Búcsúznak
az óvodások

Búcsú az
óvodától

A tartalomból:

Balla Piroska:

Együtt voltunk óvodások,
kicsik-nagyok, jó barátok.
De ahogy teltek az évek,
kinőttük az ovis széket.
Vár minket a tanulás,
leckeírás, olvasás.
Elhagyjuk az óvodát,
becsukjuk a kapuját.
Itt maradnak a játékok,
viszontlátásra, barátok!
Visszajárunk majd hozzátok!

• Polgármesterjelöltek bemutatkozója
• Új gazdára talált a II. sz. háziorvosi körzet
• Új kezekben a Szociális Központ
• Szeleczky Csaba atya bemutatkozója
• Emlékek, oszlopok, parkok
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Polgármesterjelöltek bemutatkozója
Tisztelt perkátai lakosok!
Oláh István vagyok, három gyermek édesapja, 1991-óta élek
Perkátán. A múltat, a jelent és a jövőt is Perkáta jelenti számomra, nekem nagyon fontos településünk fejlődése, az itt élők boldogulása. Azért vállaltam el az ügyvivői alpolgármesteri tisztséget, mert tudtam, hogy a pénzügyi stabilitást mielőbb meg
kell teremteni. Az eltelt időszakban a falu fizetőképessége helyreállt, a vagyonunk biztonságban van. Újra sikeresek vagyunk
a pályázatok terén, eddig több mint 208
millió forint pályázati pénzt nyertünk.
A pályázati célok a perkátaiak életminőségét hivatottak javítani. Hiszek abban, hogy a település vezetőjének egyik
legfontosabb feladata az értelmetlen
ellenségeskedés megszüntetése, úgy
érzem, az elmúlt hónapokban ezért is
tudtam tenni. Talán az egyik legfontosabb számomra, hogy minden perkátai
lakos fordulhat hozzám, azon vagyok,
hogy ahol tudok, segítsek, és munkámmal az ő javukat szolgáljam. Arra törekszem, hogy a rám bízott feladatot a legjobban
végezzem el. Ehhez az elmúlt másfél év alatt sok tapasztalatra
tettem szert. Tisztségviselőként a településünkért dolgozom,
de magánemberként is támogatom a falut, legyen szó eszközök
vásárlásáról az intézményeinknek, vagy rendezvények anyagi
támogatásról. Perkáta előtt nagy feladatok állnak, csapadékvíz
elvezetést kell megoldani, útjaink, járdáink állapotán javítani,
fejleszteni kell intézményeinket, közösségi tereinket. Segíteni
kell a civil szerveződéseket, a gyermekeknek biztosítani a különböző sportágak adta lehetőségeket, és fel kell kerülnünk hazánk
idegenforgalmi térképére. Ennek megvalósításához nem elég a
polgármesteri akarat, ehhez összefogásra van szükség, egymás
megbecsülésére, a széthúzás megszüntetésére, a közös munkára Perkáta érdekében. Kész vagyok arra, hogy szeretett otthonunkért dolgozzak, hogy felelősen, tisztességesen vezessem a
következő években Perkátát, tisztelettel kérem ehhez az Önök
bizalmát és szavazatát.
Köszönettel: Oláh István polgármesterjelölt

Tisztelt Lakosság!
Üdvözlök mindenkit! Úgy gondolom, hogy kevés embernek kell
bemutatkoznom. Szőke Imre vagyok. Aki nem ismerne legalább
névről, annak szól ez a pár sor. Jelenleg is önkormányzati képviselője vagyok az itt élő embereknek. Az évek során építettem
játszóteret. Kitaláltuk feleségemmel közösen a „Mindenki Karácsonya” rendezvényt és tartottunk gyermeknapot. Mindezt
nagyrészt önerőből, illetve a segítő, jószándékú emberek segítségével hoztuk létre, feleségemmel
teljes egyetértésben. Úgy gondolom,
ez kötelessége mindenkinek, aki ezt
megteheti, hogy segítse embertársait.
Lassan elkészül a lovas-motoros pihenőhely. Már rendeztek ott céges bulit
és aludtak ott olyan családtagok, akiket
máshol nem tudtak elhelyezni a rokonok. Gyűjtöttünk elektromos hulladékot
és a bevételből kapta az óvoda a gyerekjátékokat. A „Perkátáért” Közalapítvány
készpénzt kapott, illetve az iskola kapja majd az utolsó, gyűjtésből származó bevételt valamilyen módon és célra. Elkészült a
buszváró, mert több éve megígértem. Mindig megtartom, amit
ígérek. Tudom, hogy mire van szüksége az embereknek, hiszen
én is itt élek. Nem vagyok megalkuvó, de észérvekkel megygyőzhető vagyok. Szeretném folytatni a pályázatok benyújtását,
igénybe véve Bógó Anikónak, a helyi általános művelődési központ igazgatójának szakértelmét, valamint az összes volt képviselő segítségét. Azért azt mindenkinek tudni kell, hogy az eddigi eredmények javarészt Bógó Anikó hozzáértését bizonyítja.
Tisztában vagyok azzal, illetve tudom, hogy polgármesterként
többet tudnék tenni a falu fejlődéséért. Ezért indulok a polgármesteri székért. Nem lenne tisztességes tőlem, ha bármi rosszat
mondanék a testület bármely tagjára, hiszen közösen, együtt
dolgozunk a falu érdekében, a faluért. Azt viszont, hogy ezt a
helyzetet ők hozták létre, senki sem tagadhatja, hiszen miattuk
mondott le Somogyi Balázs és a testület több tagja. Kérem, szavazatukkal támogassák, hogy én irányíthassam a falu életét!
Köszönettel: Szőke Imre polgármesterjelölt

Ügyvivő alpolgármesteri beszámoló
Tisztelt perkátai lakosok!
Ez az utolsó tájékoztatóm ügyvivő alpolgármesterként, hiszen
végre elérkezett az ideje a legitim polgármester megválasztásának, 2022. június 26-án. Ezt követően már az új polgármester lesz
hivatott tájékoztatni a – település életét érintő – lényegi kérdésekről a lakosságot. A 2022-es esztendő első 5 hónapjának történései viszont még az ügyvivői vezetés tényeként kezelendők.
A 2021-es esztendő csalódásai és kisebb sikerei után, pozitívan indultunk neki az új esztendőnek képviselő társaimmal.
Pénzügyileg stabil helyzetben, adósságok nélkül, – de sok pénzzel nem ellátva – elkezdtük felépíteni Perkáta jövőjét, ha még
csak kis lépésekben is. Eljuttattuk fejlesztési elképzeléseinket –
pályázatok formájában – a bíráló állami szervezetek felé remélve, hogy megtörik a jég, és Perkáta is jut EU-s pénzekhez.
Január-február hónapban A Magyar Falu Programon belül

38 millió forintnyi igényünket a döntnökök jóváhagyták, így
elkezdhettük belterületi útjaink felújítását. Elkészült és június
7-én hivatalosan is átadásra került a Sport utca 1 és a Deák
Ferenc utca érintett szakaszának, valamint a Rákóczi utca és a
Rózsa köz – a XXI. századnak egyáltalán meg nem felelő – rossz
minőségű állapotának felújítása. A munkára a kivitelező 1 év minőségi garanciát vállalt.
Közel 15 millió forintból sikerül megvásárolnunk a közterületeink ápolásához és karbantartásához szükséges eszközöket,
ami magában foglal egy kistraktort, a traktorral kompatibilis
homlokrakodó, hótoló, árokásó, sószóró és ágaprító adaptert.
Megvásároltuk – pályázati pénzből – a 2 millió Ft értékű rendezvénysátrunkat is. Ezzel sokat nyertünk, mert ez idáig, egy
rendezvény alkalmával 500 ezer Ft + ÁFA bérleti díjat kellett fizetnünk egy ilyen sátorért.
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Megkaptuk a kért pályázati pénzt a TOP_Plusz_2.1.1.-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” témakörben is, jelenleg már a konkrét kiviteli tervek készülnek. Ez magában foglalja:
a./ Faluház esetében fűtés korszerűsítés, villamos hálózat felújítás, szigetelés, nyílászáró csere, napelem felszerelést,
90 millió Ft bekerülési értékben, illetve
b./ Gyógyszertári- önkormányzati lakások korszerűsítését. Itt
a pályázat tetőcsere, szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés
korszerűsítés és napelem felszerelési munkálatokat foglal
magában, 68,4 millió Ft összegben.
Régi Óvoda vizes blokk és konyha felújítása, plusz foglalkoztató szoba kialakítása. Ezen intézményünknél a szennyvízhálózat annyira elavult és rossz műszaki állapotban van, hogy
annak teljes felújítása szükséges. Pályázunk 100 millió Ft öszszegben. Jelenleg a pályázati anyag összeállítása történik, a beadási határidő június 30-a, be is fogjuk adni.
Az Élhető települések projektbe is becsatlakozunk, most
tart összeállítás és megírás alatt a pályázati anyag, amin belül
a patika előtti területen parkolókat fogunk építeni, melyből 3
db akadálymentes lesz, illetve gyalogátkelőt jelölünk ki az iskola
elé. Ez a fejlesztés 50 millió Ft-ba kerül. A pályázat beadásának
határideje 2022. június 30.
Tovább folytatódik a Belterületi utak felújítása projektünk
is. 150 millió Ft összegben pályázunk támogatásért a Dózsa
György utca, Peking utca, Széchenyi utca felújítására, mely pályázat beadásának határideje 2022. június 3-a volt, várjuk a döntési értesítőt júliusban.
A fejlesztéseken túl örömmel számolhatok be Önöknek arról,
hogy Perkáta lakosságának egészségügyi ellátását is megszilárdítottuk. Az üresen álló 2. számú háziorvosi körzet is gazdára talált, Dr. Sasvári Ildikó doktornő személyében. Az országos
helyzethez viszonyítva településünk joggal lehet büszke egészségügyi ellátásának stabilitására.
Új vezető került május 1-gyel a Szociális Intézményünk élére, Mosóczki Adrienn személyében. Adrienn diplomás, szociális
munkás végzettséggel rendelkezik, 12 éve segíti az elesett, segítségre szoruló embertársait. Bízunk benne, hogy személyében kiváló vezetővel gyarapodik Perkáta intézménye.
Településünk tisztántartásában is értünk el sikereket, elmondhatjuk, hogy ma már lényegesen kevesebb szemét csúfítja környezetünket. Köszönetemet fejezem ki ezért a faluüzemeltetés
munkatársainak, élükön Prétor Ferenccel, és köszönöm Sarok
Mihály képviselő társamnak is a támogatást. Köszönöm az aktív
civileknek is az együttműködést, nélkülük nem tartanánk itt.
A településünkön működő pénzkiadó automata nagyon
sok ember életét megkönnyíti, mert nem kell elutazni a faluból
ahhoz, hogy ingyen hozzájussanak a saját pénzükhöz. Fontos
dolog ez, és nagyon sokáig vártunk erre. Annak ellenére, hogy
sokan – korábban – azt hangoztatták, hogy ez nem kerül a falunak semmibe, sajnos el kell, hogy mondjam, ÁFA nélkül 180 ezer
Ft kiadás jelenleg ez a költségvetésünkben egy hónapra. Éves
szinten ez 2,2 millió Ft-ba kerül. Az infláció emelkedése miatt az
ATM-et üzemeltető cég jelezte, hogy áremelésre kényszerül, s a
havi díjat 55%-kal, 280 ezer Ft /hó összegre szándékozik megnövelni, ami éves szinten 3,3 millió Ft kiadást jelent a falunak.
Ez a pénz nagy összeg, de úgy gondolom, meg kell keresnünk
azokat a lehetőségeket, amik biztosítani tudják a forrást erre a
szolgáltatásra, mert valóban jogosan elvárható igény az, hogy
az ember a pénzéhez a saját lakhelyén is hozzájusson.
Úgy gondolom, hogy összeségében sikeres 5 hónapot hagytunk magunk mögött Perkátán. A fejlődés újra elindult, azt
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azonban el kell fogadni, hogy az elmúlt időszak elmaradt útfejlesztéseit nem lehet egyik percről a másikra pótolni. Kell hozzá
egy kis idő, egy kis türelem és összefogás. Minden utca sorra fog
kerülni, és hiszem, hogy Perkáta tovább fog fejlődni.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem
ki az eddigi együttműködésért a település civil aktivistáinak,
a lakosságnak, a képviselő testület tagjainak, Szőke Imre, Mosonyi-Bógó Nikolettnek, Bölcskei-Csősz Nikolettnek, Áldott Richárdnak és nem utolsó sorban Sarok Mihálynak. Köszönetemet
fejezem ki továbbá Dr. Molnár Krisztián Úrnak a Fejér Megyei
Közgyűlés elnökének és Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőnknek a támogatásukért, mely révén olyan fejlesztéseket
tudunk megvalósítani, amik növelik Perkáta megtartó erejét.
Oláh István
ügyvivő alpolgármester

Új gazdára talált a II. számú
háziorvosi körzet
Mint az Önök által is ismert ez és májusától látom el Perkáta II.
számú háziorvosi körzetében az orvosi feladatokat. Az Semmelweis Orvostudományi Egyetem elvégzését követően kórházi
területen kezdtem meg orvosi munkámat, jelenlegi munkámat
megelőzően pedig 12 évig dolgoztam a népegészségügyi hatóságnál.
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Házasságkötésem óta, immár közel 20 éve lakom a településen. Férjem, Dózsa György perkátai lakos, akinek felmenői több
száz évre visszamenőleg már ezen a településen éltek. Már több
éve foglalkozom a gondolattal, hogy a lakóhelyemen működő
háziorvosi rendelőben szeretném gyakorolni orvosi hivatásomat. A Perkátai Önkormányzat vezetése és a rendelői dolgozói
mindenben támogatták és segítették elhatározásomat, így ez
év május elsejétől elindulhatott a II. számú háziorvosi körzet önálló működése. Az aktuális egészségi problémák ellátása mellett fontosnak tartom a megelőzés szemléletét érvényesíteni,
továbbá, hogy a mentális egészségünkre is fordítsunk elég időt
és figyelmet.
Szeretném egyúttal bemutatni közvetlen munkatársamat,
Komjátiné Gallai Bernadett körzeti ápolónőt, hiszen az ő munkája nélkülözhetetlen az ellátás biztosításához.
Perkáta II. számú háziorvosi körzete a megelőzőleg Dr. Szűcs
Mihály háziorvos által ellátott területet jelenti, de ha valaki bizonytalan abban, hogy melyik praxisba tartozik a rendelő dolgozói készséggel segítenek.

Legfontosabb információk Perkáta
II. számú háziorvosi körzet páciensei részére
A II. számú háziorvosi körzet orvosi rendelési ideje (megegyezően az I. számú körzet rendelési idejével) az alábbiak
szerint alakul:
• hétfőn-kedden-csütörtökön-pénteken 8–12 óráig
• szerdán 12–16 óráig,
• a rendelő elérhetősége minden nap 8–16 óráig biztosított.
A minél gördülékenyebb ellátás érdekében kérjük és javasoljuk
pácienseinknek, hogy a vizsgálatokra előre egyeztetett időpontban jöjjenek. Időpont egyeztethető a 06-25/450-212 telefonszámon, az időpontkérés miatt lehetőség szerint a rendelési
időn kívül telefonáljanak. A délelőtti rendelési napokon 11 óra
után, a szerdai napon délután három órát követően az akut,
fertőzésre gyanús betegséggel jelentkezőket látjuk el (láz, légúti betegségek, hányás-hasmenés, stb.), előzetes időpontkérés
ezekben az esetekben nem szükséges.
Rendszeresen szedett gyógyszereik felíratása (orvosi vizsgálat
nélkül) a személyes megkeresésen kívül következők szerint lehetséges:
1. Receptírási kérelem elküldése a rendelő e-mail címére:
perkatakorzet2@gmail.com
2. Receptírás kérése a 25/450-212-es telefonszámon. Ebben
az esetben kérjük, hogy lehetőség szerint rendelési időn
kívül adják le kéréseiket, tehát a szerdai nap kivételével
reggel 8.00–8.30-ig és 12.00 órát követően, szerdánként
pedig délelőtt 8.00–12.00 óra között.
3. Rendelőnkben az erre a célra kihelyezett postaládánkba is
bedobhatják receptírási kéréseiket rendelési időben.
A receptek a kérés napját követő napon találhatóak meg a „felhőben”. A recept felírások a szakmai szabályoknak (pl. felírási
gyakoriság) megfelelően történnek. A gyógyszerek felírásához
a páciens neve és születési időpontja (év-hónap-nap) vagy TAJ
száma szükséges.
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó

Új kezekben
a Szociális Központ
Nevem Mosóczki Adrienn, a Perkátai Szociális Központ új intézményvezetője vagyok.
Középiskolás éveim alatt célként tűztem ki magam elé, hogy
embertársaimat bármely nehéz és kilátástalan élethelyzetbe is
kerüljenek, segíteni fogom. Már középiskolás éveim alatt aktív
társadalmi munka keretében segítettem a rászorulókat.
Felsőfokú tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai karán folytattam. A diploma megszerzése után
a szociális szférában helyezkedtem el. A büntetés-végrehajtás
keretein belül a fogvatartottak reintegrációjával, később a dunaújvárosi Drogambulancia szenvedélybetegek megelőző-felvilágosító szolgálatával foglalkoztam.
Elődömtől 2022. május elsején vettem át a Perkátai Szociális
Központ vezetését. Az intézmény lehetőségei és keretei rendkívül sok lehetőséget nyújtanak, melyek eddig kiaknázatlanok
voltak.
Folyamatosan ismerkedem a kollégáimmal, de már ezen
rövid idő alatt is látható, hogy lelkiismeretes szakmai munkát
végeznek. Az irány jó, de tervem a közvetlenebb kapcsolat kialakítása a kollégák és a Központ szolgáltatásait igénybe vevők
között.
A házi segítségnyújtás és a család- és gyermekvédelem a két
alappillére az intézménynek. Terveim szerint a házi segítségnyújtás ellátásának területét új kolléga bevonásával bővítem.
Szeretnék bevezetni egy jelzőrendszeres szolgáltatást, amely
„Gondosóra” nevű eszköz segítségével olyan gondozottak is
tudnak segítséget kérni, akik nem rendelkeznek mobiltelefonnal vagy egyéb informatikai technikával.
A család- és gyermekvédelemi szolgálat bővítése is szerepel
a terveim között. Szükségesnek tartom konzultációs formában
történő jogi, nevelési, életvezetési tanácsadás bevezetését. Szeretnék olyan kapcsolatot kialakítani a rászorulókkal, hogy bátran jöjjenek, kérdezzenek, merjenek segítséget kérni.
Szeretném aktívabbá tenni az idősek nappali foglalkoztatását. Ez az ellátási forma egy szerteágazó tevékenység, amibe
bele tartozik a társaság kedvelő idős emberek kreatív időtöltése
(társasjátékot, gyöngyfűzést, egyéb kreatív foglalkozások, élménybeszámolók, múltbéli emlék felelevenítése), csoportos beszélgetések, szükség szerint egyéni és csoportos konzultációk,
ünnepek közös megtartása, receptek megosztása, a hivatalos
okmányok kitöltéséhez segítségnyújtás.
Jövőbeni célom, hogy minél többen legyünk ezeken a foglalkozásokon és egy kellemes, jó hangulatú, jó élményű időtöltés
legyen mindenki számára. Fontosnak tartom, hogy senkit ne
hagyjunk magára, olyan egyedülálló embereket is próbáljunk
bevonni a közösségi életbe, akik eddig valamilyen okból elzárkóztak ettől. Meg kell találni az ő érdeklődési körüket is.
Jövőbeni vágyam még a közösségi ellátás olyan bővítése,
melyben a szenvedélybetegek is az ellátottak körében kerülnek.
Újításként elkészült a Perkátai Szociális Központ Facebook oldala, melyet egyik kollégám készített és már elérhető, azonban
kis türelmet kérünk, mert az adatok feltöltése még folyamatban van. Az érdeklődők ott tájékozódhatnak a nyitvatartásáról,
szolgáltatásokról, elérhetőségeiről és a programokról. Az oldal
levelező rendszerén keresztül pedig közvetlenül velünk tudnak
kapcsolatot tartani az érdeklődők.
Mosóczki Adrienn
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeleczky Csaba atya bemutatkozója
Szeleczky Csaba vagyok, 1988-ban születtem Budapesten. Budaörsön laktam,
itt lettem megkeresztelve, itt voltam
elsőáldozó és ugyancsak itt bérmálkoztam. A szüleim ma is itt élnek, nyugdíjasként. Két testvérem van, egy nővérem és egy húgom. Általános
iskolámat Budaörsön végeztem. A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban érettségiztem 2007-ben. Érettségim után
kértem felvételemet Spányi Antal Püspök Atyánál, aki a Központi Szemináriumba küldött tanulni. Diakónusként Budakeszire
kerültem, ahol újmisés papként is egy évet töltöttem Filó Kristóf atya mellett. 2014-ben Érdligetre kerültem, Maklári István
atya mellé, ahol nagyjából fél évet töltöttem el. Azt követően
plébános helyettesként Tatabányára, Gedő Attila atya mellé helyeztek. Onnan 2015 augusztusában kerültem Dunaújvárosba,
Baltási Nándor atya mellé, ahol közel 6 évet szolgáltam. Most innen nevezett ki 2021. március 15-ével Spányi Antal Püspök Atya,
Ercsi plébánosává, Iváncsa és Beloiannisz ellátásával együtt. A
helyzet úgy alakította, hogy 2022. március 1-ével pedig Perkáta és Rácalmás-Kulcs Plébániák ellátásával is megbízott Püspök
Atya. Aminek örültem is, mivel még a dunaújvárosi évek alatt
jártam Perkátán és megcsodáltam a szép Templomot.
Már kiskoromtól pap szerettem volna lenni. Ez olyan gondolat,
mint másoknak egyes elképzeléseik, például az épületek tervezése, az informatika felé való érdeklődés vagy a sport. Számomra
ez a hivatás éppen ezért nem jelentett lemondást az életemből.
Budaörsön negyedik osztályos koromtól kezdtem el ministrálni.
Ez engem belsőleg nagyon megfogott, még hétköznaponként is
eljártam a templomba ministrálni. A nyári ministráns kirándulásokon, amiket ma is a Szent Tarzíciusz Egyesület szervez, minden
évben részt vettem, mert kereszténynek lenni egy közösségben
jó. A gimnáziumban eltöltött idő sokat jelentett számomra. Először rádöbbentem arra, hogy nem probléma az, hogy vallásos
vagyok. Tudva azt, hogy pap szeretnék lenni, erről senkinek sem
szóltam, még a barátaimnak sem, nekik is csak 12. osztályban, az
utolsó évben mondtam el. Nem lepődtek meg, sőt támogatták a
döntésem, mint otthon a családi kör és persze az egyházközség
Varga János plébános atya segítségével.
A négy év alatt eltöltött gimnáziumi idő
egyben próbatétel is volt számomra,
sok kérdés foglalkoztatott. Miért legyek
pap? Mi lesz a cölibátussal? A válaszok
hosszú idő érlelődése után alakultak ki
bennem. Ebben segítettek szüleim is,
akik a gondolatomat támogatták, hittantanárom és barátaim. Eldöntöttem, hogy
pap szeretnék lenni, ezért jelentkeztem
Székesfehérváron Spányi Antal Püspök
Úrnál. Az érettségi után volt a konkurzus,
azaz a felvételi. Budapestre a Központi
Szemináriumba küldött a tanulmányaim
folytatásához. A szemináriumban ráéreztem az imádság erejére, ha imádkozom
valamiért vagy valakiért, az nekem is jó,
a világi életemet és a lelki életemet harmóniába tudom hozni. Itt még jobban
megismerkedhettem a Katolikus Egyház

szabályaival, amit nem neveznék túl szigorúaknak, inkább erkölcsi példaadónak titulálnám. Talán azért inkább nem „divatos”
szakma, mert ez elkötelezéssel jár, manapság sok fiatal nem tud
elköteleződni, nem tudja eldönteni mihez fogjon az életben. Nekünk papoknak és a keresztény családoknak is ezekben kellene
segítenünk őket. Kevesen is választják, mert talán megriadnak
egyes tévhírektől. A papi sors mondhatnám, hasonlít a rózsa tulajdonságaihoz. Miként a rózsa a virágok-virága, úgy a papság a
hivatások-hivatása, mivel a pap mutathatja be a legszentebb áldozatot. Ám a rózsának vannak tüskéi is, melyek sebet ejthetnek.
Így a papi sors sem gondmentes. Nap, mint nap kihívásokkal jár,
például: az el nem fogadás a világ oldaláról, mert a pap nem felel
meg a világi elvárásoknak, de a pap nem is a világ elvárásainak
kell, hogy megfeleljen, hanem Istennek.
A szüleimnek sokat köszönhetek, ők támogatták hivatásomat
minden téren, nem mondták sosem, hogy legyél pap, hanem
amit én szerettem volna, abban ők segítettek előrehaladnom.
Ahogyan említettem a pap is családban nő fel, ezért annak sokat köszönhet.
Szokták kérdezni voltam már szerelmes? Még nem voltam
szerelmes. Bár már érzések voltak bennem. A pap feladata,
hogy a testvérekkel legyen, vagyis mindig kéznél lehessen, ha
szükség van rá, akár beteghez, akár máshová hívják őt. Magam
részéről érzem, sőt tudom, mit vállalok fel, és miről mondok le,
hogy nem csupán aggként egyedül maradok, hanem magamat
át tudjam adni Istennek és az embertársaimnak. Saját magam
is családban nőttem fel, így tudom milyen az, ha az embernek
családja van, mi abban a szép, vagy akár nehéz.
Saját papságomban azt tartom a legszebbnek, hogy Isten különös munkatársa lehetek a szentségek kiszolgáltatásában és a
közösség alakításban. Hívatásunkban a legfontosabb az Úrjézus
szolgálata és a krisztusi áldozatvállalás. Egy igazi papnak át kell
vállalnia az embertársak mindennapi fájdalmából, szenvedéséből, küzdelméből, hogy odaadóan tudja közvetíteni Isten ajándékait. Erre vállalkoztam, ezért dolgozom, ezért élek. Már volt,
hogy megkértek komolyabban lelki beszélgetésre, örömmel
fogadtam, és eddig minden esetben tudtam is segítséget adni.
Fontos az életszentségre való törekvés.
Ez mindannyiunk szótárában egy nagyon fontos szó kell, hogy legyen. Egyesíti az életet a szentséggel. Kapcsolatot
létesít az élet és a szentség között. Úgy is
mondhatnánk, hogy egyesíti az ember
világát és az Isten világát. Kapcsolatot
létesít az ember világa és az Isten világa között. Fölemeli az embert. Segíteni
akar neki, és nem elnyomni hétköznapi
életét. Egy kivezető utat mutat neki a
sok szürkeségből. Legyen napirendem
olyan, mint a bencések jelmondata: „Ora
et Labora”, azaz „Imádkozzál és dolgozzál”. Tudjak kellő időt fordítani Istenre és
embertársaimra.
Szeretnék jó papja lenni a közösségeknek. Isten kegyelmében bizakodva
helyt állni minden feladatban.
Szeleczky Csaba
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Perkátáért Közalapítvány
aktuális munkái
Az alapítvány kuratóriuma az év elején úgy döntött, hogy egy
nagyobb volumenű faluszépítő munkába kezd.
Szeretnénk elhelyezni az útkereszteződésekbe szép utcajelző oszlopokat, díszes utca jelző táblákkal.
Jelenleg gyűjtjük a gyártóktól az ajánlatokat. A költségbecslésem szerint attól függően, hogy kicsi vagy nagy oszlopot
tennénk, 70.000 és 110.000 Ft/db közötti áron lennének. Ez az
egész falura vetítve minimum 3.700.000 Ft lenne, és még el is
kell helyezni egy beton tartóra, ami szintén költség.
Az alapítvány most csak 1.600.000 forintot tud erre a célra
fordítani, ezért több ütemben tervezzük a megvalósítást. Első
ütemben annyit rendelnénk, amennyire keretünk van. Azt gondoltuk, hogy a faluközpontból kezdenénk (Szabadság tér, Dózsa
Gy. út által határolt terület).
Mint említettem, az oszlopok elhelyezésére nem jut pénz, ezért
azt felajánlásokból tervezzük megvalósítani. A felajánlás lehet kétkezi munka (ásás, betonozás, fúrás, stb ) vagy pénzbeli adomány.
Ha véglegesen kiválasztásra kerültek az oszlopok és táblák, akkor
tájékoztatjuk a lakosságot. Innentől várjuk azoknak a jelentkezését, akik részt vállalnának ebben a programban, akár egyszemélyben, akár egy-egy utca vagy közösség képviseletében.
Egy másik projekt a Szabadság tér és Petőfi S. úti játszótér
felújítása.
A KÖSZ HANKOOK (Közösségi összefogás a szebbért program)
keretében meghirdetett pályázatra sikeresen pályázott a Perkátáért Közalapítvány és elnyertünk 628.377 Ft-ot a játszótér felújításhoz szükséges eszközök, anyagok vásárlásához. A megvalósítás
a pályázati feltételek szerint, lakossági összefogással tervezett.
Köszönet a pályázati lehetőségért és a pályázat összeállításában nyújtott segítségért Balogh Zsoltnak, aki a Hankook helyi projektmenedzsere. A pályázatot az alapítvány részéről Nedves Éva,
az alapítvány titkára állította össze, kinek szintén köszönet jár.
A tényleges munkát június hónaptól kezdjük és várjuk a segíteni akaró szülőket, nagyszülőket és persze a gyerekeket is.
Azon vagyunk, hogy a falunk épüljön, szépüljön.
Köszönjük az adók felajánlott 1%-át.
Emlékeztetőként, a Perkátáért Közalapítvány az adományokat a 10102969-49096000-01004005 bankszámlaszámra várja .
Vaskó Ferenc
Perkátáért Közalapítvány Kuratórium Elnöke

Emlékek, oszlopok, parkok
Éltünk során sok olyan dátum van, melyet fontosnak tartunk.
Ilyenek a születések, halálozások, esküvő, iskolakezdés és befejezés stb. Ha az emlékeimben kutatok, akkor ezekhez a fontos
történésékhez képest tudom behatárolni az emlékeimet.
Vannak olyan dátumok melyek egy-egy közösség, egy ország, vagy akár egy nemzet életében fontos, és vannak olyan
dátumok melyek a világon minden ember életében fontos pillatatokat örökítenek meg. Egy ilyen dátum volt az ezredforduló, a
2000. év. Egy kerek nagy szám, ahol egy kicsit megállunk és viszszagondolunk – mint egy vasárnapon – mikor számba vesszük,
hogy mi történt a múlt héten, és mit tervezünk a jövőhétre.
Az ezredforduló mint dátum, a világon mindenhol nyomot
hagyott. A mi kis közösségünkben Perkátán, két emlékoszlop

őrzi az ezredforduló emlékét. Az egyik a Szabadság téri parkban
(háromszög park) melyet az Önkormányzat helyezett el közpénzen közterületre, és kőből készült.
A másik a templomkertben található, egyházi tulajdonú ingatlanon, egy beton alapba állított vasszerkezet, melyre fából készült
kereszt, amit az akkor még aktív PÖPE (Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület) tagjai és segítői készítettek, lakosági támogatással. Mindkettő szép, és hozzájárult a falukép javításához.
Nekem természetesen a templomkerti áll közelebb a szívemhez, mert mint egykori PÖPE elnök, részese voltam létrehozásának, az ötlettől a magvalósításig. Ezért is döntöttem úgy a múlt
év végén, hogy felkarolom és megszervezem az
emlékoszlop környezetének rendbetételét. Sajnos
sem az azóta meg szűnt
PÖPE, sem az egyházi
közösség, sem az Önkormányzat nem ápolta kellő gondosággal a parkot.
Ez méltatlan volt a környezethez, az építőkhöz,
az adományozókhoz és a
millennium emlékéhez.
Magánerőből sikerült
megcsináltatni az idős fák
szárazágas gallyazását, az
oszlop környékén a díszfák cseréjét és a parkosítást.
László Norbertnek köszönhetően ismét működik a megvilágítás, és ismét fényárban úszik a templom. Köszönet a Norbinak
is az önzetlen segítségéért.
Kérdés, hogy a jövőben ki fogja gondozni a parkot, mely egyházi területen van, magánerőből készült és a falunak dísze? Én
úgy gondolom, hogy ezt az Önkormányzatnak kell felvállalnia.
A falu mai vezetése ebben partner, mert locsolnak, füvet nyírnak, ha kell. De mi lesz a többi parkkal, és egyéb közterületekkel? Kevés az ember, kevés a pénz, sok a feladat, és persze változhatnak a faluvezetés közterület fenntartást érintő prioritásai.
„Magad uram, ha szolgád nincs” – mondja közmondás. Lehet,
hogy létre kellene hozni egy faluszépítő egyesületet, amely keretében a segíteni akaró emberek tenni tudnak, esetleg pályázhatnak is bizonyos pénzekre? (lásd ,HANKOOK)
A fiataloké a jövő, fogjanak össze! Ha azt akarjuk, hogy a kis
falunk szép, tiszta, ápolt legyen, akkor tenni kell érte, és az önkormányzattal karöltve, feladatokat átvállalva, csinálni kell!
Fel lehetne újítani a másik millenniumi oszlop környezetét is.
Nagyon szép, virágos parkot lehetne kialakítani, kis átalakítással, de csak akkor szabad megcsinálni, ha valaki vállalja annak
szakszerű gondozását, karbantartását.
A felújított kastélyunk közvetlen és tágabb kert-környezete
is egy olyan terület, ahol egy tervszerű megújulás várat magára.
Hagyunk nyomot magunk után neves dátumok, alkalmak
nélkül is, és ha megcsináljuk azt a valamit, akkor az a nap vagy
év is egy neves dátum marad az életünkben.
Magam részéről vállalom, hogy egy faluszépítő egyesület
kezdeményezés koordinátora leszek. Fogadom a jelentkezéseket és ha igény van rá egy személyes megbeszélést szervezek.
Kívánok mindenkinek szép napokat és jó egészséget!
Vaskó Ferenc
06-30-9483-485
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Köszöntő
Beleznai Zsuzsanna tanárnő
2022. május 28-án átvette aranydiplomáját
Ötven évvel ezelőtt, 1972-ben szerzett biológia-földrajz szakos
tanári diplomát Pécsett a Tanárképző Főiskolán. 1977-től 30 éven
át, 2007-es nyugdíjba vonulásáig szentelte életét a gyerekek tanításának, nevelésének Perkátán, az immár aranydiplomás Beleznai
Zsuzsanna tanárnő.
Az első évben napközis nevelőként, majd 1978-tól az osztályfőnökség mellett biológia, földrajz és technika tanárként
oktatott. 1983 és 1990 között igazgatója, majd 2000-től 7 évig
igazgató helyettese volt a Hunyadi Mátyás általános iskolának.
A 30 év alatt 6 osztályt ballagtatott el osztályfőnöként.
Pályafutását végig a gyermekek szeretete jellemezte. Azt vallotta, tanítani csak úgy lehet, ha szeretjük, tiszteljük tanítványainkat. Végig ez határozta meg a munkáját. Tanított, nevelt, és azt
is célul tűzte ki, hogy növendékei megszeressék a természetet,
annak élőlényeivel és földrajzával együtt. Bizonyára emlékeznek még néhányan arra – sőt tevékenykedtek is benne –, hogy
a mostani falukemence helyén micsoda kis remek gyakorlókert
működött. Szép kis veteményessel, virágoskert résszel, és még
gyümölcsök is teremtek benne, mindez a gyerekek érdekében.
Fáradhatatlanul dolgozott és képezte magát. Gyermek és
ifjúságvédelmi feladatokat látott el, és közben szociálpedagógusi képzést szerzett. Az iskolai munkája mellett a Fejér Megyei
Pedagógiai szakszolgálat mentálhigiénés szaktanácsadója volt
6 évig.
A gyermekekkel való foglalkozás tette teljessé az életét.
A gyermekek iránti szeretet és az emberek iránti tisztelet mellett
Perkáta településnek is igazi támogatója volt, és ma is az. Min-

XXIX. Kistérségi Borverseny
A Duna-menti Szent Orbán Borrend szervezésében, 2022.
április 30-án Iváncsán megtartott XXIX. Kistérségi Borverseny
felhívására a következő kategóriákban lehetett nevezni: fehér
borok, rozé borok, siller- és vörösborok. A 88 nevezett bormintából 50 a fehér borok kategóriában indult.
Perkátáról két fő nevezett: Nedves Tibor 5 mintával és Rauf
Tibor 3 mintával vett részt a versenyen.
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den – helyi – kulturális rendezvényen részt vesz. Volt tanítványai
osztálytalálkozójára is boldogan fogadja el a meghívásokat,
mert örül a viszontlátásnak.
Megtaláljuk nevét 2016-ban a „Perkátai Gyűjtemények” támogatói között, mely alapján létrejött egyik büszkeségünk a
„Technika történeti és
Helytörténeti Kiállítás” a kastélyban.
Nyugdíjba vonulása után 1 évet még
dolgozott Dunaújvárosban, szakiskolai és
felnőttoktatásban.
Nyugdíjasként
most már pihen, kertészkedik,
tornára
jár, túrázik és amatőr
természetfotós. Hobbyja a sütés-főzés is,
jó néhány receptje jelent már meg kiadványokban. Legutóbb
pedig 2021-ben láthattuk, a fotóiból készült kisfilmjét, – a Perkáta Könyvtár jóvoltából – a „Természet csodái” címen.
Mindenkihez van egy kedves szava, örömmel segít mind a
mai napig, ha támogatást kérnek tőle. Kedves temperamentuma és mosolya szerves része Perkáta világának, és mi hálásak
vagyunk érte.
Kedves Tanárnő, drága Zsuzsa! Gratulálunk az aranydiplomádhoz, jó egészséget kívánunk, és azt még, hogy a gyémántdiplomád átvételéről is születhessen majd egy ilyen beszámoló!
TR
Az 50 fehér bor mintából Nedves Tibor fehér cuvée bora
I. helyezett lett. Ezen felül még aranyéremmel minősítették
Generosa és Félédes Rajnai Rízling borait, illetve ezüstminősítésben részesítették Siller cuvée és Aletta borait.
Rauf Tibor Bianca bora bronz, Tramini és fehér cuvée borai pedig oklevél minősítést kaptak.
Szívből gratulálunk az elért eredményekhez! A díjkiosztásra 2022. május 28-án került sor a Szent Orbán-napi ünnepség
keretében.
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A Győry-kastély rendezvény és turisztikai központ hírei
Az elmúlt tavaszi időszakban a Győry-kastély kávézója is kivirágzott, új dekorációval és bővített kínálattal, már jégkrémmel
is várja az idelátogató vendégeket.
A mindennapokban a kastély továbbra
is teret ad a néptánc-, zongora- és fuvolaoktatásnak, illetve a jóga kedvelőinek is
helyet biztosít. Péntekenként pedig a falugazdász várja az érdeklődőket. Alakult
egy angol nyelvű beszélgetőkör is, melynek tagjai hetente egyszer ülnek össze és
nagy örömmel és kedvvel diskurálnak az
adott célnyelven. A Perkátai József Attila
Könyvtár is megkezdte az átköltözést a
kijelölt új helyére és napról napra formálódik, alakul újjá a rendelkezésre álló termeket betöltve, a legnagyobb örömünkre. A tavaszi vásárunkat ugyan elmosta az
eső, helyette azonban sikerült egy vidám,
családi hangulatú Mosoly-nappal kárpótolnunk a lakosságot. Most azonban itt a
nyár és vele a nyáriszünet! Mi is készülünk:

Június
Június hónapban a kastély, esküvők és
iskolabúcsúztató szerenád helyszíne.

A Győry-kastély kertje pedig a „Légy ott a
kertben!” eseményen való részvétellel felkerült a nemzetközi rendezvény nagy térképére. Ez alkalomból környezettudatos
minták bemutatásával, az Önkormányzat
Nonprofit cége közvetlenül járult hozzá
az óvodások, iskolások és az itt élők környezeti ismeretterjesztéséhez. A hónap
végére pedig, egy nagyszerű lehetőséggel élve, szervezés alatt áll egy turisztikai
szempontból is fontos és előnyös forgatás Perkátáról! A Vajtó és a világ tévéműsor következő vidéki állomása: Perkáta!

Július
Július 9-én az ÁMK programkeretében
meghirdetett Lovas Ügyességi Találkozó
napját színesítjük egy parádés palacsinta
és pite verseny szervezésével, a vásárosok
meghívásával és egyéb gyermekprogramokkal, köztük egy youtuber közönségtalálkozóval, melynek meghívott vendégei a
gyerekek körében is népszerű: Nasz Dániel
és Sajt32! Mindemellett még a Black Hole
virtuális, 3D szemüveges szimulátorait is
kipróbálhatják majd a helyszínen a fiatalok.

Augusztus
Az augusztus 20-i nagyrendezvényre a
We World Animation Egyesület humoros
főző show előadását élvezhetik a gasztrokultúra kedvelők, Vajtó Lászlóval. Vásárosokkal és főzőversennyel is készülünk.

Szeptember
A szüreti mulatság idén sem hiányozhat
a programtervezetből, ennek részleteivel
később jelentkezünk.
Természetesen termeink csak úgy,
mint eddig, nyáron is otthont adnak az
Általános Művelődési Központ, az Ökormányzat, illetve magánkezdeményezések által szervezett gyűléseknek, konferenciáknak, szakmai találkozóknak és
kiállításoknak. Jó nyaralást és pihenést az
év melegebb napjaira mindenkinek! Térjenek be hozzánk egy frissítőre, látogassanak ki a falu rendezvényeire, ahol mi is
szeretettel várjuk Önöket!
Nedves Éva ügyvezető igazgató
Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft.

A „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
idén hatodik alkalommal szervezi meg az IFI Feszt
– Színezd újra Perkátát! programját, Minden érdeklődőt
szeretettel várunk az eseményre! A program az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Falusi Civil Alap
Program FCA-KP-1-2021/4-001082 azonosító számú,
„IFI Feszt 2022.” című pályázat keretei között valósul meg.

Perkátai Hírek
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A Perkátai Általános Művelődési Központ programjai
A Perkátai Általános Művelődési Központ szervezésében megvalósuló programokra a nyár folyamán is sok szeretettel várjuk
az érdeklődőket! A programok részleteiről a település weboldalán, a könyvtár facebook oldalán és a hirdetőtáblákon olvashatnak.
Ezen programok az Önkormányzattal, a Perkátai Lovasokkal,
az Önkormányzat Nonprofit cégével és több civil szervezettel
közösen kerülnek megvalósításra.

2022. nyári és kora őszi programok:
Június 23. csütörtök, 16:30 Győry-kastély emeleti kiállítóterem
Kácsor Tünde amatőr alkotó grafikáinak, festményeinek, és kisplasztikáinak bemutatása
Július 9. szombat Perkáta, kastélykert
LOVAS ÜGYESSÉGI TALÁLKOZÓ
A lovas program keretén belül, Pite verseny, gyermek programok, este buli várja a résztvevőket.
A nap folyamán: Gólyalábas Hórihorgas Hujákolók interaktív zenés előadás (14 óra), egész napos Pónilovaglás
Július 9. 18:00 Győry-kastély díszterem
Tamási Áron: Énekes madár. Székely népi játék
A Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely felolvasó-színházi játéka
a szerző születésének 125. évfordulója alkalmából.
Július 15. péntek, 16:00 Győry-kastély kiállítóterem
Esküvő- és lakodalom. Hagyományőrző kiállítás régi fotókból és
esküvői viseletekből
Augusztus 18. csütörtök 18:00 Győry-kastély díszterem
Carlo Goldoni: Mirandolina. Zenés, rokokó vígjáték mai köntösben, két felvonásban.
Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely
Augusztus 20. Perkáta, kastélykert
ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE FALUNAP
A Nemzeti Ünnep alkalmából egy szabadtéri program, főzőverseny, „Nefelejcs” Bábszínház előadása, kerül megszervezésre
2022. szeptember 2. péntek, 16:00 Győry-kastély kiállítóterem
Perkátai Szüreti Hagyományok című kiállítás megnyitója
2022. szeptember 17. Perkáta, kastélykert
C KATEGÓRIÁS FOGATHAJTÓ VERSENY
A program keretén belül kicsiknek-nagyoknak változatos programokkal készülnek a szervezők. Táncház, interaktív játékok.
Szeptember 30. péntek 16:00 Győry-kastély díszterme
Magyar Népmese Napja. Élőszavas játékos mesemondás,
Murzsa Kata
A programokra sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Bogó Anikó
Perkátai ÁMK igazgató

FELHÍVÁS!
A Perkátai ÁMK és a 42. Állomás! Kulturális Egyesület szervezésében, 2022. július 15-én Esküvő- és lakodalom c. hagyományőrző kiállítás kerül megrendezésre.
Szeretettel várjuk az esküvők és lakodalmak emlékét
őrző fényképeket, esküvői meghívókat, emlékiratokat, továbbá esküvői viseleteket és kiegészítőket!
2022. november 27-én Betlehemi jászol kiállítás veszi kezdetét a Perkátai ÁMK szervezésében.
Várjuk a különböző, szabadon választott technikával elkészített, kézműves alkotásokat!
Folyamatosan fogadjuk, – a tervezett időpontok előtt,
legkésőbb egy héttel – a kiállítási emlékeket, valamint alkotásokat!
Keressenek bennünket bizalommal!
Személyesen keressék a munkatársakat a Győry-kastélyban!
Telefon: 06-25/889-102

Perkátai Hírek
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Perkátai Hírek
hirdetési lehetőség
Tisztelt vállalkozók, tisztelt lakosság!
A korábbi évekhez hasonlóan ismételten megnyílt a lehetőség
fizetett hirdetések megjelentetésére, a Perkátai Hírek kiadványában. A hirdetések díjait nem emeltük, azonosak a 2018. évi
tarifákkal.
Perkátai Hírek – Hirdetési tarifák
Egy oldal:
Fél oldal:
Negyed oldal:
Egy hatod oldal:
Egy nyolcad oldal:

20 000 Ft + 27% áfa
10 000 Ft + 27% áfa
5 000 Ft + 27% áfa
3 500 Ft + 27% áfa
2 500 Ft + 27% áfa

25 400 Ft
12 700 Ft
6 350 Ft
4 445 Ft
3 175 Ft

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások térítésmentesek.
Fizetett hirdetés megjelentetésének folyamata:
1. A megjelentetni kívánt szöveg és méret elküldése elektronikus formában az ujperkataihirek@gmail.com elektronikus
címre.
2. Szerkesztőségünk visszajelzést küld 48 órán belül , melyben
visszaigazolja a hirdetés megjelentetésének tényét a lapban. Az e-mail üzenet tartalmazza a fizetendő összeget is.
3. Hirdetési tarifa megfizetése készpénzben a Perkátai Polgármesteri Hivatal pénztárában (2431 Perkáta, Szabadság
tér 1.), vagy átutalással Perkáta Nagyközség Önkormányzata 11736037-15727189 számlaszámra. (A megjegyzés
rovatba kérjük írják be: hirdetési díj)
4. A készpénzbefizetési bizonylat vagy az átutalás teljesülésének bizonylata eljuttatása elektronikus úton a következő
címre: ujperkataihirek@gmail.com
Ezen bizonylat, a megjelenés véglegesítését jelenti.
5. A befizetésekhez kapcsolódó számla igényüket a Polgármesteri Hivatal teljesíti.
Térítésmentes hirdetés megjelentetésének folyamata:
1. A megjelentetni kívánt szöveg elküldése elektronikus formában 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 3. számába való megjelenésre, 2022.
augusztus 31-ig várjuk az igényeket.
A hirdetési díjak megfizetésének végső határideje 2022.
szeptember 2. Ezen időponton túli pénzügyi rendezés esetén,
az érintett hirdetés megjelentetésére nincs lehetőség.
Köszönettel: Perkátai Hírek Szerkesztőbizottsága
IMPRESSZUM: Perkáta nagyközség időszaki lapja 2022. 2. 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, tipográfia: Németh Zoltán • Címfotó (drón): Sohonyai Péter
• Nyomdai kivitelezés: Rolling Nyomda Bt. (Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.)
• Megjelenik negyedévente, 1350 példányban • Az újság példányai beszerezhetők Perkáta Nagyközség
Polgármesteri Hivatalában • Fotók: Szloboda Bianka (1. o.), B. Dorina Photography (2. o. balra), Vigh György
(2. o. jobbra), Tagai Réka (5. o. lent, 6. o.), Agárdy Csaba/duol.hu (7. o. lent), Vaszkun Beáta (12. o.).
A további fotókat az írások szerzői készítették, illetve az adott cikk szereplőinek archívumából valók.
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Óvodai ünnepek
A május-június hónap az ünnepségek
időszaka az óvodában. Hosszú idő óta
ebben az évben már korlátozások nélkül
ünnepelhettünk, tarthattuk meg rendezvényeinket. A Fecske, a Sün, és a Nyuszi
csoportosok május elején anyák napi
ünnepségekkel kedveskedtek az anyukáknak, nagymamáknak. A vendégek
könnyes szemmel, meghatódva nézték a
gyerekek műsorát. Szebbnél szebb ajándékok készültek az anyukák, nagymamák
köszöntésére és természetesen a virág és
a közös fényképezkedés sem maradhatott el.
A Maci csoportosok 2022.05.20-án, a
Cica csoportosok május 27-én, a Pillangó
csoportosok pedig június 3-án tartották
évzáró-ballagó ünnepségüket, melyre
a gyerekek nagy-nagy lelkesedéssel készültek.
A Maci csoportosok nagy sikerrel adták elő a Rátóti csikótojás című magyar
népmesét.
A vidám előadás után az év közben
tanult gyermekjátékokból, énekekből,
versekből láthattak egy kis összeállítást a
vendégek.

A Cica csoportosok tengerésztánccal,
versekkel, énekekkel, népi gyermektáncokkal készültek évzáró ünnepségükre.
A Pillangó csoportba járó gyermekektől népi gyermekjátékokból, rigmusokból, gyermektáncokból összeállított
előadást láthattak a nagy napon.
Mindkét csoportban a vendégek PPT
vetítés segítségével nyerhettek bepillantást az elmúlt évek szép pillanataiba.
Ebben az évben a 3 csoportból 38 kisgyermek vett búcsút az óvodától, a boldog óvodás évektől.
Az óvoda hagyományainak megfelelően szebbnél-szebb óvodástablók készültek, az ünnepségeken versekkel, énekekkel köszöntek el tőlük kisebb társaik,
vállukra akaszthatták a ballagó tarisznyát,
szalagot kötöttünk a ballagók névsorával.
Így, ha majd sok-sok év múlva visszalátogatnak hozzánk megkereshetik saját
tablójukat, szalagjukat, elolvashatják
azoknak a gyerekeknek a nevét, akikkel
együtt jártak óvodába, együtt ballagtak.
Az óvoda minden dolgozója és gyermeke nevében kívánom nekik, hogy az
iskolás évek is ugyanilyen boldogok és

felejthetetlenek legyenek számukra, kellő segítséget kapjanak ahhoz, hogy minél
könnyebben be tudjanak illeszkedni az
iskolai életbe, minél sikeresebbek legyenek tanulmányaik során.
Ezúton is szeretném megköszönni az
óvoda összes dolgozójának egész évben
végzett munkáját, a szülőknek az együttműködést, segítséget!
Cseréné Marczal Zsuzsanna
óvodavezető
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Bölcsődei hírek
A hónap utolsó napján, május 31-én tartottuk meg bölcsődénkben a gyermeknapot, játékos délelőtt formájában az udvaron.
Sokszínű ügyességi feladatokat próbálhattak ki (célbadobás,
labdajátékok). A szinte mindennapos járművekkel (lábbal hajtós motorok, biciklik) való játékot kiegészítettük: közlekedési
ismereteket is nyújtó jelzőtáblák, jelzőlámpa kerültek a ’forgalomba’. Természetesen a jókedvről egy kis gyermek zene is gondoskodott, melyet sok mozgással kísértünk. Nem maradt el az
ilyen programok alkalmával megszokott finomságok elfogyasztása sem. Vidám, sok játékkal tarkított délelőttöt töltöttünk el!

can lépnek szeptember 1-től óvodába, az ő bölcsődei búcsúztatásukat június 29-én, délután tartjuk.
A bölcsődében is lezajlott a jelentkezés a következő nevelési
évre. A jelentkezők közül hét kisgyermek felvételére került sor,
szeptembertől 12 főt tud ellátni a bölcsődei csoport. A többi
család kisgyermekét – az esetlegesen év közben megüresedő
férőhelyek betöltésére – várólistára jegyeztük elő.
A nyár sem fog eseménytelenül zajlani: a bölcsőde nyári zárva tartásán (júl. 18 – aug. 12.) kívüli időszakban, szinte teljes létszámban látjuk el a dolgozó szülők gyermekeit.
A hónap többi része is mozgalmasan telt az intézményegységben. A bölcsődébe jelenleg 13 fő gyermek jár. Közülük nyol-

Cseréné Marczal Zsuzsanna megkezdi
második óvodavezetői ciklusát
A Perkátai Általános Művelődési Központ nevében szeretném
megköszönni Cseréné Marczal Zsuzsannának az előző vezetői
ciklusban elvégzett áldozatos munkáját! Az Óvodavezető a jelentkező nehézségek ellenére mindig a lehetőségekhez mérten
a legjobbat tudta elérni munkájával. Az Óvoda folyamatosan
fejlődött az elmúlt időszakban.
Cseréné Marczal Zsuzsanna a 2022 június elsejével történő
újbóli vezetői kinevezése kapcsán készített vezetői program-

Jákliné Rajcsányi Rozália
bölcsődevezető

jában is a következőt emelte ki: „A jogszabályi előírásoknak,
a társadalom igényeinek megfelelő, versenyképes intézmény
működtetése.”
Az óvodai nevelés színvonalának biztosítása, az infrastrukturális fejlesztések biztosítása, a lehetőségek keresésé, a jövőben
is a fejlődés záloga lesz. Örülök, hogy a Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvodájának ilyen kiváló vezetője
van, illetve marad a következő időszakban is.
Munkájához jó erőt, egészséget, sok sikert, rengeteg boldog
pillanatot kívánok!
Bogó Anikó Perkátai ÁMK igazgató

