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 Polgármesteri beszámoló 

a két ülés közti eseményekről 2019. február 9-e és 2019. április 25-e között 

 

2019. február 12. Perkáta 

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtár és a Pentele Baráti Kör szervezésében, 2019. február 

12-én került sor Perkátán a „Régi dunapentelei történetek I-II. kötetének bemutatására. 

Vendégünk volt Kemény Lajosné, a kötet szerkesztője, és Kaizler Gitta festőművész. A 

beszélgetést a kötet olvasó szerkesztője, Szente Tünde szociológus vezette. Schlitterné Nyuli 

Anna gyönyörű kézírásában hagyta örökül a régi Dunapenteléről szóló gyermekkori élményeit, 

emlékeit, és az idősek által elmesélt igaz történeteket. 

 

2019. február 15-16. Perkáta 

A Magyar Népművelők Egyesülete által, immár 13. alkalommal elindított, országos - 

„Kultúrházak éjjel-nappal”- eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a 

településük kulturális sokszínűségnek. A 2019. év „Mindennap értéket adunk” szlogennel 

hívják fel a figyelmet a helyben lévő kulturális értékekre, hogy a közművelődés a 

hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és teremt. Perkátán, az intézmények és a civil 

szervezetek voltak részesei az országos rendezvénysorozatnak. Könyvbemutatóval nyitották 

meg a kulturális hetet. Állandó és időszaki kiállításra hívtuk az érdeklődőket, s természetesen 

nem maradhattak el a gyermekek körében megrendezett telet űző vigasságok sem.  A farsang 

jegyében fánkversenyt hirdettünk, amelyet március 2-án Perkátai Nyugdíjas Klub szervezett és 

a Peru Pékség támogatott. Február 15-én az érdeklődők részt vettek a Helytörténeti és 

Technikatörténeti Kiállítás tematikus túráján. Az általános iskolások is nagy számban vettek 

részt a programon, amelynek végén hely- és technikatörténeti totót töltöttek ki. A látvány 

élménye, és a tárlatvezető által hallott érdekességek nyomán remek válaszok születtek. Az 

óvodában február 15-én került sor a vigasságra. Szintén február 15-én, a Baba-mama klubban 

is nagy volt az izgalom. Ötletes és kedves jelmezekben érkeztek a kisdedek. Hatalmas lufi-bulit 

csaptak, táncoltak és játszottak. Örömmel majszolták a gyerekek a szülők által készített 

édességeket. A Kisboldogasszony Alapítvány támogatta a rendezvényt! Volt nagy öröm, 

amikor előkerült a sok Kinder tojás, csoki és gyümölcs. 
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A másik szál, amellyel a programhoz kapcsolódtak az a Kultúrházak éjjel-nappal 

kezdeményezés fotópályázata volt, melyre az intézmény nevében Szloboda Bianka nevezett a 

képeivel. A pályázaton olyan fotókkal lehetett indulni, amelyek művelődési intézmények, 

szervezetek programjain készültek. Több mint négyszáz munka érkezett be a kiírókhoz, s a 

legjobbnak ítélt fotókat a Magyar Népművelők Egyesületének Vándorgyűlésén állítják ki. 

Bianka a Húsvét című fotóját küldte be a pályázatra, melyet a zsűri beválogatott a kiállítás képei 

közé. A fiatal fotós úgy nyilatkozott, hogy nagyon megtisztelő számára az elismerés, melyet a 

perkátai néptáncos gyerekekről készített képe kapott. Jelenleg a hobbijával kapcsolatosan egy 

iskolát végez, ahol hamarosan záróvizsgát tesz, s reményei szerint a jövőben, mint vállalkozó 

folytatja majd tevékenységét. 

 

2019. február 16. Perkáta 

A Faluházban tartotta jótékonysági Valentin-napi bálját az iskolai szülői szervezet. 

 

2019. február 23. Adony 

Február 23-án tartotta Gazdanappal egybekötött éves közgyűlését a Dunamenti Szent Orbán 

Borrend Adony, amelynek Nedves Tibor személyében nagytanácsi tagja is van. A közgyűlés 8 

órától kezdődött, majd 10 órától két előadással valósult meg a gazdanap, amelynek érdekessége 

az volt, hogy mindkét előadó perkátai volt. Papp Péter és felesége, Pappné Tündi a 

meteorológiával és viharvadászattal kapcsolatos előadást tartott, kiemelten kezelve a térség 

időjárását és a borászatnak fontos tényezőket. Pavlicsek Csaba négyszeres nemzetgyőztes 

magán-pálinkafőző champion a Bevezetés a pálinkakészítés technológiájába címmel tartott 

előadást. Mindkét fiatal perkátai előadó szakértelmével a záporozó kérdésekre adott karakán 

válaszaival nagy sikert aratott. 

 

2019. február 25. Perkáta 

2019. február 25-én kezdetét vette a Hunyadi-hét a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános 

Iskolában. A gyerekek különböző megmérettetéseken vehetnek részt a rendezvénysorozat 

során. A megnyitó ünnepség 8 órakor kezdődött a tornateremben, s a Himnuszt követően 
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elsőként Szilasy László igazgató mondott köszöntő beszédet, melyben megemlékezett ennek a 

szép tradíciónak a kezdeteiről. Szilasy László igazgató beszéde alább olvasható. 

Ezt követően a harmadik évfolyamosok készültek műsorral a megnyitóra, s a produkciók során 

a gyerekek az „Egyszer volt Budán kutyavásár” című népmesét adták elő, továbbá reneszánsz 

táncot is jártak. A két osztályt Gergelyné Németh Tímea, Gyöngyösi Edit és László Andrea 

pedagógusok készítették fel. Az iskola énekkara szintén alkalomhoz illő dalokkal készült. 

A műsorok után következett az első osztályosok avatása. A gyerekek elismételték az eskü 

szövegét, melyben megfogadták, hogy hűek lesznek a Hunyadi Mátyás Általános Iskolához, s 

annak jó hírét öregbítik tanulmányaik során, majd a nyolcadik évfolyamos diákok feltűzték 

számukra az iskola kitűzőjét. Az iskola új pedagógusait szintén köszöntötték, s felavatták az 

esemény során, számukra Szilasy László igazgató tűzte fel a hunyadis jelvényt, majd a 

megnyitó a Szózat taktusaival zárult. 

 

2019. február 25. Perkáta 

2019. február 25-én szervezte meg Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános 

Művelődési Központ a Civil Fórum elnevezésű rendezvényét. Az eseményre Perkáta civil 

szervezeteinek, közösségeinek vezetőit várták a szervezők a Győry-kastélyba. 

Elsőként Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a részt 

vevőket, beszélt a perkátai civilek egész éves aktív tevékenységéről, valamint arról, hogy 

milyen színvonalas munkát végeznek közösen az intézménnyel. Kiemelte, hogy bízik a további 

sikeres együttműködésekben is. Bogó Anikó után Lászlóné Szabó Edit, a Perkátai ÁMK József 

Attila Nagyközségi Könyvtár vezetője tartott előadást, melyben a 2018-as év civilekkel közös 

eseményeire emlékezett vissza. Hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepe van a település 

életében az önkéntességnek, amelynek köszönhetően számos rendezvény valósul meg egy 

évben Perkátán. Ezt követően Horváth Dóra, a Perkátai ÁMK munkatársa beszélt a civil 

szervezetek képviselőinek a különböző pályázati lehetőségekről, amelyek számukra fennállnak, 

továbbá biztosította az intézmény segítségéről az érdeklődőket. A tájékoztató után Bogó Anikó 

ismertette a 2019-es rendezvénytervezetet, majd a képviselők röviden bemutatták az általuk 

vezetett egyesület, alapítvány 2018-as munkáját, s az idei évi tervekről is szó esett. 
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2019. március 1. Perkáta 

Február 28-ával lejárt közel 55 közfoglalkoztatott szerződése a Perkáta Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnál, mind Perkáta Nagyközség Önkormányzatánál. Nagyon köszönjük az elmúlt 

évben Perkátán dolgozó közfoglalkoztatottak munkáját, akik az intézményekben és 

Faluüzemeltetés kötelékében dolgoztak. Márciustól jelentős változások történnek a 

közfoglalkoztatásban, amelyek az ország gazdasági növekedésével is kapcsolatosak. Eddig 

nagyrészt 100%-os támogatásban részesültünk a közfoglalkoztatás keretén belül, viszont mivel 

a gazdaság jelentős munkaerőhiánnyal küzd és a közfoglalkoztatásban jelentős tartalék van, 

ezért számos változás történt a finanszírozásban. Eddig elsősorban a közfoglalkoztatottak 

pénzügyi motivációja történt meg, azzal ha az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedtek el, 

akkor a béren felül kiegészítő támogatást kaphattak, sőt az őket betanító munkatársak is külön 

juttatásban részesülhettek. Idéntől pedig a közfoglalkoztatók, köztük önkormányzatunk is 

önrész biztosításával tud részt venni a programban. Gazdasági erőtől, a település adóerő-

képességétől függ az önrész mértéke (amely Perkáta esetében az elmúlt három évben közel 

megduplázódott), amely esetünkben 20%, míg a járási központunk Dunaújváros Megyei Jogú 

Városnál 50%. Így jelentős lépéseket voltunk kénytelenek megtenni, a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat önerő híján nem tud részt venni a közfoglalkoztatásban, míg 

önkormányzatunk is csak 20 fő foglalkoztatását tudja vállalni a márciustól jövő februárig futó 

programban, ami közel 5 millió forintos önerőt igényel. További szigorítások is történtek azzal, 

hogy automatikus nem tudunk szakképzettséggel rendelkezőket közfoglalkoztatni, feléjük 

elvárás, hogy az elsődleges munkaerőpiacon boldoguljanak, amelyhez a kormányhivatal 

munkaügyi osztályai minden segítséget megadnak, hiszen az elmúlt hetekben 

önkormányzatunk összes közfoglalkoztatottjával hosszas interjút készítettek. Szerencsére a 

tegnap lezáruló ciklus ideje alatt is többen helyezkedtek el igazi munkahelyen, illetve a tegnapi 

záráskor nyilatkoztak úgy, hogy munkahelyet találtak. Önkormányzatunk is előszeretettel 

alkalmaz olyan munkatársakat, akiket már megismertünk a közfoglalkoztatás alatt, 

intézményeinkben közel 10 fő jelenleg is régebben közfoglalkoztatott volt. Tavaly is vettünk 

fel egy kollégát a Faluüzemeltetéshez a közfoglalkoztatásból, illetve idén is tervezzük azt, hogy 

nyugállományba vonulók helyére a programban bizonyítottak közül veszünk fel új 

munkatársakat. 
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2019. március 1. Székesfehérvár 

2019. március 1. napján 10:00 órakor a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon 

(Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.) Szabó Bianka a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap 

alkalmából elismerő oklevelet vehetett át a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 

polgári védelmi területen, hosszú időn át nyújtott kiemelkedő tevékenységéért. A kitüntetéshez 

ezúton is gratulálunk! 

 

2019. március 1. Nagykanizsa 

A Pannónia Pálinkakultúra Egyesület 2019. március 1-én szervezte meg a II. Pannónia 

Párlatverseny nyilvános zsűrizését Nagykanizsán. A megmérettetésen két perkátai pálinkafőző 

is indult, név szerint: Balogh Zsolt és Oláh-Rác Linda. Lindának ez volt az első versenye, ő 

maga egy éve kapta a pálinkafőző készülékét. Tíz mintát küldött a zsűri számára, s 1 ezüst és 5 

bronz minősítéssel térhetett haza. Balogh Zsolt már régebb óta foglalkozik a párlatkészítéssel, 

ő hét tétellel nevezett a versenyre, s 1 ezüst és 5 bronz éremmel gazdagodott. 

 

2019. március 2. Perkáta 

40 éves jubileumát ünnepelte a legrégebbi perkátai civil közösség, a Perkátai Nyugdíjas Klub. 

Délelőtt a már hagyományos farsangi fánkversenyt hirdették meg, amelyen négy kategóriában 

hirdettek eredményt a Peru Pékség mestercukrászai zsűrizésével. Délután a Faluházban pedig 

a tagság és a meghívottak számára műsoros vacsorát adtak. 

 

2019. március 8. Perkáta 

2019. március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából Somogyi Balázs polgármester, valamint 

az intézmények vezetői köszöntötték női dolgozóikat. A Nemzetközi Nőnapot 1917 óta tartjuk 

minden év márciusában. Perkátán egy-egy szál rózsát nyújtottak át a hölgyek számára a 

vezetők, így fejezve ki megbecsülésüket és tiszteletüket irántuk. 
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2019. március 14-15. Perkáta 

Több alkalommal is megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire 

településünkön 2019. március 14-én. A Szivárvány Óvoda óvodásai a délelőtt során elsétáltak 

Kossuth Lajos szobra elé, hogy ott letűzzek az általuk készített magyar lobogókat. A csoportok 

felvezetője László Réka volt huszár ruhába öltözve, Hidalgó nyergében. 

Az általános iskola tanulói számára szintén a tiszteltadásról szólt a délelőtt. Ők a Faluházban a 

negyedik évfolyamos társaik által előadott műsort tekinthették meg. A felkészítő pedagógusok 

Fórizs Antonella, Gergely Ágnes és Siposné Nagy Krisztina tanítónők voltak. A Petőfi-szobor 

előtt 15 órakor Somogyi Balázs polgármester és László Klaudia aljegyző helyezett el koszorú 

az önkormányzat nevében. A nagyközségi megemlékezés 17 órakor vette kezdetét a Faluház 

épületében. Beszédet mondott Szilasy László, a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

igazgatója, önkormányzati képviselő, aki felidézte 1848 hőseit, a márciusi ifjakat. Elmondta, 

hogy az emlékezésnek és az ünneplésnek az igazi értelme a márciusi ifjak tanítása: az, hogy jó 

magyarnak lenni, felelősséggel jár magyarnak lenni, hogy nem engedhetünk a ’48-ból, hogy az 

emberi méltóság és az emberi szabadság megőrzése a legfontosabb feladatunk. 

Szilasy Lászlót követően az általános iskolások mutatták be színvonalas előadásukat, majd a 

megemlékezők közösen, fáklyás felvonulás keretei között sétáltak fel Kossuth Lajos szobrához, 

ahol koszorút és csokrokat helyeztek el az alábbi intézmények, szervezetek: Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata, a Perkátai Általános Művelődési Központ, a Perkátai Hunyadi 

Mátyás Általános Iskola, a Perkátai Szociális Központ, Perkátai Egyházközség, KARITÁSZ és 

Kisboldogasszony Alapítvány, Függetlenek Perkátáért Egyesület, Perkáta-Kisbács Baráti 

Egyesület, Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre, Perkátai Polgárőrség, Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, Perkátai Sportegyesület, Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület, 

Óvodai SZMK, Fidesz perkátai alapszervezete. 

 

2019. március 16. Perkáta 

Hosszú, méltósággal viselt betegség következtében 2019. március 16-án elhunyt Kusler József, 

nyugalmazott tüzépvezető, volt önkormányzati képviselő. Kusler József több generáció 

perkátai polgárt szolgált ki építő- és fűtőanyagokkal a Dózsa György utcai tüzép- és 

gázcseretelepen az állami vállalat keretében működő kereskedelmi egységben, majd 

magánvállalkozásában. Mindenki tisztelte és szerette őt a kereskedelem iránti alázatáért, a 

vásárlók iránti elkötelezettségéért és humoráért. Pályáját és álmait részben továbbviszi fia, aki 
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ugyanazon a területen üzemet létesített és vállalkozásokat tart fenn társaival. Kusler József az 

első szabadon választott perkátai önkormányzati képviselő-testület tagjává választották 1990-

ben, majd ezzel a ciklussal egyetemben négy időszakban volt a településvezetés tagja, 1990 és 

1998 között, 2001 és 2002 között, illetve 2003-tól 2006-ig. 

 

2019. március 21. Perkáta 

Tegnap dél körül hatalmas füst szállt fel az Árpád utca környékén, majd hamarosan a 

Katasztrófavédelem tűzoltói is megérkeztek és hamarosan el is oltották a tüzet. A 

veszélyhelyzet az Árpád utca és a Petőfi Sándor utca közötti területen, az Árpád utca 23. szám 

előtti közterületen történt, de szerencsére sem emberélet, sem az ingatlanok nem voltak 

veszélyben. Szándékosságot nem fedeztek fel a szakemberek, a bozót akár egy égő 

cigarettacsikktől is begyulladhatott. Esetleg a többek állítása szerint, az egyik környékbeli lakó 

által odahordott hulladék is oka lehetett a tűznek. 

 

2019. március 21-30. Perkáta 

Perkáta, ahogy eddig minden alkalommal, idén is részt vett a legnagyobb országos 

szemétszedési akcióban, amelynek keretében március 21-én az iskolások és az intézmények is 

szemetet szedtek Perkátán, illetve hétvégén magánszemélyek is csatlakoztak az akcióhoz. A 

következő hétvégén a Pénzügyőr Vadásztársaság tartotta hagyományos tavaszi külterületi 

szemétgyűjtési akcióját, amelyhez csatlakozott a Perkáta SE új enduro szakosztálya is. 

 

2019. március 16. és 23. Perkáta 

A március 16-i zsűrizést követően 23-án délután szakmai nappal egybekötött 

eredményhirdetésen került sor a közel 800 leadott tétel nyilvános értékelésére. A nem várt és 

nem remélt nagy érdeklődés miatt az eredetileg március 16-i zsűrizést két napra kellett nyújtani, 

így már a nemzeti ünnepen megkezdődött a 781 tétel szakmai értékelése. A zsűri elnöke a 

tavalyi évhez hasonlóan Fabulya Attila, a Gyulai Pálinka Manufaktúra szakmai vezetője volt, 

mellette a Nemzeti Pálinka Tanács, a Pálinkamesterek Országos Egyesület tagjai is 

képviseltették magukat, illetve számos pálinka szakértő is. A zsűri az egyenkénti értékelést 

követően a fajta championokat is kiválasztotta, illetve a verseny különdíjasait is. A március 23-

i rendezvény a közel 30 laikus részvételével zajló társadalmi zsűrizéssel kezdődött, ahol a 
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közönségdíj kiválasztására került sor. Délután 3-tól több szakmai előadás és bemutató is zajlott 

a díszteremben, majd a Veled az Ifjúságért Egyesület néptáncosainak műsorát láthatták az 

érdeklődők. 17 órától a dugig telt díszteremben Perkáta nevében köszöntöttem a rendezvényt, 

kiemelve, hogy a leadott tételek számát tekintve a harmadik legnagyobb pálinkaversennyé vált 

a perkátai Magyarországon. Pavlicsek Csaba, a szakemberek és a támogatók mellett a 

háttérszervezők munkáját is megköszöntem. Szöllősi Edit a verseny védnöke köszöntőjében 

kiemelte a versenyt, majd Fabulya Attila a magyarországi pálinkakultúra elmúlt egy évtizedben 

történt fejlődését emelte ki. A rendezvényt megtisztelte Wilmek Tibor, a Fejér Megyei 

Közgyűlés alelnöke, Győri Máté Ercsi Város, Csányi Kálmán Pusztaszabolcs Város, Jobb 

Gyula Kulcs és Horváth Tamás Tác polgármestere. Utóbbi kettő polgármester érmet is vehetett 

át minősített párlatáért. A rendezvényt támogatta Cserna Gábor, Dunaújváros Megyei Jogú 

Város polgármestere, illetve a Dunaújvárosi Hírlap is kiemelten kezelte a rendezvényt, 

Várkonyi Zsolt a társadalmi zsűri tagjaként részt is vett az értékelő munkában. A leginkább várt 

eseményként Pavlicsek Csaba a rendezvény megálmodója és versenyigazgatója felsorolta a 

közel 500 érmesnek minősített pálinka és párlat nevét és alkotóját, akik érmet és oklevelet 

vehettek át. A fajta győztesek is kihirdetésre kerültek. A helyi pálinka kultúra fejlődését is jelzi, 

hogy Csaba nevezése nélkül is 14 perkátai termelő tétele kapott aranyminősítést, és idén László 

Norbert trópusi mix elnevezésű párlata lett Perkáta párlata. A verseny legjobb párlata díjat 

Lippai Dénes vehette át. Gratulálunk minden nevezőnek és kiemelkedő, hogy a leadott tételek 

több mint 60%-a minősített lett. Köszönjük a verseny támogatóinak segítségét, illetve a 

szervezők munkáját! 

 

2019. március 25. Perkáta 

Az önkormányzat által elnyert közel 200 millió forintos Itthon vagy Perkátán! című efopos 

pályázat szakmai napjának keretében az ötszázezer forintos támogatást elnyert 64 perkátai fiatal 

számára az elszámolással kapcsolatosan került sor előadások megtartására a Győry kastély 

dísztermében. 
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2019. április 2. Perkáta 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Osztálya Perkátán, a 

Győry kastélyban szervezett munkaadói fórumot, amelyen a munkáltatók számára bérköltség 

támogatással és munkahelymegőrzéssel kapcsolatos pályázati lehetőségeket mutattak be. 

 

2019. április 4. Perkáta 

Az önkormányzat által elnyert közel 200 millió forintos Itthon vagy Perkátán! című efopos 

pályázat keretében aláírásra került a kastély oldalszárnyában fecskeház keretében felújítandó 6 

önkormányzati lakás kivitelezési szerződése. A projektet nyárig kell megvalósítania az 

önkormányzatnak. 

 

2019. április 7. Perkáta 

2019. április 7-én került megszervezésre a Tavaszi Helyi Kézművesek és Növénytermesztők 

bemutatkozója a Győry-kastély kertjében. A program szervezője a Perkátai Általános 

Művelődési Központ és a Szivárvány Óvoda Szülői Szervezete volt. A rendezvény 14 órakor 

kezdődött, Albert Gréta és Takács János nyitotta meg rábaközi táncukkal. Ezt követően minden 

érdeklődő körbe járhatta a kitelepülőket, akik festményekkel, növényekkel, kézműves 

tárgyakkal várták őket. A rendezvényhez csatlakozva újrahasznosított játszóházzal készült a 

„VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, akiknél ékszereket lehetett 

készíteni petpalackból és kupakokból. Fél 3-kor a kastély épületében megnyílt „Illatok és 

emlékek” címmel a szappan kiállítás, mely Hegedűs Jánosné gazdag gyűjteményét mutatja be. 

A kollekciót Hegedűs Gabriella bocsátotta a Perkátai ÁMK rendelkezésére a kiállítás idejére. 

15 órakor a színpadon hastánc bemutatóval készült Lepsényi Angelika és Rácz Noémi, majd 

később locsolóverseket hallhattak az érdeklődők a vállalkozó szellemű kisfiúktól. A délután 

során feldíszítésre került Perkáta tojásfája is, melyet új hagyományként szeretne elindítani az 

Óvodai Szülői Szervezet. A program a kicsik számára tojásvadászattal fejeződött be a 

kastélykertben, ahol minden óvodás gyermek izgatottan keresgélhette a nyuszi által elrejtett 

húsvéti tojásokat. 

Szintén április 7-én délután került megrendezésre az „Illatok és Emlékek” című 

szappankiállítás. Hegedűs Gabriella pedagógus gondozásában, és támogatásában kerül 

kiállításra az 1980-2014 időszakban gyűjtött, közel 1300 darab szappan, amely édesanyja, 

Hegedűs Jánosné saját gyűjteménye. Az eredet szerint, a nemzeteknek megfelelően 
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csoportosított szappanok szép esztétikai élményben és időutazásban részesítenek minden 

érdeklődőt. A kiállítás helye: Perkáta, Győry-kastély díszterméből nyíló kiállítóterme és 2019. 

május 6-ig lehet megtekinteni. 

 

2019. április 10. Dunaújváros 

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által tavaly kiírt 4 vidékfejlesztési pályázatából 

kettő kategória Bíráló bizottsági ülését tartotta meg. A második ülést pedig május 14-én fogja 

megtartani. 

 

2019. április 11. Perkáta  

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtárának szervezésében, 2019. április 11-én került 

megrendezésre a magyar költészet napi ünnepség. Az ünnepségen részt vett a francia 

testvértelepülésünk, Saint-Maximin családi csoportja is. Magyarországon 1964 óta, József 

Attila születésnapján, április 11-én ünneplik meg e jeles napot, amely a magyar kultúra 

napjához hasonlóan ráirányítja a figyelmünket a magyar szó és a magyar nyelv fontosságára. E 

jeles napon megemlékezés történt több magyar évfordulós költőről is, többek között Ady 

Endrére, a Nyugat nemzedékének egyik legismertebb költőjére, aki 1919. január 27-én hunyt 

el. Pontosan ebben az évben van a halálának 100. évfordulója. A költészetére emlékezve 

jómagam felolvastam A muszáj Herkules című verset. 1906 augusztusában, Párizsban született 

meg Ady Endre Párisban járt az ősz című költeménye, amelyet Serge Macudzinski, Saint-

Maximin polgármesterének előadásában hallgathattak magyar és francia nyelven is. A költészet 

napjának további programjában szerepelt egy kortárs, önálló est. Vendégként érkezett Perkátára 

Hegyi Zoltán Imre- Shizoo, Prágai Tamás-díjas író, költő, kritikus, blogger és slammer. A 

dunaújvárosi származású költő 26 éves volt, amikor Parti Nagy Lajos, Kossuth-díjas író 

bemutatta Hegyi Zoltán költészetét a rádióban. A következő években pedig versei jelentek meg 

számos folyóiratban, mint pl. Ezredvég, Magyar Napló, Mozgó Világ. Könyvkritikát is írt, 

először a Magyar Napló számára, később a Bookline és az E-Kultúra felületeire. Könyvkiadók 

is felkérték. A könyvújdonságokat folyamatosan véleményezi. Figyel a kortárs magyar 

irodalom képviselőire. Továbbá foglalkozik klasszikus magyar szerzők műveinek elemzésével 

is. 2016-tól a Napút Online folyóirat műelemzés- és kritikarovatának vezetője. Több internetes 

blogot is vezet, melyekben Shizoo és Elvi Sík álneveken publikál. Külön említést érdemel az 

„Irodalmi szabad rablás”, amely 2012 novembere óta minden nap új versével frissül. Zoltán 

sokoldalúságát bizonyítja az is, hogy képes a költészetet és a slamot is összekapcsolni. Ilyenkor 
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ott van a színpadon, kezében a mikrofonnal. A szabadabb formájú verseket így élőben is 

hallgathatja a közönség. 2017-ben elnyerte a Prágai Tamás-díjat. Hegyi Zoltán Imrének 2017. 

november 30-án született meg első verseskötete, a Shizoo, a Cédrus Művészeti Alapítvány 

kiadásában és gondozásában. Válogatás ez a húszévnyi munkásságból. Sokhangú kötetről van 

szó, ami tud klasszikus és modern is lenni, képes a fegyelmezettségre, de el is tudja magát 

engedni játékosan, szabadon. Különlegessége a könyvének a QR-kód, amely segítségével a 

könyv kilép a digitális éterbe. Egyediség, valóság, életbölcsesség, mély gondolatok a 

kulcsszavak Hegyi Zoltán költészetében. Az önálló esten a képek és a versek remek összhangja 

kellemes költészet napi élményt nyújtott mindannyiunk számára! Hegyi Zoltán slammerként is 

bemutatkozott, humorral és szójátékokkal szórakoztatta a közönséget. Költészeti stílusával 

elgondolkodtatott, és sikert aratott! 

 

2019. április 12. Perkáta  

Önkormányzatunk mindig is elkötelezett volt a megújuló energiák telepítésével kapcsolatban, 

így 2015-2016-ban két jelentősebb energetikai pályázatot is megvalósítottunk. 

Önkormányzatunk abban is bizonyította elkötelezettségét, hogy 3 fél MW-os kiserőmű 

létrehozását is támogatta telkek eladásával és falu határában levő tartalék gazdasági területen 

való biztosításával, melyet már a lakosság is láthat a Damjanich utcában vagy a volt pedagógus 

földön. Komoly lépés volt, hogy a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt, 

2016-ban meg is valósított közel 7 milliárd forintos beruházással az áramátadó alállomást a 

bárányjárási út mellett. Magyarország uniós vállalásai között is jelentős mértékű az a 

kötelezettség, amely szerint jelentős naperőmű kapacitást szeretne kialakítani, amelyben 

nagyobb méretű telepek kialakítása történne meg. Ez nem egyenlő a házak tetejére telepített 

napelemekkel, illetve a már látható kisebb, Perkátán megvalósult, fél MW-os naperőmű 

parkokkal. Az is nyilvánvaló lett előttünk, hogy a vadonatúj perkátai alállomás felértékeli a 

szerepünket a nagy naperőműparkok lehetséges helyszínei között. Ehhez természetesen 

földszerzésre van szükség, de szerencsére a perkátai földek jelentős része perkátai vagy perkátai 

származású magánszemélyek tulajdonában és perkátai földművelők használatában van. 

Jelenleg is zajlik egy ilyen tárgyalási folyamat, amelyben az önkormányzat közvetítő szerepet 

játszik, de nyilván ennek részletei üzleti titkot képeznek, illetve még kezdeti stádiumban járnak 

a tárgyalások, április 23-ig két tárgyalás történt meg a befektetők, a földtulajdonosok és 

földhasználók között. Az sem titok, hogy már a tavalyi évben is kereste meg 

önkormányzatunkat hasonló céllal befektetői csoport, de több tárgyalási forduló után nem jött 
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létre megállapodás. A földtulajdonosoknak előny lehet, hogy nem termőföld piaci áron tudnak 

területet eladni, a beruházóknak előny, hogy egy friss áramátadó telep közelségében tudnak egy 

ilyen projektet megvalósítani, az önkormányzatnak és a perkátai polgároknak pedig a lehetséges 

iparűzési adó bevétel az óriási előny. Ha csak 50 vagy 100 MW-os erőmű valósulna meg, akkor 

is többszöröse lenne a jelenlegi iparűzési adónak, és már az is nagy lépés volt a helyi adó terén, 

hogy megvalósult áramátadó alállomás megkétszerezte az akkori iparűzési adónkat. 

 Visszatérve a lehetséges naperőmű park fejlesztésekhez, ebben az önkormányzatnak 

csak koordináló szerepe lehet, mert magánterületen valósulnának meg. A beruházási helyszínek 

kiválasztásban sincs szerepe az önkormányzatnak, ezt komoly tervezési előkészítés határozza 

meg. Amennyiben szükséges a beruházáshoz önkormányzati döntés, az csak hatósági döntés 

lesz. A lehetséges beruházás az országos hálózatba fog termelni, az nem a települési ellátást 

fogja megvalósítani, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb történik megállapodás és fejlesztés, 

mert az mind a település anyagi biztonsága, mind a zöldenergia fejlesztése miatt a következő 

generációk számára is fontos. 

 

2019. április 13. Perkáta  

A Faluházban tartotta húsvéti jótékonysági bálját az Óvoda Szülői Szervezete. 

 

2019. április 7-14. Perkáta 

2019. április 7-e és 14-e között 30 fős családi csoport érkezett Perkátára a Perkáta – Saint-

Maximin Baráti Egyesület és az önkormányzat meghívásából, a velünk közel négy évtizedes 

baráti kapcsolatot ápoló Saint-Maximin-ból Serge Macudzinski polgármester Úr, 

díszpolgárunk vezetésével. A csoport előőrse vasárnap érkezett kisbusszal, majd a csoport 

többsége másnap reggel repülővel. A Magyarországra érkezés után egyből Gödöllőre 

kirándultak, ahol a kastélyt és arborétumot tekintették meg, illetve a 170 évvel ezelőtti 

szabadságharc legdicsőségesebb időszakának, a tavaszi hadjárat első csatájának, az isaszegi 

ütközetnek a helyszínét. Délután a csoportot a kastélyban fogadtuk. 

 A keddet Perkátán töltötték a vendégek, akik a temetőben, a hamarosan megnyíló orvosi 

rendelőben, a Hungipack Kft. üzemében, a templomban, az óvodában és a Perkátai Szociális 

Központban jártak, majd a falukemencénél ebédeltek Molnár József és Molnárné Ibolya, illetve 

Pavlicsek Attila vendéglátásában. Ebéd után megtekintették Rajcsányi László idén a kastélyban 
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megnyílt kiállítását, majd pedig hivatalos önkormányzati tárgyalást folytattunk a testvérvárosi 

kapcsolat jövőjéről. Este a Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület látta vendégül francia 

barátainkat és perkátai fogadókat közös vacsorán, melyet francia barátaink ital kóstolója kísért. 

A közös esten a magyar kultúrát mutatta be Nagy Ibolya operett művésznő, a Dankó Rádió arca 

feledhetetlen műsorával, míg Saint-Maximin képviseletében Phiona Poire három artista és tánc 

műsorszámot mutatott be. 

 Szerdán Pusztaszabolcson számos szép órát a csoport, az egész heti tolmácsolást vállaló 

Csányiné Pergel Andrea jóvoltából, ahol a Pusztaszabolcsi Zsiráf Óvoda gyermekeinek műsorát 

és az óvoda bemutatkozását tekintették meg, majd Bartókné Magdolna madártani előadását, 

illetve Czöndör Mihály helyi önkormányzati képviselő bemutatóját az országos kiskert 

programmal kapcsolatban. Ezt követően a csoport Budapesten töltötte a délutánt, többek között 

az Oktogonon, a Hősök terén, illetve Budapest esti fényeit megtekintve a Citadellán. 

 Csütörtökön az iskolát mutatta be Szilasy László igazgató Úr, majd a Balázs 

kertészetben jártak a Rózsa utcában, illetve Csikós Péter Damjanich utcai gazdaságát tekintették 

meg. Az ebédet a Szőlőhegyen töltötték Ébl István pincéjénél, ahol Horváth István és Héber 

Kristóf látták őket vendégül a IX. Dunapentelei Kolbásztöltő Fesztiválon 2. helyezést elért sült 

kolbászukkal, illetve Fórizs Antal pedig kürtős kalácsot készített. Délután Serge Macudzinski 

polgármester Úr megnyitott a Kastélyban testvérvárosunk tavalyi évi eseményeit bemutató 

fotókiállítását, illetve a csoport részt vett a Költészet Napi ünnepségen, ahol polgármester Úr 

felolvasta Ady Endre: Párisban járt az ősz című versét magyarul és francia műfordításban is. 

 Pénteken Pécsre látogatott a csoport, útközben megtekintve Zengővárkonyban a Tojás 

és a Szalma Múzeumot, Pécsett pedig a belvárost és Zsolnay-negyedet. A szombatot pedig a 

családokkal töltötték Saint-Maximin-i barátaink, akik vasárnap reggel indultak haza. 

 A fogadásban köszönjük a Perkáta – Saint-Maximin Baráti Egyesület, a Polgármesteri 

Hivatal és Faluüzemeltetés munkáját, Csányiné Pergel Andrea egész heti fordítását és 

programszevezését, Horváth Árpád és családja, a Somogyi család és a Domanyek család 

nagyfokú támogatását. A keddi ebédet a Molnár családnak és Pavlicsek Attilának, míg a 

csütörtöki vendéglátást Ébl Istvánnak, Horváth Istvánnak, Héber Kristófnak és Fórizs Antalnak. 

Köszönjük a keddi vacsora méltó megünneplésében való segítését Balázs Évának, az ünnepi 

tortákért és Orbán Zsoltnak a hangosításért. Köszönjük a programok biztosítását a perkátai 

intézményeknek, a helyi egyházközségnek, a Hungipack Kft-nek, a Balázs kertészetnek, a 

Böszi Kft-nek, Pusztaszabolcs Városának és Rajcsányi Lászlónak. Az egész heti 
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háttérmunkáját pedig dr. Lakos Lászlónak, Lukács Barbarának, Preizler Nikolettnek, Horváth 

Dórának, Vátkai Zoltánnak, Fórizsné Csillának és Zsákovicsné Erikának. 

 

2019. április 18-án 11 órakor, ünnepélyes körülmények között került felavatásra a Dunaújvárosi 

Járáshivatal, amely a Modern Városok program keretében, a volt „zöld SZTK” épületében 

került kialakításra. Dr. Simon László, kormánymegbízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal 

vezetője köszöntőjében bemutatta a közel 2 milliárd forintot beruházást, amely a járáshivatal 7 

szakigazgatási osztályának ad otthont. Dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért 

felelős államtitkára avató beszédében kiemelte, hogy egy volt közösségi feladatot ellátó 

intézményt tudtak újra funkcióval ellátni Dunaújvárosban. A Dunaújvárosi Járáshivatal 

mostantól az új épületben fogadja az ügyüket intézőket, ez alól két kivétel van, a Kormányablak 

továbbra is a Városháza mögött üzemel, míg a Foglalkoztatási Osztály pedig megszokott 

helyén, a Vasmű úton. 

 

2019. április 17. Perkáta 

A tavaszi szünet előtt, április 17-én került megtartásra a Győry kastélyban a Magyar Origami 

Kör tárlatának megnyitóját. A könyvtár vezetőjének köszöntője után a kiállítást Wogerné Sági 

Judit, a Magyar Origami Kör elnöke nyitotta meg. A papírhajtogatás sokszínűsége tárult a 

látogatók elé az egyszerű, de mutatós, frappáns figuráktól kezdve, az izgő-mozgó-ugró 

modelleken át a különleges kusudamákig és tesszalációkig. 

 

2019. április 18. Perkáta 

2019. április 18-án a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ünnepséget szervezett a Roma 

Kultúra Világnapja alkalmából, melynek helyszíne a Győry-kastély volt. 

A rendezvényen Fórizs Antal, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője mondott 

köszöntőbeszédet. Beszédében elmondta, hogy 1971 óta ünneplik a Roma Kultúra Világnapját, 

illetve, hogy az egyik legfontosabb „nemzeti” ünnepükként tartják számon ezt a napot. Az 

eseményre helyi és térségbeli fellépők kaptak meghívást. Bőke Emma Patai Irén: Cigány – 

Értse, akinek értenie kell című versét szavalta el a közönségnek. Őt Kovács Roland követte, aki 

egy humoros, furfangos mesét mondott el. Varga Elemér, a 100 tagú cigányzenekar tagja 
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csodálatos cimbalom játékkal készült a programra, s Ármán Szvetlána két dalt énekelt el 

gyönyörű hangján a vendégeknek. Zárásként az ercsii Kossuth Lajos Általános Iskola 

tánccsoportja mutatkozott be ercsii cigány táncokkal. Remek hangulatot teremtettek, s a 

közönség vastapssal jutalmazta őket. A rendezvény végén Fórizs Antal megköszönte minden 

résztvevőnek, hogy megtisztelték az ünnepségüket jelenlétükkel, s csokrot nyújtott át Bogó 

Anikónak, a Perkátai ÁMK igazgatójának, aki lehetővé tette az esemény megvalósulását az 

intézményben. 

 

2019. április 24. Perkáta 

Április 24-én tartotta éves közgyűlését a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület, amelyen 

elfogadásra került a tavalyi évi tevékenységről szóló elnöki beszámoló, a Felügyelő Bizottság 

beszámolója, a 2018. évi gazdasági beszámoló és a 2019. évre szóló költségvetés. A 

közgyűlésen fontos napirend volt a 2019 júliusában Perkátára látogató kisbácsi családi csoport 

fogadása. Önkormányzatunk nevében megköszöntem az egyesület tagságának és vezetésének 

testvérvárosi kapcsolat gondozásában végzett munkáját. 

 

Következő időszak eseményei: 

Április 26. Perkáta Faluház – Perkátai Polgárőrség Egyesület éves közgyűlése 

 

Perkáta, 2019. április 25. 

 

Somogyi Balázs polgármester 


