
 Polgármesteri beszámoló 

a két ülés közti eseményekről 2018. december 14-e és 2019. január 24-e között 

 

2018. december 15. Perkáta 

2018. december 15-én meleg ebédet osztottak a Perkátai Szociális Központban. Az 

ínycsiklandozó étel Bogó Zoltán és családja felajánlása volt, akik szerettek volna ezzel a 

gesztussal kedveskedni a rászorulóknak. Az ebéd kiosztásában a kezdeményezők segítségére 

voltak a Perkátai Szociális Központ munkatársai, valamint a Perkátai Polgárőrség is. 

A felajánlott ebéd gulyáslevesvolt, melyet szívesen fogadtak az érkezők. 

 

2018. december 16. Perkáta 

A harmadik adventi hétvégén, Örömvasárnap a katolikus egyházközségi kórus, a Vox Caritatis 

adott közös koncertet a Harmónia Kamarazenekarral a kastély dísztermében. 

 

2018. december 20-24. Perkáta 

A karácsony előtti héten számos önkormányzati és civil szervezeti évzáró rendezvényen zajlott. 

22-én délután a Veled az Ifjúságért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület tartott év végi 

gálaműsort, majd a 23-án szintén a Faluházban az általános iskolánk második osztályosai adtak 

ünnepi műsort a PerkátaKarácsonyon. 24-én délután a katolikus templomban a hittanos 

gyermekek adták elő hagyományos pásztorjátékukat a karitatív rendezvény keretében. 

 

2019. január 1. Perkáta 

2019. január 1-jén tragikus hirtelenséggel elhunyt Laki Ferenc, aki 2012 és 2014 között Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületi tagja volt, illetve több alkalommal indult a 

településvezetői posztért. 

 



2019. január 4. Perkáta 

Hivatalosan is megjelent a képviselő-testület által kiírt pályázat a Perkátai Általános 

Művelődési Központ intézményvezetői posztjára, amelynek pályázati határideje február 4-e. 

 

2019. január 16. Perkáta 

A Perkátai ÁMK szervezésében Régi idők játékai címmel kiállítás nyílt számos perkátai 

magángyűjtő felajánlásával, amelyet két előadás is kísért. 

 

2019. január 18. Perkáta 

A tavalyi év végén a tartomány politikai vezetéséből látogatott Perkátára delegáció Jiangsuból, 

január 18-án pedig az ipari, illetve az innovációs és technológiai terület képviselői látogattak 

hozzánk. A szakpolitikai delegáció kérése volt, hogy a perkátai kastély mellett 

ellátogathassanak a Dunaújvárosi Egyetemre is, ahol Ágoston György rektorhelyettes, Horváth 

Miklós intézetigazgató és Kukorelli Katalin nemzetköziesítési tanácsadó mutatta be az egyetem 

elsőként egy prezentáció által, majd egy rövid sétával is. A delegációt mind az oktatási 

kapcsolat a Dunaújvárosi Egyetemmel, mind a testvértelepülési kapcsolat Perkátával intenzíven 

érdekli. 

 

2019. január 18. Dunaújváros 

Az idei évben 2019. január 18-án rendezték meg a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági 

Népdaléneklési és Népzenei Verseny dunaújvárosi területi válogatóját. Az eseményre 14 órakor 

került sor a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Az ifjú tehetségek több kategóriában is 

nevezhettek a megmérettetésre, melyeket szakértő zsűri értékelt. A versenyre nevezett a 

„VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet képviselve Wéber Viktória 

is, aki mezőföldi népdalcsokorral készült az eseményre. A fiatal népdalénekes a Perkátai 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulója. Viki a Haragusznak a battai gazdák, a Három kéve 

leveles nád, valamint a Tegnap virradóra című népdalokkal állt a zsűri elé, s ügyes 



szereplésének köszönhetően a megyei döntőbe jutott, melyet 2019. március 1-jén szerveznek 

meg Sárbogárdon. 

 

2019. január 22. Perkáta 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a perkátai intézményi és civil élet számos szereplőjének 

fellépésével a Perkátai ÁMK ünnepi műsort szervezett a kastély dísztermében. Előtte, 18-án a 

Vox Caritatis egyházközségi kórus vezetésével magyar himnuszokkal kapcsolatos nyilvános 

énekpróba volt. 

 

Következő időszak eseményei: 

Január 31. 17 óra – a 42. Állomás Kulturális Egyesület által rendezett Helytörténeti és 

technikatörténeti kiállítás megnyitója a Győry kastélyban 

 

Perkáta, 2019. január 24. 

 

Somogyi Balázs polgármester 


