé sza-

koktató segítségével ismer-
kedtem a bonbon készítés 

A Tortaszobrász
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Farsang a bölcsődében
A farsangi készülődés, vidám hangulat szinte az egész februári 
hónapot áthatotta. A csoportot és a folyosót színes szalagokkal, 
bohócokkal dekoráltuk. A gyerekekkel is már napokkal előt-
te színes álarcokat festettünk, ragasztottunk. Vidám bohócos 
mondókákat és táncoltató dalokat tanultunk. Jó alkalom, lehe-
tőség volt ez a testrészek, arc részeinek játékos elsajátítására is.

A farsangi mulatságot a bölcsődei csoportban február 16-án 
délelőtt szerveztük meg. Aznap a gyermekek már reggel jelmez-
ben érkeztek. Nagy örömmel mutogatták egymásnak és nekünk 
ruháikat, melyeknél fontos szempont volt, hogy kényelmes le-
gyen, melyben szabadon tudnak mozogni. Volt néhány tüll 
szoknyás Minnie egér, katica, színes unikornis, piros egyenruhás 
tűzoltó és pókemberek, kis tigris és egy ennivaló Túró Rudi. A dé-
lelőtt során farsangi � nomságokat ettünk, volt zene és sok tánc, 
ugra-bugrálás. Mozgásigényüket bohócos célbadobó játékkal, 
kupakos ügyességi játékkal és „vidám fejek” dobó játékkal elégít-
hették ki. Aznap délelőtt a mesekönyvek is farsangi mulatságról 
szóltak, bohócos kirakók, öltöztető játékok kerültek elő. 

Hamar eltelt ez az eseménydús, mozgalmas délelőtt, de még 
több napig emlegették a gyerekek és énekelgették az „Itt a far-
sang áll a bál…” dalt. 

Jákliné Rajcsányi Rozália
bölcsődevezető

Farsang az óvodában
Intézményünk kiemelt céljai között szerepel a hagyományok 
ápolása, a hagyományápolás óvodai lehetőségeinek megte-
remtése. 

A farsang talán az egyik legkedvesebb ünnep az óvodás korú 
kisgyermekek számára. Az idei évben is nagy izgalommal készül-
tünk a farsangra. A gyerekek napról-napra újabb ötletekkel álltak 
elő jelmezeiket illetően. A csoportok apraja-nagyja kivette részét 
a díszítő munkából, mely által farsangi díszbe öltözött óvodánk.

Az óvodapedagógusok a gyerekek ismereteinek bővítése, 
felidézése érdekében sok érdekes tevékenység biztosításával 
tették élménydússá a készülődés időszakát és a farsangi bált is. 
A nagyobbak örömmel idézték fel az elmúlt évek farsangi mulat-
ságait, a kisebbek az óvónénik ötletes tevékenységeinek köszön-
hetően izgatottan várták a bált. A gyerekek érdeklődve nézték a 

PowerPointos vetítéseket a farsangi hagyományokról, busókról, 
a gyönyörű jelmezes felvonulásokról. Szebbnél szebb farsangi 
álarcok készültek, a témához kapcsolódó énekekkel, versekkel, 
csúfolódókkal, télbúcsúztatókkal ismertettük meg őket.

Február 18-án végre elérkezett a várva várt mulatság.

A gyerekek örömmel vették magukra jelmezeiket, sokat tán-
coltunk, versenyjátékokat játszottunk. Bőven volt sütemény, far-
sangi fánk, gyümölcs.

Egy vidám táncos mulatsággal űztük el a telet. 
Köszönjük a szülőknek, hogy sok-sok � nomsággal támogat-

ták télbúcsúztató farsangi bálunkat.
Cseréné Marczal Zsuzsanna

óvodavezető


