
 Polgármesteri beszámoló 

a két ülés közti eseményekről 2020. január 17-e és 2020. február 7-e között 

 

2020. január 18. Perkáta 

2020. január 18-án szervezte meg a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület, a Perkátai Kínai 

Központ Nonprofit Kft-vel közösen, a Negyedik Magyar “Kínai Tavaszünnep” Kulturális 

Fesztivál elnevezésű programját. Az esemény, az országos rendezvénysorozat második 

állomása volt. A megnyitó ünnepségre, sárkánytáncosok invitálták a vendégeket, s dobtánc 

vezette fel őket a díszterembe. Elsőként Bogó Anikó, alpolgármester, a Perkátai Kínai Központ 

Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd köszöntötte a protokoll 

vendégeket: Horváth Árpádot, a Magyar-Kínai Barátság Mezőgazdasági Zrt. elnökét, Bakos 

Imrét, a Magyar-Kínai Barátság Mezőgazdasági Zrt. nyugalmazott elnökét, Baráth Valériát, a 

Dunaújvárosi Egyetem Kerpely Antal Kollégiumának képviselőjét, Szilasy Lászlót, a Perkátai 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatóját, Horváthné Fischer Katalint, a Perkátai Hunyadi 

Mátyás Általános Iskola alsós munkaközösségének vezetőjét, Pavlicsek Zsoltot, a perkátai 

kínai kapcsolatok mentorát valamint Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselőit. 

A köszöntő után Ji Honglian, a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület elnöke tartotta meg 

megnyitó beszédét, melyben kihangsúlyozta a tavaszünnep fontosságát a kínai kultúrában, 

illetve a két kultúra közötti kapcsolatot, a kínai kultúra megismertetéséről beszélt, majd átadta 

a szót Somogyi Balázsnak, Perkáta polgármesterének. A polgármester a 60 éves kínai-magyar 

kapcsolatról mesélt a közönségnek, s kiemelte Bakos Imre és Horváth Árpád munkáját annak 

fenntartásában. Elmondta, hogy megtisztelőnek érzi, amiért Perkáta fogadhatta a nagyszabású 

kulturális eseményt. A beszédek után Dr. Chen Zhen, Somogyi Balázs, Bakos Imre, Horváth 

Árpád, és a kínai egyesület alelnöke vágta át a rendezvény szalagját, s ezzel kezdetét vette a 

Kínai Tavaszünnep Perkátán. A színpadi műsorok során kínai derékdob táncot, taichi és gong 

fu bemutatót, kínai opera előadást, cheongsam viselet táncot, erhu, két hangszer előadást, kórus 

éneket és a perkátai Kankalin Néptánccsoport szatmári koreográfiáját tekinthették meg az 

érdeklődők. Szintén a délelőtt során került kihirdetésre az egyesület által szervezett rajzpályázat 

eredménye is. A szüneti ideje alatt An Shihua tartott előadást melynek a címe: Patkány év 

Szerencse Jóslás volt. A szünet után újabb színpadi produkciók következtek: taichi bemutató, 

erhu hangszeres bemutató, gitár előadás Li Jinyi által, cheongsam viselet tánc, kórus ének, a 

perkátai Cinegemadár Néptánccsoport mezőföldi tánca, s végül szaxofon előadás. 



Mindeközben érdekesebbnél érdekesebb programok várták a termekben is a látogatókat: 

kalligráfia írást tanulhattak, kínai viseletbe öltözhettek, kínai konyha állt a rendelkezésükre, 

valamint lovas kocsizás, íjászkodás és a helyi kézművesek is bemutatták portékáikat. 

A színvonalas, nagyszabású esemény 15 órakor ért véget a Győry-kastély épületében. A február 

1-jére és 2-ára tervezett budapesti főrendezvény a koronavírushoz kapcsolódó hírek miatt 

elhalasztásra került, ahogy az e hétre tervezett nagykövetségi rendezvény is. 

 

2020. január 22. Perkáta 

2020. január 22-én az Általános Művelődési Központ szervezésében került sor a Magyar 

Kultúra napi rendezvényre.  Magyar Kultúra napját annak az emlékére ünnepeljük, hogy 

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. 1989-ben alkották meg azt 

a törvényt, amely először mondta ki, hogy Kölcsey Ferenc- Erkel Ferenc által megzenésített- 

himnusza a magyar nemzet szimbóluma, s ettől az időtől fogva január 22-e a Magyar Kultúra 

Napja. Ilyenkor kiemelt figyelem irányul a kultúra gyöngyszemeire, legyen az irodalom, 

színház, tánc, zene vagy filmművészet. Helyi felnőttek és gyermekek mutatták meg a 

tehetségüket több műfajban is, erre az alkalomra verssel, dallal és zenével készültek. 

 

2020. január 25. Perkáta 

Az ismerősön keresztüli megkeresést követően Perkátára látogatott január 25-én délelőtt 

Heinrich Péter, a volt pályázati szerv, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

egykori igazgató, illetve lánya, Dóra, aki a Vicenza megyében levő Carré város önkormányzati 

képviselője. A megkeresés és a látogatás célja a települések lehetséges együttműködése. 

Vendégeink meglátogatták a kastélyunk kiállításait, találkoztak a Technikatörténeti kiállítás 

létrehozójával, Rajcsányi Lászlóval, illetve a VELED egyesület vezetőjével és tagjaival. Bogó 

Anikóval, a humán ügyekért felelős alpolgármesterrel, illetve Vátkainé Boda Ildikóval, aki 

eddig a testvértelepülési kapcsolatokat segítette a testületen belül, bemutattuk a mostani 

testvértelepülési kapcsolatainkat, illetve azok működési mechanizmusait. Hangsúlyoztuk, hogy 

az eddigi testvértelepülési kapcsolati tapasztalatunk, illetve önkormányzatunk anyagi 

lehetőségei miatt csak olyan testvérvárosi kapcsolatot tudunk elképzelni és ebben partnerek is 

tudunk lenni, amely önfenntartó, azaz külső forrásokból és pályázati támogatásokból tud 

működni, illetve amelynek a fókuszában az ifjúság, illetve az oktatás és a kultúra áll. Képviselő 



Asszonnyal nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot, mivel nekik is hasonló céljaik és 

elképzeléseik vannak, és hozzánk hasonlóan szeretnének támaszkodni a pályázati forrásokra. 

Kapcsolódási pont, hogy hozzánk hasonlóan Carrénak is van francia kapcsolata, Compans, ami 

nagyon közel van a mi Saint-Maximin-nkhoz. A megbeszélés lezárásaként egyeztettük, hogy 

különböző projektötleteket dolgozunk ki közösen a lehetséges együttműködés és pályázatok 

előkészítéseként. 

 

2020. január 25. Miskolc 

Az előző heti lövői pálinkaverseny sikereit követően nagyon jól szerepeltek a legnagyobb 

magyarországi párlatversenyen, január 25-én Miskolcon-Ongán a perkátai főzők, Balogh Zsolt, 

László Norbert és Papp Ferenc, mivel több mint 20 érmet hozhattak haza a párlataik, pálinkáik. 

László Norbert a hazafelé úton közölte velem az örömhírt, hogy az ő trópusi mix pálinkája, ami 

tavaly a Legjobb párlat címet kapta a III. Perkátai Párlatversenyen (most már bevallhatom, a 

társadalmi zsűri tagjaként jómagam is arra szavaztam tavaly márciusban), most a Quintessence-

n aranyérmet nyert, megnyerte a saját kategóriáját, majd a kategóriagyőztesek különversenyét 

is megnyerte, így a Quintessence 2020 Legjobb magánfőzetők pálinka címet nyerte el, azaz a 

verseny legjobb pálinkája címet kapta meg. Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez, illetve 

minden indulónak az elismeréshez, hogy vitték településünk jó hírét és munkájukkal segítik elő 

Perkáta pálinkás kiváló hagyományait. 

 

2020. január 27. Perkáta 

A faluban méltán tisztelt és elismert Nedves Györgyöt, Gyuri bácsit köszöntöttük január 27-én 

90. születésnapján. Gyuri bácsi Perkáta egyik legidősebb férfija, feleségével és fiával fogadott 

minket, sőt pont a köszöntésünk alatt hívta fel szintén köszönteni Spanyolországban élő unokája 

és dédunokái, akikkel majd jövő hónapban hazalátogatásukkor fognak családi körben 

ünnepelni. Bő két évvel ezelőtt köszöntöttük Gyuri bácsit és feleségét 65. házassági 

évfordulójuk alkalmából és nagy örömünkre újra gratulálhattunk nekik. A nagyon szép kor 

megélt emberekkel minden beszélgetés ajándék, hiszen tapasztalatukból és nyugalmukból sokat 

lehet tanulni. Gyuri bácsi mind fizikailag, mind szellemileg nagyon friss, a mai napig vezet és 

világ politikai és egyéb ügyeiben nagyon tájékozott. Elmondta nekünk a véleményét a 



mértéktartó életről, a gazdasági összefüggésekről, a környezet állapotáról és a fogyasztói 

társadalomról. 

 

2020. január 29. Polgárdi 

Január 29-én Polgárdiban tartotta taggyűlését a Dészolg Kft, amelyen a hulladékgazdálkodásról 

szóló általános tájékoztató mellett a Kft. ügyvezetőváltásáról született döntés. 

 

2020. január 30. Székesfehérvár 

Két tanácsülést is tartott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás, amelyen 

többek között megalkotásra került az idei költségvetés a tagdíj változatlanul hagyása mellett, 

tájékoztatás történt a folyamatban levő projektekről, többek között a beszerzett hulladékszállító 

járművekről vagy az adonyi telep fejlesztéséről, illetve a belső ellenőrzési terv, a közbeszerzési 

terv is elfogadásra került. 

 

2020. január 31. Perkáta 

Kisperkáta néven megnyílt 2020. január 31-én megnyílt a Győry-kastély új, állandó kiállítása 

Perkátán. A 17 órakor kezdődő eseményre az intézmény dísztermében került sor, s elsőként 

Bogó Anikó, a Perkátai ÁMK igazgatója köszöntötte az érdeklődőket. Az igazgató 

hangsúlyozta beszédében a múlt értékeinek megőrzését, mely véleménye szerint a 

közművelődési intézmények egyik legfontosabb feladat, továbbá méltatta a kiállítás 

megvalósulásában részt vevők munkáját. A településünk életében kiemelt értékkel bíró 

kiállítást köszöntötte Bogó Anikó alpolgármester, őt a beszédek sorában Somogyi Balázs, 

Perkáta polgármestere követte, aki szintén elismeréssel adózott a kiállítás megvalósítói 

munkájának. Kisperkáta történelméről, a különböző korszakok emlékeiről beszélt a jelenlévők 

számára, majd átadta a szót Jákliné Rajcsányi Rozáliának, aki a megnyíló kiállításhoz 

kapcsolódó legújabb Perkátai Értéktár füzet „Kisperkáta” című kiadványát mutatta be. 

Elmondta, hogy a füzetből megtudhatják az olvasók, hogy a területen már az 1600-as évek 

végén, a jezsuiták létrehoztak egy külső majorságot, majd 1775-ben a IV. Győry Ferenc 

birtokába kerülő perkátai uradalom gazdasági központja Kisperkáta volt. A füzet-sorozat a 



kiadásával a 42. Állomás! Kulturális Egyesület célul tűzte ki a község múltjának bemutatását, 

a szellemi és tárgyi emlékek fennmaradását, megőrzését az utókornak. Perkáta múltjának 

ápolásával, kutatásával amatőr módon, de lelkesen többen is foglalkoztak/foglalkoznak. Az ő 

általuk kutatott és összegyűjtött anyagot jelentjük meg e füzet-sorozatban érthető, könnyen 

olvasható, kézzel fogható formátumban. A délután utolsó felszólalója Dr. Baráth Károly volt, 

aki a Kisperkátán egykor létező angol kertről beszélt a jelenlévők számára. Ismertette a kert 

felépítését, elhelyezkedését, továbbá kihangsúlyozta, hogy milyen fontos az, hogy a Győry-

kastély egykori kertjének restaurálása, növényesítése. A beszédeket és előadásokat követően 

Rajcsányi László, Perkáta díszpolgára, a kiállítás egyik fő berendezője nyitotta meg a tárlat 

addig zárt ajtajait a közönség előtt. A tárgyak, bútorok egy részét Paukovics Mária, Kisperkáta 

utolsó tulajdonosának leszármazottja hagyományozta az intézményre. Ezek mellett információs 

tablók, festmények, fényképek is láthatók az új, Perkáta történelméhez kapcsolódó kiállításon. 

A megnyitó ünnepség egy fogadással zárult, melynek különlegessége volt a Somogyi Anna 

által, Paukovics Mária családi receptje nyomán készült torta, amit a közönség megkóstolhatott. 

A Kisperkáta elnevezésű tárlat megtekinthető hétfőtől szombatig mindennap, a Győry-kastély 

nyitvatartási idejében. 

 

2020. február 4. Perkáta 

A Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre rendszeres keddi egyesületi találkozóján, február 4-én 

került sor a január 30-án 90. évét betöltő Csobánczi Imréné, Ilonka néni köszöntésére. A több 

ágról is tősgyökeres perkátai Ilonka néni, 1930. január 30-án született Szolgaegyházán és 

nemrég óta tagja az egyesületnek. A nyugdíjas egyesület tagsága szervezte a kerek évforduló 

kapcsán az ünnepséget, ahol Ilonka néni mesélt arról, hogy élete első részét Szolgaegyházán 

töltötte, majd férjhez menve tért vissza Perkátára. Mesélt a munkahelyeiről, a szabadegyházai 

palackozóról például, a téeszben dolgozó férje balesetéről, gyermekeiről, az ország nyugati 

végén élő Judit unokájáról, dédunokáiról, illetve hamarosan megszülető ükunokájáról. 

 

2020. február 5. Perkáta 

Fejér megyei óvodavezetőknek tartottak szakmai napot 2020. február 5-én, a Győry-kastély 

dísztermében. A szakmai nap immár negyedik alkalommal került megrendezésre, s az egész 

megye területéről érkeztek óvodavezetők, összesen 65 fő. Az esemény főszervezője Kundakker 

Ferencné, köznevelési szakértő, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete Fejér Megyei 



Mester Klubjának elnöke volt, aki a délelőtt céljaként az óvodák szakmai összetartásának 

erősítését és a fontos információk megosztását jelölte meg. - A szakmai nap fontos még abból 

a szempontból is, hogy a településeken egyedül jelenlévő óvodavezetők szakmai támogatást 

kapjanak – nyilatkozott Kundakker Ferencné, Katalin. A szakmai napon elsőként a főszervező 

köszöntötte a megjelenteket, ismertette a programot velük, majd átadta a szót Bogó Anikónak, 

a Perkátai ÁMK igazgatójának. Bogó Anikó örömét fejezte ki, hogy immár nem először 

fogadhatnak közneveléssel, közoktatással kapcsolatos eseményt a Győry-kastély épületében, s 

invitálta a vendégeket, hogy tekintsék meg az intézmény négy állandó tárlatát. A kiállításokról 

visszatérve kezdetét vette a szakmai program, mely során Dr. Kovácsné Bodó Gabriella, az 

Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Ellenőrzési Osztály vezetője tartott előadást. Számos 

témát érintett a prezentáció során, többek között a további egy évig történő óvodában maradás 

engedélyezését, a tanügyi nyilvántartásokat az óvodában, adat- és iratkezelési szabályzatot, a 

hatásköröket az óvoda működésében, a továbbképzési program törvényességét. 

A tovább képzések kapcsán javaslatokat is kaptak az óvodavezetők, hogy mely képzések azok, 

amelyek a legnépszerűbbek, s e kapcsán került szóba a vezetői kommunikációt, illetve az angol 

nyelvi kompetenciákat fejlesztő képzés is. További témája volt a délelőttnek az Óvodák 

Országos Közössége Civil Társaság megalakulása, ami a politika- és indulatmentes 

értékképviseletet tűzte ki céljául. A program a kora délutáni órákban ért véget, s két hét múlva, 

2020. február 19-én ismét Perkáta ad otthont egy szakmai napnak, ahol Marosi Katalin, az 

Oktatási Hivatal Pedagógusminősítési Osztály vezetője tart előadást az érdeklődők számára. 

 

2020. február 6. Perkáta 

Éves Civil Fórumát tartotta meg a Perkátai ÁMK a helyben működő hivatalos és informális 

szervezeteknek, ahol Bogó Anikó alpolgármester-intézményvezető a települési éves kulturális 

naptárt állította össze, illetve egyeztette a szervezetekkel, míg Horváth Dóra, az intézmény 

munkatársa a pályázati lehetőségekről tartott tájékoztatót. 

 

 

Következő időszak eseményei: 

Február 7. 15 óra Győry-kastély, Fánkverseny a kastélyban a Nyugdíjas Klub szervezésében 

Február 10. 17 óra Győry-kastély, Lakossági fórum a település adórendelet tervezetéről 

Február 14. este Faluház, az Iskolai Szülői Szervezet jótékonysági bálja a Faluházban 



Február 16. Perkáta és térsége Időközi országgyűlési választás 

 

Perkáta, 2020. február 7. 

 

Somogyi Balázs polgármester 


