
Aranyosi Ervin: 

December köszöntő
Nézze meg az ember!
Eljött a december,
hűvös, hideg szélbe
burkolt szeretettel.
Ám, ha ez is tetszik,
szívünk felmelegszik,
a hideg helyére,
a jóság telepszik.
Tárd csak ki a szíved,
másét szelídítsd meg,
legyél édessége
a keserű íznek.
Legyél fénylő lámpa,
s ebbe a világba,
szórd szeretet fényed!
Örüljön, ki látja!

Áldott , szeretett eljes Karácsonyt és sikerekben, 
egészségben gazdag Új Évet kíván mindenkinek

Perkáta Nagyközség Önkormányzata!

Részlet a Betlehemi 
jászol kiállításból

(Zám Jánosné 
alkotása)
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Polgármesteri köszöntő
Kedves Perkátaiak!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették települé-
sünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm 
a közalkalmazottaknak: a polgármesteri hivatal, az iskola, az 
óvoda, a bölcsőde, az egészségügyi, és a szociális intézmény 
dolgozóinak, hogy az egyre nehezedő körülmények között 
helyt álltak, és jó színvonalon látták el feladataikat. Külön kö-
szönöm az idei választás lebonyolításában résztvevőknek és 
a faluüzemeltetés munkatársainak áldozatos munkáját!

Köszönöm a lakosságnak a külön-
böző társadalmi munkákban nyújtott 
segítségét és aktív részvételét, a helyi 
vállalkozóknak, hogy több alkalommal 
támogatták rendezvényeinket és segít-
séget nyújtottak.

Kívánom mindenkinek, hogy a szere-
tet és a vele járó békesség tegye szép-
pé az ünnepeket. Leljék meg örömüket 
szeretteikben és embertársaikban, hogy 
a karácsonyt és az új esztendőt új szívvel 

és újult erővel kezdhessük.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kí-

vánok minden lakosnak. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
és képviselőtestület nevében!

Oláh István polgármester

Sikeres pályázat
Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatom Önöket – a Perkátai Hírek lapzár-
táját megelőzően kaptuk az információt –, hogy a TOP_
PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00028 kódszámú, „Belterületi 
közutak fejlesztése” című támogatási kérelmünk pozitív el-
bírálásban részesült. A támogatás összege: 154.924.073 Ft. 
A projekt keretében összesen 1785 méter út felújítása tör-
ténik meg. A Dózsa György utca, a Peking utca szakasza, 
a Széchényi utca és a Mária utca egy rövid szakaszán. A ki-
vitelezési munkálatokat tavasszal kívánjuk megvalósítani.

Oláh István polgármester

Az elmúlt időszak testületi 
üléseinek összefoglalója

A Perkátai Hírek utolsó megjelenése óta 4 alkalommal ülésezett 
a település képviselő-testülete. A teljesség igénye nélkül fogla-
lom össze Önöknek a legfontosabb döntéseket.

 A Perkátai Szociális Intézmény vezetésével bízta meg a kép-
viselő-testület Ajtai Judithot, miután a korábbi vezető kinevezé-
se megvonásra került. Ezzel a hatalmas kihívást jelentő feladat-
körrel továbbra is biztosított a szociális ellátás településünkön. 
Ezt követően a Perkátai Szociális Központ intézményvezetőjé-
nek kérvénye került napirendre, amely a házi segítségnyújtás 
ellátotti létszámának jelenlegi 18 főről 30 főre való emelésére 
vonatkozott. A testület már korábban is indokoltnak érezte az 

ellátotti létszám növelését, a társadalom elöregedése miatt is. 
Éppen ezért sem volt kérdés a kérelem elfogadása, sőt javaslat 
érkezett a kért 30 fő helyett a 40 főre való emelésre is, melyet 
egyöntetűen elfogadott a testület.

Több vízi közmű szolgáltatással kapcsolatos döntés született, 
elfogadtuk a Fejérvíz Zrt. által a település víziközmű-rendsze-
rének 2023–2027 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Ter-
vét. Újra tárgyalásra került a Nemzeti Vízművek Zrt. integrációs 
programja, mely a víziközmű térítésmentes állami tulajdonba 
adására vonatkozik, melyet a testület elutasított.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
programhoz való csatlakozási szándékát fejezte ki a testület. 
A Bursa Hungarica pályázat kapcsán az állami költségvetésből 
biztosított támogatási rész Önkormányzati átvállalása elfogadás-
ra került. A pályázatban az Önkormányzat a korábbi évekhez ha-
sonlóan támogatni kívánta a felsőoktatásban résztvevő helyi � a-
talokat. Ehhez el is van különítve a támogatási összeg, azonban 
a központi programrendszerbe egy technikai hiba miatt Önkor-
mányzatunk nem tudott csatlakozni, ezért a képviselő-testület 
a saját költségvetéséből kívánja fedezni a rendszerhiba miatt ki-
eső összeget a diákok részére. Ezzel az önköltséggel együtt sem 
jelent ez magasabb kiadást a korábbi évekhez mérten sem, mi-
vel sajnálatos módon alacsony volt a pályázók száma.

A Dunaújvárosi Tankerület felé fennálló villamos energia tarto-
zásunk rendezésével kapcsolatos döntést foglalta magában. 
A fent említett tartozásunk egy közös mérőóra használatból 
ered, melyre az általános iskola, a Győry-kastély B épülete, illetve 

a kastélykert fogyasztása érkezik be. 
2018 ősze és 2021 ősze közötti időszak-
ban nem történt mérőóra leolvasás az 
E.On által a Covid miatt, így a 2021-es év 
végén az elszámolás alapján 5.757.861 
Ft-os tartozásunk állt fenn a tankerület 
felé. 2018-ban volt szóbeli megegyezés 
mérőóra szétválasztása kapcsán, azon-
ban akkor sem a tankerület, sem pedig az 
önkormányzat anyagi helyzete nem en-
gedte ezt meg. A testület úgy határozott, 

hogy a fennálló tartozást a 2023-as évi költségvetésbe betervezi 
és 10 hónap alatt részletekben kiegyenlíti a tankerület felé.

A Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerének energiahaté-
konysági szempontokat követő árajánlat került elfogadásra, 
mely az épület eddigi gázfogyasztását váltja fel. Az árajánlat 
4 db hűtő-fűtő klíma berendezést és ezek beszerelésének mun-
kadíját tartalmazta bruttó 1.352.000 Ft összegben. Az épületen 
lévő napelemek az éves villanyfogyasztás közel 75%-át fedezik, 
illetve a már meglévő szerződés keretében a korábban rögzített 
áron kapja az áramot a hivatal, így igyekezve gazdaságosabbá 
tenni a fogyasztást. Az említett megoldás már kiépítésre került 
a hivatal épületében.

Megalkotásra került a szociális célú tűzifa rendelet, mely 
a tavalyi évhez hasonlóan nem egyedülélő esetében 30.000 Ft 
jövedelemmel, míg egyedülélő esetében 45.000 Ft jövedelem-
mel kerül pozitív elbírálásra az elnyert 91m3 keretig.

Elfogadásra került Önkormányzatunk Képviselő-testületének 
Szervezeti- és Működési Szabályzata, mely aktualizálást jelent, 
a Pénzügyi Bizottság 7 főről 5 fővel való működése kapcsán.

Kidolgozásra került egy zöldterület kezelési és fűnyírási árlis-
ta, mely szintén elfogadásra került. Ennek az árlistának keretein 
belül hamarosan megrendelésszerűen elérhető lesz a magán-
területek rendbe tétele. 
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Elfogadtuk Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 2022. 
évi költségvetésének I. féléves tájékoztatóját, mely tükrözi a 
bevételek terén a megközelítőleg pontos tervezést, kiadások 
területén pedig a folyamatos takarékoskodást. Összességében 
az I. félév végéig lekönyvelt gazdasági események alapján az 
előirányzatok nagy többsége időarányosan alakult.

Vételi szándék érkezett a 1438/6-os HRSZ-ú 6562 m2 zöldte-
rületre (kaszáló) – a vízház és a patak közt terül el –, melyet a tes-
tület eladásra javasolt. További vételi szándék érkezett a Bajcsy-
Zsilinszky Endre utca 2024 HRSZ-ú építési területre, melyet el-
adásra kíván bocsájtani a testület, ezzel kapcsolatosan a helyi 
rendeletünknek eleget téve értékbecslő kerül felkérésre az in-
gatlan értékének meghatározására.

Harmadik napirendi pontban a Perkátai Polgárőrség kérel-
mét tárgyaltuk, mely az általuk irodaként használt Dózsa György 
út 41. sz. alatti ingatlan kapcsán érkezett. A kérelem egy, a Pol-
gárőrség és az Önkormányzat közötti hosszútávú megállapo-
dásra vonatkozott, mely lehetőséget biztosítana a Polgárőrség 
részére az épület állagának megőrzésére vonatkozó pályázatok 
benyújtására. A Polgárőrség szeretné székhelyeként bejelen-
teni az említett ingatlant, ehhez is szükséges a megállapodás 
megkötése. 7 igennel elfogadta a testület az 5 évre szóló meg-
állapodás megkötését és hálásan köszönjük a Polgárőrség közel 
20 éve folyamatos településért végzett munkáját.

Az Önkormányzat által elrendelhető igazgatási szünet elfo-
gadásra került, mely 2022. december 22. és 2023. január 6-a kö-
zötti időszakra vonatkozik. Ezen időszakban ügyintézésre nincs 
lehetőség a hivatalban.

A pontos jegyzőkönyvek elérhetőek a perkata.hu honlapon.

Ezúton kívánok mindenkinek szeretetteljes békés karácsonyt és 
egészségben, sikerekben gazdag új évet!

Mosonyi-Bógó Nikolett alpolgármester

Szociális intézményvezetői 
bemutatkozó

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, 
ti is ugyanazt cselekedjétek velük,…” 

(Máté 7.12)
A nevem Ajtai Judith. Férjemmel és öt gyermekemmel Sopo-
nyán élek. Gyerekeim nevelése mellett a helyi református egy-
házközség önkéntes segítője és kántora voltam. A laikus segí-

tőként végzett munkámat szerettem 
volna szakmai tudással kiegészíteni, 
ezért diplomát szereztem a Károli Gás-
pár Református Egyetem Diakóniai sza-
kán. Ezután az Abai Idősek Otthonában 
dolgoztam intézményvezetőként.

Jelenleg, 2022. november 1-től a Per-
kátai Szociális Központ vezetője vagyok. 
Szeretem az embereket, a változatossá-
got és a kihívásokat és tudom, hogy az 
elkövetkező időszakban lehetőségem 

lesz ezt bizonyítani, hiszen a vírushelyzet után újabb nehézsé-
gek elé nézünk. Magyarország lakossága már nem a koronavírus 
miatt, hanem a munkanélküliség, az elszegényedés és társadal-
mi egyenlőtlenségek miatt aggódik. A hagyományos családmo-
dell felbomlóban van, a 2-3 generáció együttélése már a múlté, 

a krízishelyzetek egyre gyakoribbak, az elszigetelődés egy valós 
jelenség. Ebben a helyzetben a Perkátai Szociális Központra is 
nagyobb felelősség és teher hárul, de munkatársaim és magam 
szakmai elhivatottsága és Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
támogatása révén az akadályok leküzdhetőek.

A család és gyermekjóléti szolgálat új munkatársa magas 
szakmai tudással várja mindazokat, akiknek kérdésük, elakadá-
suk van a családi életben, vagy gyermeknevelésben.

A szociális étkeztetés továbbra is gördülékenyen működik 
a megszokott formában. 

A Házi segítségnyújtás ellátotti létszámának bővítése folya-
matban van, így lehetőségünk nyílik mind több gondozásra 
szoruló időst segíteni. A két szociális gondozónő mellé új mun-
katársak felvétele is szükséges.

Az idősek Nappali ellátásában a jelenlegi munkatársak mellé 
egy új terápiás munkatárs bevonását tervezzük, aki januártól szí-
nesíti majd a szakmai csapatot és az idősek örömére változatos, 
élménydús programokkal készül. Az idősek szállítására a Önkor-
mányzat jóvoltából kisbusz áll rendelkezésre, ezzel megkönnyít-
ve az ellátásban részt venni óhajtók eljutását a Központba.

Szeretném, ha a Perkátai lakosok bizalommal fordulnának 
a Központ dolgozói felé, hiszen mi mindnyájan azért vagyunk, 
hogy Önöknek segítsünk. A családoknak krízishelyzetek meg-
előzésében, a kialakult nehézségek megoldásában, az idősek-
nek a mindennapi nehézségek leküzdésében. Ám mindez csak 
akkor valósulhat meg, ha Önök partnerek ebben és megkeres-
nek bennünket, illetve igénybe veszik a szolgáltatásainkat. Ké-
rem Önöket segítsenek, hogy segíthessek, mert nekem „Jutal-
mam, hogy tehetem”  (diakonissza jelmondat).

Ajtai Judith intézményvezető

Bemutatkozik
a település aljegyzője

Tisztelt Perkátaiak!
Engedjék meg, hogy röviden bemutat-
kozzak Önöknek. Dr. Sürü Renátának 
hívnak, 2022. augusztus 15. napjától 
dolgozom Perkáta Nagyközség Pol-
gármesteri Hivatalában aljegyzőként. 
Többen találkozhattak már velem, mert 
talán a legtöbb ügyfélkapcsolattal járó 
munkaterület az enyém.

51 éves vagyok egy 16 éves gyerme-
kem van. Gábor a Bánki Donát Szakközép Iskola és Technikum 
10. osztályos tanulója. 2016-os válásom óta Dunaújvárosban 
élünk, egyébként dunaföldvári vagyok.

Tanulmányaimat Dunaföldváron kezdtem, majd Pécsett a 
Leőwey Klára Gimnáziumban folytattam. Első diplomámat az 
Államigazgatási Főiskolán, jogi diplomámat a Janus Pannonius 
Tudományegyetemen szereztem. A közigazgatási pályát 1997. 
november 1. napján kezdtem meg Dunaföldváron, a Városhá-
zán. 1999. május 1. napjától Alap Község jegyzőjeként láttam 
el közszolgálatot, miközben egy évig Cece Nagyközség megbí-
zott jegyzőjeként helyettesi feladatot is végeztem. Gyermekem 
születése után Előszállás Nagyközség Jegyzői állását pályáztam 
meg, ahol 2011. november 14. napjáig voltam hivatalban. 2011. 
november 15. napjától Dunaújváros Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalába nyertem felvételt törvényességi ellenőri 
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státuszba, majd 2013-tól Közgyűlési és Szervezési Osztályve-
zető, 2014. április 10. napjától Dunaújváros Megyei Jogú Város 
jegyzője lettem.

2020. május 4. napjától Gerjen községben kezdtem dolgozni 
aljegyzőként, és pályázatom Perkáta Nagyközség Polgármes-
teréhez törtánő benyújtásáig a Dunaújvárosi Független Vizs-
gaközpont vezetőjeként próbáltam ki magam az oktatási jog 
területén.  Be kell vallanom, hogy nem szerettem. Hiányoztak 
az ügyfelek, hiányzott a közigazgatás. A fent leírtakból látszik, 
hogy mások ügyeinek intézése tette ki az eddigi életem negyed 
századát. Igyekszem segíteni bármiben az Önök ügyeit, legyen 
szó közigazgatásról vagy más jellegű jogi kérdésekről. Örö-
mömre szolgál az Önök szolgálata.

Engedjék meg, hogy a lehetőséggel élve, Áldott, Békés kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánjak Önöknek!

Dr. Sürü Renáta aljegyző

Perkátáért Közalapítvány 
munkájáról

Tisztelt Olvasó!
A Perkátáért Közalapítvány szervezésében, illetve közreműkö-
désével 2022-es évben két faluszépítő projekt készült, illetve 
van folyamatban.

Az egyik a Völgyi játszótér felújítása, mely A Hankook Érték-
teremtő Önkéntes Program meghirdetett pályázat segítségével 
készül. Az elnyert 630.000 Ft-ból megvásároltuk a festékeket, 
eszközöket, 3 db új padot, 1 db rugós ló játékot és szemetest. 

A HANKOOK úgy adja ezeket a támogatásokat a környező te-
lepülésekre is, hogy megbízza egy olyan dolgozóját a szervezés-
sel, ellenőrzéssel, akit arra alkalmasnak talál, és persze az a dol-
gozó is szívesen vállalja, mert tenni akar a közösségért, ahol él. 

A mi falunkban ez a tenni akaró ember Balogh Zsolt (Perkáta 
Zrínyi utca). Neki köszönhető a játszótér felújítása. Mikor tervez-
tük, hogy mire pályázzunk, Zsolt azt mondta, hogy „valami olyat 
kellene választani, amibe sok embert be tudunk vonni, mert ez 
nem csak elvárás a pályázatban, de közösség építő ereje is van.”

Erre a játszótér felújítást gondoltuk a legalkalmasabbnak. Az 
Alapítvány nyert a pályázaton, megvettük amit kellett és meg-
hirdettük a munkavégzések idejét.  

Több hétvégén készült a kerítés és a fa játszószerek csiszolá-
sa, festése, stb., de sajnos nagyon kevesen jöttek segíteni. Kö-
szönet azoknak, akik segítettek és feláldozták szabadidejüket, 
de legfőképpen Balogh Zsoltnak és családjának jár a köszönet, 

mert ők fáradhatatlanul tették a dolgukat, és nem szegte ked-
vüket semmi. KÖSZÖNÖM. Minden eszköz a helyén van, egy kis 
festés és az ajtó van hátra, de november 30-ig a pénzügyi elszá-
molást a HANKOOK fele tudtuk teljesíteni. 

A másik látványos faluszépítési akciónk az utca jelzőtáblák 
kihelyezése.

Az ezzel kapcsolatos korábbi írásomban azt terveztük, hogy 
több ütemben valósítjuk meg, mert az alapítványnak nincs elég 
pénze arra, hogy minden utcasarokra jusson. 

Végül sikerült egy olyan változatot kidolgozni a polgármester 
segítségével, mely csökkentett darabszámú és a fő közlekedési 
útvonalat érinti, összesen 34 db oszlop. 

Az eredetileg tervezett 3.700.000 Ft helyett sikerült egy olyan 
ajánlatot elfogadni mely áfásan 2.780.119 Ft-ért tud szállítani 76 
db táblát 31 db kis oszlopot és 3 db nagy oszlopot. 

Az Alapítvány csak 1.600.000 Ft-tal tudott hozzájárulni, a hi-
ányzó rész: 1.180.119 Ft-ot adományból terveztük összeszedni. 

2022. december 6-ig 166.000 Ft jött össze, amit négy adomá-
nyozótól kaptunk, kiknek most ezúton is köszönöm a segítsé-
get. Én többre számítottam.

A múlt év személyi öv. 1%-át a Magyar Államkincstár utalta, 
ez 143.000 Ft, mely kicsit segített.

A táblák megrendelése előtt az Önkormányzat kezességet 
vállalt arra, hogy abban az esetben, ha az Alapítvány nem tudja 
összeszedni a hiányzó összeget, akkor azt átvállalja.

Az oszlopok és táblák leszállításra kerültek és a kihelyezést 
a faluüzemeltetés munkatársainak segítségével elvégeztük. 

A kihelyezés költségét csökkentette, hogy 1 raklap zsákos be-
tont kaptunk adományként, melyet ezúton is nagyon köszönök. 
Ha valakinek a táblákkal, vagy annak helyével bármi módosítá-
si javaslata van, kérem, keressen. A táblák az oszlopra könnyen 
szerelhető módon vannak rögzítve, hogy szükség esetén cserél-
hető legyen.

Kérek mindenkit, vigyázzon a táblákra, és ha rongálást lát 
vagy tapasztal, jelezze a Polgármesteri Hivatalban vagy nekem.

Lakossági visszajelzések szerint a táblák szépek, és nem csak 
díszítik az utcát, de hasznosak is.

Köszönöm, hogy � gyelmet fordít munkánkra és várjuk a to-
vábbi adományokat, melyet kézpénzben nálam, vagy utalással: 
10102969-49096000-010040005 számú bankszámlára lehet 
� zetni.

Kívánok mindenkinek nyugodt békés ünnepeket és boldog 
új esztendőt. 

Vaskó Ferenc Perkátáért Közalapítvány Kuratórium Elnöke 
(06-30/948-3485)
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Kézműves foglalkozások 
indultak

A Nemzeti Művelődési Intézet programjához csatlakozott a Per-
kátai Általános Művelődési Központ is. A program keretén belül 
Baráth Valéria közművelődési asszisztens részt vett egy szakkör-
vezetői képzésen. Az NMI jóvoltából öt szakkör kapcsán kapott 
Intézményünk szakmai anyagokat, melyeket a november 15-én 
kezdődő foglalkozásokon tudtunk felhasználni. 

Csipkeverés, makramé, csuhé, quilling és mézeskalács készí-
tés szakkörök indultak. Az eszközök, anyagok már rendelkezésre 
állnak, sok szeretettel várjuk ingyenes szakköri programjainkra 
az érdeklődőket! Jelentkezni Baráth Valériánál lehet a Győry-
kastélyban. 

A Nemzeti Művelődési Intézet által kínált lehetőségeket 
igyekszik Intézményünk a legszélesebb körben kihasználni, a 
szakkörök mellett az év elején megrendezett Böllér verseny is az 
általuk biztosított pályázati forrásból valósulhatott meg. 

Bogó Anikó Perkátai ÁMK ig. 

Kedves Hívek! December 24-én, karácsony előestéjén 20 óra-
kor szentmise lesz templomunkban, melyre szeretettel várunk 
mindenkit, hogy együtt örvendezzünk a Mi Urunk születésének 
ünnepén! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Perkáta Római Katolikus Plébánia

Meghitt megemlékezés 
halottak napján

Mint azt teszi minden évben a polgármester a képviselő testü-
lettel karöltve az itt lakók nevében, egy-egy gyertyával és ko-
szorúval emlékeztünk meg községünk örök értéket hagyó el-
hunytjairól. De nem csak a temetőben, hanem a völgyön és a 
templom melletti emlékműveknél is leróttuk tiszteletünket.

Bölcskei-Csősz Nikolett

Advent Perkátán
Az advent elhozta Perkátára az előkarácsonyi varázslatot. A 
szervezők – úgy is mint a Perkátai ÁMK, a Győry-kastély stábja, a 
településünk Önkormányzata és a Roma Önkormányzat – hóna-
pokkal ezelőtt lázas készülődésbe fogtak azért, hogy ráhango-
lódhassunk a közelgő ünnepre.

A kastélykertben kialakított karácsonyi vásárban minden 
kapható volt, mi szem szájnak ingere: többek között kézműves 
sajtok, sütik, karácsonyfa díszítéséhez szükséges kellékek, ked-
ves ajándéktárgyak, s a meghitt beszélgetésekhez az illatos for-
ralt bor és puncs. A bőséges kínálat bizonyítja, hogy milyen sok 
ügyes kezű és kreatív ember él Perkátán, s mi joggal lehetünk 
büszkék rájuk.

A rendezvény azonban nem csak a kiállító és árusító standok-
ról szólt, a napi programok is fontos szerepet játszottak benne.  
A gyerekeknek szervezett programokon a kézműves műhely-
ben többek között mézeskalácsot festettek, angyalkákat hajto-
gattak papírból. Körbe biciklizhették a falut, mikulás sapkában. 
Az igazi Télapó is eljött hozzájuk, hó hiányában hintón, és itt volt 
a Grincs is, igaz, ő csak � lmen.

A felnőttek is találtak érdekesnél érdekesebb eseményt. 
Megnézhették a kastélyban a Betlehemi jászol kiállítást, ahol a 
helyi amatőr alkotók mutatták meg alkotásaikat vagy kompo-
zícióikat. Megcsodálhatták ahogy a perkátai gazdák végig gör-
dültek a település utcáin hatalmas mezőgazdasági gépeikkel, 
amik ragyogtak és csillogtak az esti sötétben, a rájuk aggatott 
színes fényüzérektől. Szép verseikkel szórakoztatták a közön-
séget a gyerekek, és hangulatos koncerteken léptek fel a helyi 
óvónők, a nyugdíjasok Rozmaring énekkara, a zeneiskolások, és 
a perkátai gitár trió.

Az advent szó jelentése, „eljövetel”. A karácsonyt megelőző 
várakozás az Úr eljövetelében éri el jutalmát. A Kastélyban Sze-
leczky Csaba plébános szentmiséje és az egyházi kórus előadása 
a lelki felkészülés meghitt pillanatait hozta el a hívők és a nem 
hívők számára is.

Tartalmas, meghitt, vidám, izgalmas pillanatok. Így jellemez-
hető a perkátai adventi rendezvénysorozat. Köszönet a szerve-
zőknek! 

Akik ott voltak átélhették, akik nem jutottak el, azok számára 
meséljenek a képek!

Boldog karácsonyt Perkáta!
TR
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Pavlicsek Hunor Csaba 2022.01.07. Spekova Friderika, Pavlicsek 
Csaba

Reszelő Emese Zsó� a 2022.01.17. Tóth Emese, Reszelő Richárd
Varga Dominik 2022.01.17. Kánai Felícia Amanda, Varga Szilárd
Fábián Marcell Erik 2022.01.19. Faragó Zsó� a, Fábián Zoltán
Bálint Elena 2022.02.02. Vátkai Luca, Bálint Miklós
Barkóczi Patrik 2022.03.24. Galkó Anita, Barkóczi Adrián
Rónás Gréta 2022.04.04. Madarász Patrícia, Rónás Roland
Kovács Kamilla Ilona 2022.04.11. Kovács Izabella
Zakariás Nolen Richárd 2022.04.14. Kovács Alexandra, Zakariás 

Richárd
Kulcsár Izabella 2022.04.26. Singlár Barbara, Kulcsár Ádám
Koch Patrik 2022.04.24. Godány Hajnalka, Koch Norbert
Arany Dália 2022.05.23. Soós Klaudia, Arany István József
Borsos Adél 2022.05.31. Pákozdi Kata, Borsos Balázs
Németh Izabella Alíz 2022.07.08. Pethő Zsanett, Németh Adrián
Kossik Miléna 2022.08.04. Kossik Dominika, Lakatos Dávid
Sohár Róza 2022.08.05. Moldicz Viktória, Sohár Róbert
Kovács Ágost Olivér 2022.08.23. Hornyik Adrienn, Kovács Lóránd 

Olivér
Singlár Olivér 2022.08.24. Cseh Viktória, Singlár Richárd
Reiner Zóra Ramóna 2022.08.25. Kovács Tünde, Reiner Miklós
Gurbai Dominik 2022.08.28. Schmauzer Éva, Gurbai Balázs
Szücs Ferenc László 2022.09.14. Nagyfejü Veronika, Szücs László
Turai Lana 2022.09.21. László Patrícia, Turai Attila
Dóczi Léna 2022.09.30. Egri Bernadett, Dóczi Balázs
Szabó Ronel József 2022.10.21. Gál Kinga, Szabó József
Bácsi Áron 2022.11.05. Mai-Mihai Simona, Bácsi András
Mendi Letícia Bella 2022.01.13. Dankó Krisztina, Mendi Kálmán
Konkoly Léna 2022.01.29. Sebestyén Mária, Konkoly János
Farkas Boglárka Éva 2022.02.13. Farkas Beáta
Fekete Zoé Eleonóra 2022.03.26. Fekete Attila, Makádi Renáta
Kenyér Abigél 2022.04.05. Mészáros Nóra, Dr. Kenyér Tibor
Pavlicsek Levente 2022.04.18. Hima Eszter, Pavlicsek Nándor
Reiner Jázmin Erzsébet 2022.04.21. Reiner Sarolta, Klementisz 

Csaba 
Fodor Zoé 2022.04.25. Bartos Eliza, Fodor Viktor
Vig Vanda 2022.05.17. Vig Judit, Vig András

Horváth Nazira Jázmina 2022.05.24. Horváth Edina, Kótai Richárd
Lészeg Zalán 2022.05.24. Reinitz Szilvia, Lészeg József
Takács Melánia 2022.06.25. Nagy Vivien, Takács Norbert
Lakatos Ramóna Fatima 2022.06.25. Lakatos Ramóna Irén
Danku Botond 2022.07.08. Koczkás Ildikó, Danku Gyula
Varga Elián 2022.07.22. Romanoczki Dézi, Varga Elemér
Pavlicsek Eliána Gvendolin 2022.07.07. Széphelyi Ágnes Tünde, 

Pavlicsek Patrik
Kovács Nándor 2022.08.05. Kiss Roberta, Kovács András
Takács Liza Noémi 2022.08.14. Simon Nikoletta, Takács Gábor
Romanoczki Szelim 2022.08.24. Romanoczki Leila
Gelencsér Máté 2022.09.19. Juhász Tünde, Gelencsér Tamás
Oláh Dominik Zoltán 2022.09.24. Bednári Barbara Angelika, 

Oláh László
Faragó Bence 2022.10.06. Iker Nikoletta, Faragó János
Kalász Hella 2022.10.08. Kovács Gabriella, Kalász Dávid
Somogyi Laurent 2022.10.09. Somogyi Kitti, Horváth Gábor
Szabó Klaudió 2022.10.17. Szabó Ibolya, Bulyáki János
Fehér Noel Marcell 2022.10.18. Hellebrandt Regina, Fehér Géza
Badi Bella 2022.11.06. Badi Miklós, Orsós Andrea
Imre Roland 2022.12.02. Stefkó Fruzsina Borbála, Imre Bálint Antal
Nagy Marcell Kevin 2022.12.07. Nagy Beáta, Kundakker József

(Lapzártáig született babák. 
Védőnői nyilvántartás 

alapján készült.)

Szeretettel köszöntjük Perkáta 
2022-ben született újszülöttjeit és szüleiket!

IMPRESSZUM: Perkáta nagyközség időszaki lapja 2022. 4. 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: Rolling Nyomda Bt. (Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.) 
• Megjelenik negyedévente, 1350 példányban • Az újság példányai beszerezhetők Perkáta Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalában • Fotók: Bolvári Dorina (2. o. balra), Mosonyi-Bógó Nikolett (4. o., 6–7. o.), 
Szentes Kitti (5. o. jobbra, 6–7. o.), Papp Péter (6–7. o.)
A további fotókat az írások szerzői készítették, illetve az adott cikk szereplőinek archívumából valók.

Perkátai Kínai Központ Nonpro� t Kft.

(Lapzártáig született babák. 
Védőnői nyilvántartás 

alapján készült.)
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Megjelent a Perkátai Értéktár füzetsorozat 
legújabb példánya!

Az Idősek Világnapja alkalmából, 2022. október 3-án került be-
mutatásra a Perkátai Értéktár sorozat legújabb, 12. füzete. A 42. 
Állomás! Kulturális Egyesület gondozásában megjelent kiad-
ványban az idén 43 éve működő, hagyományos Perkátai Nyug-
díjas Klub történetéről olvashatnak az érdeklődők. A Perkátai 
Értéktár sorozat legfrissebb példánya már megvásárolható a 
Győry-kastélyban.

A füzet bemutatása mellett a civil szervezet egy fotókiállítás-
sal is készült, mely betekintést adott a helyi nyugdíjas klubok 
életébe: 43 éves a Perkátai Nyugdíjas Klub és 15 éves a Perkátai 
Nyugdíjasok Baráti Köre címmel. A kiállítás október végéig volt 
látogatható. A fotók továbbra is megtekinthetők a könyvtár 
helytörténeti gyűjteményében.

Lászlóné Szabó Edit

ÁMK 2023. I. negyedév 
programjai

A Perkátai Általános Művelődési Központ 2023 I. negyedévében 
a következő kulturális programtervezettel várja az érdeklődő-
ket. Az eseményekről részletes információt, a hirdetőtáblákon, 
a szokásos webfelületeken tesszük közzé.

A 2023-as évben is sok szeretettel várjuk Önöket rendezvé-
nyeinkre a Győry-kastélyban!

Az évet a Magyar Kultúra Napjának megünneplésével kezd-
jük, (Január 21. szombat, 15:00) emlékest lesz Cseh Tamás szü-
letésének 80. évfordulója alkalmából, a rendezvényen előadónk 
lesz Téglás Márton gitárművész.

Irodalmi évfordulókra való emlékezés is lesz a hónap folya-
mán, irodalmi tárlattal és rendhagyó órával emlékezünk Pető�  
Sándor költő, valamint a magyar Himnusz születésének 200. év-
fordulójáról.                                                                             

Január 24-én kedden 15 órakor kerül megrendezésre az em-
lékfüzet bemutatása, a 15 éves Perkátai Nyugdíjasok Baráti 
Köre történetéből.

Februárban a Magyar Széppróza Napja alkalmából kötet 
bemutató lesz Schlitterné Nyuli Anna: Régi dunapentelei tör-
ténetek V–VI. kötetéből. Vendégelőadó lesz Kemény Lajosné, a 
kötet szerkesztője.

A Farsangi időszakban fánksütő verseny megrendezése a 
Perkáta Nagyközség Nyugdíjas Klub társszervezésében, vala-
mint farsangi álarcok, maskarák kiállítása. Előzetesen kézműves 
pályázat meghirdetése gyermekek számára, gyermekek télűző, 
farsangi műsora, farsangi kézműves foglalkozás, könyvajánló 
összeállítása a farsang jegyében.

Február első felében kerül összehívásra a Civil Fórum is, ahol 
az új év programtervezetét állítjuk össze közösen. 

Március 11-én szombaton 15 órakor Nőnap alkalmából 
„Semmi erkölcs” kabaré, sanzon, jelenet, kuplé a századelő han-
gulatában című műsor előadására várunk mindenkit sok szere-
tettel a Felvonási Tünetek Színjátszó Műhellyel.

Március 15-én szerdán 15 órakor  Nemzeti ünnep alkalmá-
ból Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely ünnepi műsorát tekint-
hetjük meg a koszorúzás előtt. 

„Ez legyen bennünk az akarat.” Kossuth Zsuzsanna élete a for-
radalomban. Kossuth Zsuzsanna életeseményei tükrében kap-
csolódhatunk bele az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
történéseibe. A forradalmi versek és népdalok az asszony mo-
nológjába ágyazva hangoznak fel.

A forradalom és szabadságharc jegyében március 13-án Hor-
váth Béla: „Hol már sírjaik sem domborulnak...” című könyve 
kapcsán szervezünk egy könyvbemutatót.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2023-ban 
is a programjainkra!

Bogó Anikó Perkátai ÁMK ig. 

A József Attila Nagyközségi Könyvtár 
felhívása

Tisztelt Olvasóink!
A könyvtár végleges helyére, a Dózsa György u. 15/A épü-
let földszintjére költözése befejeződött. A Győry-kastély 
nyitva tartásához alkalmazkodva, új nyitva tartási renddel 
várjuk az olvasóinkat! A használók közül az iskoláskorúak, és 
az aktív dolgozók is nagy számban igénybe vehetik a helyi 
könyvtár szolgáltatásait.

Várjuk szeretettel régi és új olvasóinkat az alábbi nyitva 
tartás szerint: 

Hétfő: 8–14 • Kedd: 13–18 • Szerda: 8–14
Csütörtök: 13–18 • Péntek: 8–14 • Szombat: 10–12

Telefon: 06-25/889-102
E-mail: konyvtar@perkata.hu • Honlap: konyvtar.perkata.hu

facebook.com/perkata.konyvtar

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a PETÜSZ Nonpro� t Kft. 
meghirdeti a második alkalommal megrendezésre kerülő böl-
lérversenyét! A 2023 február 11-én tartandó  Böllérversenyre 
olyan csapatok nevezését várják a szervezők, akik rendelkeznek 
a szükséges felszereléssel és éreznek magukban elég tudást ah-
hoz, hogy elkészítsék Perkáta leg� nomabb disznótoros ételeit 
lehetőleg hagyományos módszerekkel és eszközökkel! A ren-
dezvény ideje alatt több kulturális, hagyományőrző program is 
várja a rendezvényre érkezőket!

A verseny során a hízósertés feldolgozását, a disznótoros 
ételek készítését, a böllérmunkát, és a csapatmunka minőségét 
osztályozzák! 5-7 fős csapatok jelentkezését várják!

További információ: Horváth-Farkas Ágnes (PETÜSZ Non-
profi t Kft.) • 06-30/881-7351 • kinaikozpont@gmail.com
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Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2023. évi rendjéről

Hulladéktípus Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

Komposztálható zöldhulladék 4./18. – – 26. 24. 21. 19. 30. 27. 25. 22. –

Újrahasznosítható 
csomagolási hulladék 10./24. 7./21. 7./21. 4./18. 2./16.

/30. 13./27. 11./25. 8./22. 5./19. 3./17.
/31. 14./28. 12./26.

 FIGYELEM: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával kizárólag a fenyőfákat szállítjuk el!

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 Pol-
gármesteri Hivatal pénztárában (2431 Perkáta, Szabadság 
tér 1.), vagy átutalással Perkáta Nagyközség Önkormány-
zata 11736037-15727189 számlaszámra. (A megjegyzés 
rovatba kérjük írják be: hirdetési díj)

4.   A készpénzbe� zetési bizonylat vagy az átutalás teljesülé-
sének bizonylata eljuttatása elektronikus úton a következő 
címre: ujperkataihirek@gmail.com 

 Ezen bizonylat, a megjelenés véglegesítését 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 2023. évi 1. számába való megjelenésre, 2023. 
március 20-ig várjuk az igényeket.
A hirdetési díjak meg� zetésének végső határideje 2023. 
március 20. Ezen időponton túli pénzügyi rendezés esetén, az 
érintett hirdetés megjelentetésére nincs lehetőség. 

Köszönettel: Perkátai Hírek Szerkesztőbizottsága
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Felhívjuk kedves látogatóink � gyelmét, hogy a Győry-
kastély 2022.12.22-től zárva tart. Nyitás: 2023.01.09-én.

Tisztelt Perkátai Szépkorúak!
A karácsony az esztendő azon ünnepe, amely mindenki szívé-
ben melegséget, meghittséget hoz. Ne felejtsünk szeretetet, 
törődést és hitet adni egymásnak! Ez a legnagyobb ajándék! 
A legősibb, a legerősebb kapocs ember és ember között. Tud-
junk örülni egymásnak, mert az öröm nem csak a lélek, de a test 
orvossága is! És merjünk remélni! Remény nélkül minden erőfe-
szítésünk kevés!

E gondolatok jegyében kívánok az előttünk álló adventi vára-
kozás időszakában egy gondolatbéli ölelést nyújtani az egyedül 
élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő ellátottjaimnak!

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új esztendőt kívánok!

Kisné Ujfalusi Ramóna 
gondozó

Perkátai Szivárvány Óvoda 
Szülői Szervezetének 
köszönetnyilvánítása

Helyi vállalkozóktól kapott támogatásoknak köszönhetően az 
óvoda Szülői Szervezetének sikerült annyi pénzt összegyűjtenie, 
hogy az új óvoda udvarának játékparkját egy négyszemélyes ru-
gós mérleghintával sikerült bővíteni a gyerekek nagy örömére, 
melyet már birtokba is vettek az óvodások. 

Szeretnénk megköszönni Gálosiné Sohonyai Vica, Gálosi 
Attila, Reál Élelmiszer, TIR Csárda, Bogó Anikó, Ihos Adrienn, 
Radeczki-Szabó Melinda, Bogó Ferenc és felesége Zsuzsa, Reka 
ABC, Kohut János, Fekete Vivien, Ketseti Edit, Horváth Judit, 
Vaskó Ferenc, Vaskóné Gál�  Erzsébet, Vaskó Zoltán, Szarka Pé-
ter, Gelencsér-Juhász Tünde, Kusler Dávid, hogy támogatásuk-
kal hozzájárultak a kitűzött célunk eléréséhez és ezúton kérjük 
Önöket, amennyiben módjukban áll, támogassák a Szivárvány 
Óvoda Szülői Szervezetét, hogy az óvoda környezete szépüljön, 
valamint egy-egy játék megvásárlásával mosolyt tudjunk csalni 
a gyermekek arcára.

Piros Orsolya Óvodai Szülői Szervezet elnöke

Adventi készülődés 
az óvodában

November vége óta az adventi készülődés, várakozás izgalma 
hatotta át mindennapjainkat. Programjaink kapcsolódtak a je-
les napokhoz, az évszakok jellegzetes tartalmaihoz. Megismer-
kedhettek a gyerekek az advent jelképeivel (koszorú, adventi 
naptár), karácsonyi népszokásokkal. A nagyobb gyerekek tevé-
kenyen részt vehettek az adventi naptár, koszorú elkészítésé-
ben. Szebbnél-szebb karácsonyi díszek kerültek a csoportokba 
mindkét óvoda épületbe. 

Készültek az asztaldíszek, sült a mézeskalács, a gyerekek lel-
kesen készültek a Mikulás fogadására. Karácsonyi ajándékot ké-
szítettek, csomagoltak szüleiknek. Sok szép éneket, mondókát, 
verset tanultak a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan.  

Ebbe a lelkes készülődésbe igyekeztünk bevonni a szülőket 
is. Az adventi időszakban 5 csoportban került sor nyílt nap-
ra. A Süni csoportban mézeskalácsot sütöttek és díszítettek a 
gyerekek a szülők segítségével. A Pillangó csoportosok színes 
papírfűzéssel hóembereket készítettek. A Nyuszi csoportosok 
mézeskalácsot sütöttek, díszítettek, díszes üveget készítettek 
üvegfestéssel és a szülőkkel együtt díszítették fel a csoport kará-
csonyfáját, közös adventi gyertyagyújtáson vettek részt. A Cica 
csoportosok kézműves tevékenységekkel készültek. Lehetett 
fenyőfát díszíteni, mu�  n papírból karácsonyi díszt alkotni, 

új esztendőt kívánok!
Kisné Ujfalusi Ramóna 
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együtt játszani a gyerekekkel a 
csoportban. 

December 6-án végre megér-
kezett a várva várt Mikulás sok-sok 
ajándékkal. Természetesen a gye-
rekek is ajándékkal várták a Mi-
kulást, szebbnél-szebb rajzokkal, 
versekkel, énekekkel.  A gyerekek 
boldogan játszanak azóta is a Mi-
kulástól kapott játékokkal. 

Tízóraira Mikulás napján � nom 
kakaós csigát kaptunk a Gubicza 
Bt. felajánlásának köszönhetően, 
melyet ezúton is szeretnénk meg-
köszönni.  

A Maci csoportosok együtt 
várták a Mikulást a szülőkkel, 
akik meghallgathatták a sok szép 
verset, éneket, amit a Mikulás fo-
gadására tanultak. Osztozhattak 

a gyerekek örömében, amikor a Mikulástól kapott játékokat ki-
bontották, játszottak vele. 

December 13-án a Nyuszi csoportosok felelevenítették a 
Luca napi hagyományokat. Csoportról csoportra járva Lucáz-
tak. A csoportokba Luca búzát vetettek, amely a népi hiedelem 
szerint, ha karácsonyra kizöldül, a következő évben jó termés 
várható. 

Az ünnepi ráhangolódást, karácsonyvárást Rózsás Viki zenés 
előadásával folytattuk, majd december 16-án Téli Ovikoncertet 
tartottunk. Az Ovikoncerten a résztvevők meghallgathatták az 
óvónénik énekkarát, a Manóváras gyerekeket, akik verssel ké-
szültek. A Nyuszi csoportosok egy énekes, hangszeres előadás-
sal tették szebbé a koncertet. 

Egy meghitt, bensőséges légkörrel tettük élménydússá a vá-
rakozás időszakát.

Ezúton szeretnék mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket, 
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánni magam és az óvo-
da dolgozói nevében! 

Cseréné Marczal Zsuzsanna óvodavezető


