
 Polgármesteri beszámoló 

a két ülés közti eseményekről 2019. november 8-a és 2019. november 15-e között 

 

2019. november 8. Perkáta 

A bölcsődében a Hankookos dolgozói pályázat keretében Holmár Csaba projektvezető ötletével 

és segítségével parkosítás történt, amelyet a Orgoványi Viktor és Blanka szülők és egyben 

kertész szakemberek koordináltak. 

2019. november 9. Perkáta 

A Perkátáért Közalapítvány felhívására faültetési nap került megtartásra. Közel tucatnyi 

résztvevővel, többek között önkormányzati és roma nemzetiségi önkormányzati képviselőkkel, 

a VELED, a PÖPE, a 42. Állomás Kulturális Egyesület tagjaival, a Perkátai Kínai Központ 

Nkft. munkatársával, felajánlókkal és családtagokkal 6 fa került elültetésre. A kastély főépülete 

mögötti parkba a VELED egyesület 1 nagylevelű hársat, a 42. Állomás 1 császárfát, a Perkátai 

Kínai Központ Nkft. 1 páfrányfenyőt, Kohut János 1 juhart, a PÖPE 1 juhart és 1 májusfát 

ajánlott fel, míg egy kőris elültetése már előző nap megtörtént a PÖPE felajánlásával. 

2019. november 9. Perkáta 

Minden évben Márton-naphoz legközelebb eső novemberi szombaton tartja hagyományos 

jótékonysági bálját a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület. A bálon az egyesület tagjai és pártoló 

tagjai, illetve az ő meghívottaik vesznek részt idén közel 70 fő és a rendezvény célja, hogy a 

jövő évben megvalósuló kisbácsi látogatás programjait támogassa. Perkáta és Kisbács 

kapcsolata az ezredfordulóig nyúlik vissza, de a hivatalos kapcsolat 2004. május 1-jén került 

megkötésre, így a kapcsolat idén 15 éves. A Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület 2007-ben alakult 

és azóta teljes mértékben felvállalja, szervezi és koordinálja a két település civil diplomáciáját, 

közte az éves családi csoport látogatásokat és minden kisbácsi csoport Perkátára érkezését. Idén 

nyáron a kisbácsi csoportot és a perkátai fogadókat közel 70 fővel Szentgotthárdra és 

környékére vitte el 3 napos kirándulásra, amelynek többmilliós költségét a tagok a hasonló 

jótékonysági rendezvényeken adják össze. Emellett az egyesület számos pályázati támogatást 

nyer el az, illetve az önkormányzat évente 500.000 forintot biztosít a testvértelepülési kapcsolat 

támogatására. 



2019. november 11. Perkáta 

Fejér megyei kínai testvértartománya, Jilin tartomány 5 fős parlamenti delegációja látogatott el 

november 11-én Perkátára, a Győry-kastélyba. A Zhi Jianhua tartományi alelnök Úr által 

vezetett 5 fős delegáció néhány napos magyarországi látogatása során tárgyalásokat folytatott 

Pálffy Károllyal, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökével, Bogó Anikóval, Perkáta 

alpolgármesterével, illetve megyei képviselőként velem, a jövőre már 25 éves Fejér-jilini 

kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről, köztük egy felsőoktatási együttműködésről, mivel a 

Jilini Idegennyelvi Egyetemen magyar szak indult. A látogatás során a delegáció megtekintette 

a kínai partnerünk, Huaxiang által berendezett kiállítást a Győry-kastélyban. 

2019. november 12. Perkáta 

A Szociális Munka Napja minden év november 12-e, amely a terület dolgozói számára 

munkaszüneti nap. Természetesen a szabad nap az ellátásban sem okozhat szünetet, illetve a 

munkaszünet mellett sokkal fontosabb, hogy az ágazat perkátai szakembereit megbecsüljük, 

hiszen ők azok, akik a legrászorultabb társainkkal foglalkoznak. 

2019. november 12. Perkáta 

2019. november 12-én a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájában intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzés volt. A szakértők a szülők képviselőivel, az intézményegység vezetőjével és a 

nevelőtestület tagjaival készítettek interjút, valamint megnézték a szükséges dokumentumokat 

és az intézményt. Az intézményi ellenőrzés nagyon pozitívan zárult. 2019. október 4-én az 

óvodavezető már vezetői ellenőrzésen is részt vett. Azon ellenőrzés eredménye is mutatja a 

nevelőmunka színvonalát, mely az intézményünkben folyik. Köszönet érte Cseréné Marczal 

Zsuzsanna óvodavezetőnek és az óvoda minden munkatársának! 

2019. november 13. Perkáta 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és kulturális intézményei szervezésében november 13-án 

este maradandó élményben részesülhettünk a Faluházban, a Magyar Kanizsai Udvari 

Kamaraszínház által előadott Mátyás és Janus című darabon. Majdnem telt ház volt, közel 130 

néző vett részt a rendezvényen, amelyen a magyar történelem és a magyar irodalom két jelentős 

személyének közös élettörténetét mutatták be. Sokak számára ismert, hogy konfliktusuk volt, 

de az előadás nemcsak a politikatörténeti, hanem a lelki vívódást is bemutatta. A darab a 

hagyományos színházi értékek megtartása mellett a mai kor elvárásainak is megfelelt, hiszen 



modern elemeket is szerepeltetett, illetve a mi kis színpadunk adottságait is messze kihasználta. 

Mint megtudhattuk a Mátyás és Janus bemutatója nemrég volt Budapesten, és a saját 

színpadjukon kívül először játszották el máshol, tehát a vidéki premier a perkátai előadás volt. 

Köszönjük a színháznak, hogy Perkátán vendégszerepeltek, és köszönjük az érdeklődőknek, 

hogy részt vettek ezen a Perkátán jó ideje hiánypótló rendezvényen. 

 

Következő időszak eseményei: 

November 19. Győry-kastély Itthon vagy Perkátán! EFOP 1.2.11 pályázat projektnapja 

November 23. 16 óra, Győry-kastély, Lemezbemutató a Perkátai ÁMK szervezésében 

November 23. este, Faluház, Tök jó bál – jótékonysági zenés-táncos est az Óvodai Szülői 

Szervezet szervezésében 

November 30. Győry-kastély, Felvonási Tünetek Színházi Műhely előadása 

December 5. Győry-kastély, Adventi készülődés kiállításmegnyitó a Perkátai Nyugdíjas Klub 

és Perkátai ÁMK szervezésében 

December 7. Faluház, Mikulás Disco, a VELED és Perkátai Kínai Központ Nkft. szervezésében 

December 14. Adventi vásár látogatás a VELED szervezésében Zágrábba 

December 14. Faluház, Luca napi bál, a Perkátai Nyugdíjasok Köre Baráti Egyesület térségi 

nyugdíjastalálkozója 

December 20. Faluház, Népművészeti Gála 

December 22. Győry-kastély, PerkátaKarácsony2019 

 

Perkáta, 2019. november 15. 

 

Somogyi Balázs polgármester 


