
Polgármesteri beszámoló 

a két ülés közti eseményekről 2017. május 25-e és 2017. július 5-e között 

 

2017. május 16-27. Dunaújváros 

A perkátai Egészségház dolgozói öt alkalommal vettek részt a dunaújvárosi sikeres 

újraélesztési rekordban. A csapat tagjai: Dr.Kormos Zoltán, Fülöp Anikó, Dókáné Szaniszló 

Krisztina, Lászlóné Király Veronika, Illés Eszter, Bogóné Plasek Krisztina és Simon Sándor. 

 

2017. május 26. Perkáta 

Az óvodában, az iskolában mint az intézményekben, illetve a szociális intézményben, a Baba-

mama Klub keretben több gyermeknapi rendezvényt is tartottak településünkön. 

 

2017. június 2. Székesfehérvár 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. április 28-án kapta meg az értesítést miszerint két 

kiemelt jelentőségű, a település életét meghatározó fejlesztésre jogosult. A TOP-1.4.1-15-

FE1-2016-00007 azonosítószámú, „A Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány 

Óvodájának bővítése – egy óvodai és egy bölcsődei csoport létrehozása” című pályázat 180 

000 000 összegű támogatásra érdemesnek ítéltetett. A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 

azonosítószámú, az Egészségház bővítése és részleges felújítása Perkátán című pályázaton 90 

000 000 Ft összegű támogatást nyert el településünk. Június 2-án sajtónyilvános eseményen a 

megyeházán ünnepélyes keretek közt köthettem meg a támogatási szerződéseket, melyekből 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 270 millió forintos támogatásban részesül. Az 

ünnepélyes szerződéskötésen 13 település polgármestere vett részt. A TOP források keretében 

a megye kisebb településein (leszámítva a két megyei jogú várost) első körben 14 milliárd 

forint értékű fejlesztési szerződés került megkötésre, de várhatóan összesen 35 milliárd forint 

kihirdetése történik meg. A június 2-i szerződéskötésen jelen volt dr. Molnár Krisztián a Fejér 

Megyei Közgyűlés elnöke, valamint három országgyűlési képviselő, dr. Galambos Dénes, 

Törő Gábor és Varga Gábor. 



 

2017. június 2. Perkáta 

30 évig vezette a perkátai óvodát az év végén nyugállományba vonuló Kovács Tiborné, aki 

június 2-án köszönt el az óvoda jelenlegi és volt dolgozóitól. 

 

2017. június 3. Saint-Maximin 

Június 3-án hatalmas gyász érte testvértelepülésünket, Saint-Maximint. Méltósággal viselt 

betegség következtében elhunyt Michel Ruin, Saint-Maximin volt önkormányzati képviselője. 

Michel Perkáta és Saint-Maximin barátságának alapítói közé tartozott feleségével, nem volt 

olyan testvértelepülési program, amiben ne vett volna részt. Civil szakmáját települése 

irányában is kamatoztatta, az elmúlt években ő vezette a Saint-Maximin-i katolikus templom 

felújítását is. 

 

2017. június 10. Perkáta 

2017. június 10-én került megrendezésre Perkátán a XVIII. Fejér Megyei Polgárőr Nap. A 

nagyszabású rendezvényhez Perkáta Nagyközség Önkormányzata társult a Nyárköszöntő 

Fesztivállal, melynek keretein belül este rock koncertekkel és retro discoval várták a 

szórakozni vágyókat. A megyei nap reggel fél 10-kor vette kezdetét a Győry-kastély 

parkjában, ahova szerte a megyéből érkeztek polgárőrök és VIP vendégek. A VIP vendégek 

fogadása már a kastély kapujában megkezdődött: a parkolást követően lovas hintóval 

szállították őket a megnyitó helyszínére. A zászló behozatal ünnepélyes keretek között történt: 

ifjú polgárőrök, perkátai viseletbe öltözött lányok, fiatal perkátai lovasok és lovas polgárőrök 

kíséretében érkezett a polgárőrség vándor zászlaja és a perkátai zászló a helyére. A megnyitó 

ünnepségen először Somogyi Balázs polgármester köszöntötte a megjelent polgárőröket és 

vendégeket, s hangsúlyozta, hogy nem csak Perkátai Polgárőrségnek, hanem a nagyközségnek 

is megtiszteltetés, hogy ilyen nagyszabású rendezvénynek adhat otthont. Őt Dr. Túrós András, 

az Országos Polgárőr Szövetség elnöke követte, aki értékelte a Fejér megyei szövetség 2016-

os tevékenységét. Dr. Galambos Dénes, a Fejér megyei 4-es számú választókerület 

országgyűlési képviselője, az esemény védnöke és Dr. Simon László, a Fejér Megyei 

Kormányhivatal vezetője, kormány megbízott, a megyei nap fővédnöke is méltatta a 



polgárőröket. A Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányságtól Vörös Ferenc rendőr ezredes, 

rendőrségi főtanácsos, főkapitány helyettes, rendészeti igazgató tartott beszédet, értékelte a 

Fejér Megyei Polgárőr Szövetség munkáját. Az utolsó felszólaló Cseh István, a Fejér Megyei 

Polgárőr Szövetség elnöke volt, aki megköszönte mindenkinek a megyei nap szervezésében 

nyújtott segítségét. A megnyitót a díjak, ajándékok átadása zárta. Az Országos Polgárőr 

Szövetség elnöke, a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát ajándékozta a polgárőrségben 

végzett munkájáért és a rendezvény támogatásáért Somogyi Balázsnak, valamint a 

polgárőrségben végzett munkájáért Horváth Istvánnak, a Perkátai Polgárőrség elnökének, s 

szintén ez okból a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatát kapta László Norbert, a Perkátai 

Polgárőrség titkára. A Fejér Megyei Polgárőr Szövetségben végzett kiemelkedő munkájáért 

„Szent László” emlékplakettben részesült Horváth Dóra, a Perkátai Polgárőrség tagja, a Fejér 

Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense. Somogyi Balázs polgármester Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata nevében települési ezüst emlékérmet adott át Dr. Simon Lászlónak és Dr. 

Túrós Andrásnak, továbbá bronz érmét adott át Cseh Istvánnak, Vörös Ferencnek, Dr. 

Galambos Dénesnek, Suszter Tamásnak, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének, 

Horváth Istvánnak, Dr. Kovács Péternek, a Fejér Megyei Kormány Hivatal Dunaújvárosi 

Járási Hivatal vezetőjének, Pethő István tűzoltó ezredesnek, aki a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot képviselte, Horváth Sándornak, Seregélyes 

polgármesterének, Csány Kálmánnak, Pusztaszabolcs Város polgármesterének, Kuminka 

Józsefnek, Nagyvenyim alpolgármesterének. 

A színpadi programokat Hosnyánszki Noémi és Kormos Balázs, a százhalombattai Forrás 

Néptáncegyüttes táncosai nyitották meg, akik a „Fölszállott a páva” 2016-os évadában is 

sikeresen szerepeltek. A fiatalok rábaközi, tyukodi, szilágysági és mezőföldi táncokkal 

kápráztatták el a közönséget. Külön szépsége volt a produkciónak, hogy élő zene kísérte a 

táncokat, a Zagyva Banda húzta számukra a talpalávalót. Másodikként a Nagyvenyimi 

Mazsorett Csoport látványos előadása következett, majd a Perkátai Kórus akusztikus népdal 

feldolgozásait hallgathatták meg az érdeklődők. 12 órától zenés-énekes előadással szólt jó 

ebédhez a nóta. A kinti programok ideje alatt a Győry-kastélyban megnyílt Soós Zsuzsanna 

festmény kiállítása csodálatos, színes képekből. A megnyitón Somogyi Balázs polgármester 

köszöntötte a művésznőt és kihangsúlyozta, hogy a nyár folyamán Soós Zsuzsanna művész 

tanfolyamot szeretne indítani Perkátán az alkotni vágyóknak. A megnyitón Polányi Nóra 

szavalt, s Wéber Viktória készült egy népdalcsokorral. Az ebédet követően Kun Barna és 

családja tartott látványos, lovagi vívó bemutatót. Fél kettőkör a perkátai Népművészeti 



foglalkozás gyermekei álltak színpadra, s gyermekjátékokat, mezőföldi és rábaközi táncokat 

mutattak be a közönségnek. A színpadi programokon kívül egész nap gyermekprogramok, 

kreatív foglalkozások várták a vendégeket. Már kora reggeltől a Perkátai Nyugdíjasok Baráti 

Köre várt minden vendéget, hogy megkóstolja az általuk készített ízletes krumplis pitét és 

tócsnit. Az árnyékos fák alatt egy lovasudvar fogadta látogatóit, ahol lehetett hintózni, lovat 

simogatni és mini pónival fotózkodni. Nem messze innen egy malac sült egészben a nyárson, 

szintén egy jókedvű csapat segédkezésében. 10 órától a Perkátai Sportegyesület Turul Íjász 

Szakosztálya biztosított íjászkodási lehetőséget, valamint egy íjász verseny is kezdetét vette. 

Szintén egész nap megtekinthetőek voltak a Kínai-Magyar Kulturális Turisztikai Központ 

kiállításai a kastély épületében. A rendőrség is készült egy látványosággal: különböző 

fegyvereket állítottak ki, mutattak meg az érdeklődőknek. A színpadi produkciókat pedig, 

Maksa Zoltán humorista előadása zárta. A programok este 21 órától folytatódtak. Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatának szervezésében a ZORALL Zenekar tartott fergeteges rock 

koncertet a színpadon, majd a Dream Combination zenekar tovább fokozta a hangulatot. Az 

eseménydús nap egy retro discóval zárult. 

 

2017. június 13. Dunaújváros 

A Magyar Honvédség a Zrínyi 2026 programon belül kialakítani tervezi az Önkéntes 

Területvédelmi Tartalékos rendszert, amelyben járási és budapesti kerületi századokat kíván 

felállítani. A körzeti elöljárók előadásaival dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal 

vezetője tájékoztatót hívott össze június 13-ára. A járási századok kialakítása ebben a 

hónapban kezdődik meg és egy éven belül kerül teljesen feltöltésre. A járási századokba 

várják a 18-63 év közötti férfiakat és nőket, akik évente 20 napos kiképzésen vagy később 

gyakorlaton vesznek részt és feladatuk elsősorban a minősített időszakokban lehet, vagy 

rendkívüli időjárási események, helyzetek esetén, illetve a 2004-ben felfüggesztett 

sorkatonaság részleges pótlására is szolgálnak. 

 

2017. június 17. Figueiró dos Vinhos 

A június közepén több, mint 60 áldozattal járó természeti katasztrófa, erdőtűz pusztított 

francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin portugál partnerénél, Figueiró dos Vinhos-ban és 

a szomszédos településen, Pedrogao Grandén. Figueiró dos Vinhos-ban jártak tavaly a 



perkátai fiatalok a testvértelepülési táborban és idén júliusban is találkozni fognak a tervek 

szerint Saint-Maximin-ban. A település elnökének és a tavaly Perkátán járt alelnöknek 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében részvét nyilvánító levelet írtam. 

 

2017. június 20. Perkáta 

Perkátán élő, hagyományt tisztelő és alkotni szerető lányok, asszonyok, valamint a nyugdíjas 

klubok kézimunkáit bemutató kiállítás nyílt a Győry-kastélyban. A 2017. június 20-án 

megnyitott tárlaton különböző kézműves technikával, és a népi motívumok sokféleségével 

ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Szép hímzések, horgolt kézimunkák, gyönyörű csipkék, 

gobelinek árulkodnak készítőjük művészi hozzáértéséről. Hagyományteremtő céllal, a 

település művészeti értékeit gazdagítva hoztak létre újabb gyűjteményt szép munkáikkal az 

alábbi alkotók: Bakos Imréné, László Lilla, Lukács Lászlóné, Dr. Nagy Andrásné, 

Pavlicsekné Zsákovics Katalin, Rajcsányi Lászlóné, Romanóczki  Györgyné, Siba Árpádné, 

Somogyi Anna, Somogyi Józsefné, Szarka Istvánné, Viczkó Ferencné, Zám Anikó és Zám 

Jánosné. Emlékként bemutatásra került Csillag Ilona Jozefa nővér munkája is. A kiállítási 

munkák készítőinek kívánunk jó egészséget, alkotókedvet, és további sok szép, szemet 

gyönyörködtető kézimunkát! Köszönet Somogyi Annának a kézimunka kiállítás 

szervezésében, megrendezésében nyújtott lelkes munkájáért! Elismerés illeti Siba Árpádné 

Ilike és Viczkó Vilmos segítő együttműködését is! A Győry-kastély kiállítótermében 2017. 

július 5-ig tekinthetők meg a kiállított kézimunkák. 

 

2017. június 22. Budapest 

Június 22-én hirdették ki a „Legjobb falusi ifjúsági közösség” elnevezésű, az AGRYA és az 

MHVISZ által meghirdetett pályázat nyerteseit. A kétfordulós pályázat második részében, egy 

legfeljebb 120 másodperces kisfilmet kellett forgatnia minden közösségnek, melyben 

bemutatkoznak és ismertetik a munkájukat. A videókra a Facebook oldalon lehetett szavazni 

2017. június 1-e és 14-e között, így a közönség dönthette el, hogy melyik közösség kapja az 

első, második és harmadik helyért járó pénzjutalmat. A verseny olyan izgalmasan alakult, 

hogy a szervezők végül 4 darab külön díjat is kiosztottak a 4-8. helyezettek között. 



A perkátai „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület sikeresen zárta a 

versenyt: a harmadik helyért járó 200 000 Ft-os díjjal térhettek haza. Az egyesület 2017. 

április 19-e óta működik hivatalos szervezetként, fiatalokkal foglalkozik, számukra szeretne 

programokat szervezni, kiépíteni egy közösséget. Ebbe a megmérettetésbe cseppent szinte 

azonnal, s nagy büszkeség a tagjai számára, hogy ilyen szép eredménnyel zárhatta. 

 

2017. június 23-28. Perkáta 

Június 23-a és 28-a között a 34 fővel Perkátán tartózkodik francia testvértelepülésünk családi 

csoportja. Rajtuk kívül még 6 francia barátunk a csoporttal egy időben privát úton szintén 

Perkátára látogat. 23-án 3 fővel az előőrs már megérkezett, míg a csoport nagy része ma 

reggel repülővel jött. 24-én Budapesten az Ecseri piacot, a Wekerle-telepet és a Margitszigetet 

látogatták meg, majd este az Agárdi Popstrand koncertjét hallgatják meg. A pénteken érkezett 

Saint-Maximin-i testvértelepülési családi csoport a budapesti programok után szombat este 

eljutott az Agárdi Popstrandra, ahol a Neoton koncertjét élvezhették. Vasárnap számos olyan 

programot szerettünk volna megmutatni a csoportnak, amely Magyarországot és annak egyik 

fő gazdasági részét, a mezőgazdaságot jellemzi. Reggel Kovács Rita kertészetét látogatták 

meg, megismerkedve a mezőgazdaság alapjaival, majd Pavlicsek Csaba a pálinkakészítés 

folyamatát mutatta be nekik. Délben Horváth Árpád és családja az állattartással és a 

szántógazdálkodással kapcsolatos tapasztalatait ismertette a csoporttal. Délután Varga Péter a 

kecsketej feldolgozásáról tartott nekik bemutatót és kóstolót. A délután, - már nem a 

mezőgazdaság jegyében – meglátogatta a csoport Rajcsányi László Perkátai 

Magángyűjtemények kiállítását és Vátkai Zsombor is egy rögtönzött motoros bemutatót 

tartott. A további feldolgozóipari látogatások között szerepel, hogy a Hungrana Kft-t és az 

iskolatejet szállító Pusztaszabolcsi Agrár Zrt-t látogatta meg a csoport 26-án, míg Gubicza 

Tamás Peru Pékségét pedig 28-án szerdán. Június 26-án délután már a kultúráé volt a 

főszerep, hiszen Gorsiumot is meglátogattuk. Vasárnap este a fogadó családokkal egyetemben 

az önkormányzat látta vendégül vacsorával a testvértelepülési csoportot, ekkor kerültek 

átadásra a családoknak szánt ajándékcsomagok is. 

 

2017. június 24. Perkáta 



Idén már 11. alkalommal kötöttünk megállapodást az Agárdi Popstranddal, amelynek 

keretében a perkátai lakcímmel rendelkező polgáraink 50%-os kedvezménnyel vehetnek 

belépőjegyet a koncertekre. 

 

 

 

2017. június 27. Perkáta 

2017. június 27-én 18 órakor az „Azok a Boldog Békeidők…” című kiállítás mellék 

programjaként egy történelmi időutazásra hívták meg a perkátai Győry-kastélyba az 

érdeklődőket. A rendezvényt a Perkátai Általános Művelődési Központ, valamint Rajcsányi 

László és Dr. Baráth Károly, a tárlat berendezői szervezték meg. Az esemény a kiegyezés 

150. évfordulója alkalmából szerveződött. Elsőként Bogó Anikó történész tartott előadást. 

Ismertette a közönséggel az 1867-es kiegyezés előzményeit, beszélt a nemesek alkotta passzív 

ellenállásról, valamint magáról az Osztrák-Magyar Monarchiáról is. Az érdekes előadást 

követően a vendégeket átvezették az „Azok a Boldog Békeidők…” kiállításra, ahol Rajcsányi 

László szólt néhány szót. Röviden ismertette a monarchia építészetének stílusát és felhívta a 

vendégek figyelmét a tárlat érdekességeire. Az „Azok a Boldog Békeidők…” című kiállítás a 

nyár folyamán még megtekinthető a perkátai Győry-kastélyban. 

 

2017. június 30. Perkáta 

Önkormányzatunk június 15-én benyújtotta az MLSZ-hez, majd 30-án hiánypótolta a 

pályázatát egy műfüves futsalpálya megvalósítására. A tavalyi évben a pályázat kapcsán a 

Hungrana Kft. közel 24,5 millió forint TAO forrást irányított erre a célra. 

 

2017. július 3. 

Felfüggesztette tevékenységét a perkátai hulladékudvar, mivel a kétkukás rendszer és az 

üveggyűjtő szelektív szigetek kihelyezése óta más módon is megoldott a szelektíven gyűjthető 

hulladék kezelése. 



 

2017. július 5. 

Önkormányzatunk hiánypótolta a télen benyújtott vidékfejlesztési program keretében 

külterületi utak fejlesztése és kezelése kapcsán történt gépbeszerzési pályázatát. 

 

Következő időszak eseményei: 

2017. július 8-15. – 6 általános iskolás és 2 középiskolás fiatal 2 pedagógus kísérővel Saint-

Maximin-ba utazik a portugál-francia-magyar ifjúsági táborba 

2017. július 8. – V. Kastélykerti Motoros Nap a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet szervezésében 

2017. július 15. – IV. Perkátai Lovastalálkozó a Laposon 

2017. július 15. 17 óra – litánia a haranglábnál 

 

Perkáta, 2017. július 6. 

Somogyi Balázs polgármester 


