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Tisztelt Olvasó! 

 

A Perkátai Értéktár hagyományteremtő és 
ismeretterjesztő feladatot kíván betölteni. A soro-
zat célja, hogy Perkáta épített örökségét történeti 
és turisztikai szempontból bemutassa, a szellemi 
örökséget a nagyközönség elé tárja. Mindezeket 
úgy, hogy az elmúlt több mint 100 év helyi törté-
netíróinak munkásságát messzemenőkig tiszteli 
és az ő nyomdokaikat követve a kortársak kuta-
tómunkáját is közli. 

  A mostani kilencedik kötet részben ös--
szefoglalót ad az első nyolc kötetben feldolgozott 
perkátai épített és szellemi örökség legfontosabb 
emlékeiről, ahol szó esett a valaha állt és mostani 
templomokról, kápolnákról, a hozzájuk kapcsoló-
dó egyházi ünnepkörről. A hitélet mellett a gaz-
daságot leginkább meghatározó épületek bemu-
tatása is megtörtént, elsősorban a Perkáta sorsát 
alakító Győry-Hunyady család által épített kasté-
lyon és a kisperkátai uradalmi központon keresz-
tül, de a fő- és kegyurak mellett a két világháború 
közti paraszti társadalom és a perkátai tanya-
rendszer is bemutatásra került.  

Az összefoglaló kötet, amely nem lezárja 
a sorozatot, hanem részben az eddigi ismerete-
ket bővíti, hiszen az eddig tematikához eddig 
csak lazán kapcsolódó, ezért azokban csak érin-
tőlegesen bemutatott vagy azokban nem is tár-
gyalt épített örökséget is bemutatják, ahogy a XX. 
század második felében, az ezredfordulóban 
vagy az elmúlt években megvalósított értékeinket 
mutatja be. Másrészt pedig más szempontokat 
alkalmaz az eddigi kötetekhez képest, amelyek 
eddig inkább a történetírás szempontjából vizs-
gálták a perkátai értékeket, de a visszajelzésekre 
nyitottan reagálva a turizmus igényeit is figyelem-
be veszi az Önök által most olvasott füzet 
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Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Per-
káta hét-nyolc évszázados történelme az elmúlt 
évtizedekben már a magyar régészet ismeret-
anyagának is része, hála a nyolcvanas-
kilencvenes évek, majd a 2010 körüli feltárások-
nak és természetesen az elmúlt háromszáz év 
öröksége is része a perkátai identitásnak.  

E sorok között pedig azoknak is hálásak 
vagyunk, akik nem hagyják elveszni az elődeink 
tudását és a hagyományokat, gyűjtik, kutatják, 
ápolják a számunkra becses kincseket és Önök-
nek bemutatják. 

 

                              Somogyi Balázs polgármester 
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Épített örökségeink 

A Perkátai Értéktár füzetsorozat – mely a 
község múltjának bemutatását, a szellemi és 
tárgyi emlékek megőrzését tűzte ki célul – ezen 
kötetében lakóhelyünk fennmaradt, és az 
utókornak megőrzendő épített emlékeit mutatjuk 
be.                                                                    
 "Az örökség fogalma a múltból nő ki, 
meghatározza a jelent, és jelentéssel ruházza fel 
azt, amit a következő nemzedéknek átadunk. 
Ebben az értelemben nemcsak ablak a 
történelmünkre, hanem kapu is a jövőbe" – írja 
Bogyay Katalin, az UNESCO magyarországi 
nagykövete.   
 Örökségeink ezek, mert elődeink hagyták 
ránk, nemcsak magukat a tárgyi emlékeket, 
hanem azok jelentését, jelentőségét. Nekünk 
pedig feladatunk, hogy azok értékeit megőrizve, 
állapotát megóvva továbbadjuk a következő 
generációknak. Hiszen a múlt értékeinek 
megörökítése a jövő számára a jelenben élők, 
azaz a mi feladatunk.   
 Ez a képes gyűjtemény ezt szolgálja, 
olyan információkat, rövid háttér történeteket 
gyűjt egy csokorba településünk még ma is 
látható építményeinek múltjáról és jelenéről, 
melyet csak a helytörténettel részletesebben 
foglalkozók, illetve a történeteket még saját 
élményeikben őrzők ismernek. Teszi ezt azzal a 
céllal, hogy ezek a történetek a fiatalabb 
generációk számára is fennmaradjanak, illetve a 
turisztikai célból érdeklődőknek érdekességet 
nyújtsanak, hogy falunkat és annak épített, tárgyi 
emlékeit jobban megismerjék, megértsék. 

Jákliné Rajcsányi Rozália 
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56-os emlékmű 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

2016-ban állíttatta, a Polgári Összefogás 

Perkátáért Egyesület kezdeményezésére, 

Pavlicsek Attila tervei alapján, Kohut János és 

Paksi Lajos segítségével.  

Az emlékmű emléket állít az 1956-os 

forradalom hőseinek és a forradalom Corvin-közi 

parancsnokának, Pongrátz Gergelynek, 2002-ben 

Perkátán tett baráti látogatása tiszteletére. 
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Adonyi úti kereszt 

 
Galgóczy Ferenc állítatta 1863-ban, aki 

Székesfehérváron született 1815. június 11-én. 
1842-től volt itt káplán és 1850-ben itt lett 
plébános. Érdemei elismeréséül az adonyi kerület 
esperesévé és 1853-ban segéd kanonoknak 
nevezték ki. 

 Jó gazda volt. Szolgaegyházán szép 
birtokot szerzett, és birtokai jövedelméből 
segítette a közösségét. Emlékét őrzi az adonyi út 
melletti kőkereszt, amelynek felirata egy idézet 
Jeremiás siralmaiból.  
 

Ó ti mindnyájan, kik 
által mentek az úton, 

figyelmezzetek 
és lássátok, ha van 

e  fájdalom, 
fájdalmamhoz 

hasonló. 
Jeremiás siralmai 1.12 

1863 
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Árpád-kori templom maradványai 

 

         
 

Az 1980-as években Hatházi Gábor 
székesfehérvári régész-muzeológus irányításával 
végzett régészeti feltárások nyomán, Árpád-kori 
falú és templom nyomai és maradványai kerültek 
felszínre a Kőhalmi dűlőben, többek között két 
mészkő oszlop és faragvány töredékek 
formájában. 
 

  

 
A mészkő oszlopok 
a Templomkertben, 

a Lurdi barlang 
mellett lettek 
felállítva, a kő 
faragványok a 

székesfehérvári 
Szent István 

Múzeumba kerültek 
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Bárányjárási kereszt 

 

Az 1800-as évek második felében, Gróf 

Győry László a hozzá tartozó birtokközpontokban 

és lakott pusztákon állíttatott kő kereszteket. 

Ebben a keresztállítási hullámban készülhetett ez 

a kereszt is.     

 A háború után a terület a TSZ telephelye 

lett, a keresztet elhanyagolták, elég rossz 

állapotba került.     

 A privatizálás után a terület magánkézbe 

került, és az új tulajdonos 2017-ben a keresztet 

gondosan felújíttatta.    

 Felirata:  

LÉGY ÜDVÖZ OH SZENT KERESZT, NÉKÜNK 

EGYEDÜLI REMÉNYSÉGÜNK                         

1887 
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Csírói kereszt 

Az 1888-ban a Kőszegi család által a 

pentelei út mellé állított fakereszt helyére 1943-

ban állították. 

 P. Horváth Ferenc közbenjárásával 

Rákos Béla kőfaragó mester adományozta a 

községnek. Az 1970-es években megrongálták, 

darabjai 1975-ben kerültek be a Templomkert 

elhagyatott részére. 

A Polgári Összefogás Perkátáért 

Egyesület 2017-ben, Bálizs Péter atya emlékére 

a keresztet újraállította Horváth Árpád, Kohut 

János és a 42! Állomás Kulturális Egyesület 

segítségével a Temetőben. 

 

A kereszt eredeti 

felirata 

„JÁRVÁNYTÓL, 

ÉHINSÉGTŐL ÉS 

HÁBORÚTÓL 

MENTS MEG 

URAM MINKET” 
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Életút kapu 

Sztanó Anna nyugalmazott tanítónő, a 

falu díszpolgára adományozta 2008-ban Perkáta 

lakosságának. 

A kapu terveit Pavlicsek Nándor 

készítette, felhasználva az ősi magyar 

jelképrendszer elemeit és életutunk 

kettősségének jelképeit. A kaput a tervek alapján 

a Pavlicsek fivérek és a Faipari Vállalkozás 

kollektívája gyártották. 

A kaput Spányi Antal megyéspüspök 

2008.10.31-én szentelte föl. 

A kapu melletti sövényt Nagy Lajos 

adományozta Perkáta Önkormányzatának. 
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Emlékkereszt 

 A temető első felszámolt részéből került 

áthelyezésre a kápolna megépítése után, az 

1800-as évek vége fele. 

 A kereszt az 1919-ben 

megkeresztelkedett Szerb Imre (Jakab Izold) 

zsidó származású felsőcikolai intéző és 

családjának síremléke volt. 

 A kereszt felirata hiányosan olvasható. 
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Faluház 

 

A két világháború között épült „Rádi mozi” 
néven ismert filmszínház épületét a háború után 
államosították, majd felújították.   
 A MOKÉP filmforgalmazó vállalat 1957 
augusztusától újra indította a filmvetítést a 
„November 7” névre keresztelt filmszínházban. 
 Az 1960-as évek végén, az épület 
állagának felgyorsult romlása miatt, a Fejér 
Megyei Moziüzemi Vállalat elhatározta egy új 
filmszínház, kultúrház építését.    
 Az építkezés 1972-ben kezdődött, 
3.000.000.- forintba került és 1973 októberében 
már át is adták a Fejér Megyei Tanács Építőipari 
Vállalat által épített új többfunkciós kultúrházat, 
mely a filmvásznon kívül, színpadot és öltözőket 
is kapott.     
 Az építkezés ideje alatt a filmvetítés a 
régi „KALOT” kultúrházban, a faluban 
Nagykultúrnak nevezett épületben folyt. 
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Gecseg kereszt 

 A Gecseg kereszt a szovjet katonai 

temető mögött áll a felszámolt temetőrész 

bejáratánál. A keresztet Gecseg József állítatta 

1933-ban. A kereszt felirata: 

„Ó szent kereszt reménységünk 

Üdvözlégy mi békességünk 

Nyerj a híveknek malasztot 

Bűneinknek bocsánatot” 
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Gróf Győry Kastély 

A kastélytörténeti kutatások az első 

építési periódust 1758-ra, a jezsuiták birtoklásá-

nak idejére teszik. A másodikat IV. Győry Ferenc 

idejére, 1780-ra, míg a harmadik építési perió-

dust, melyben a kastély elnyerte mai formáját a 

mellékszárnyakkal és a parkkal együtt, 1820-as 

évekre, V. Győry Ferenc nevéhez kötik. A háború 

utáni államosítást követően a kastély némi 

átalakítás után általános iskolaként működött 

1974-ig, az új iskola megépítéséig, utána pedig 

Könyvtár és Művelődési Házként 2015-ig. 

A „Kínai-magyar Kulturális Turisztikai 

Központ létrehozása a perkátai Győry 

kastélyban” című pályázat folytán a kastély 

főépülete teljesen megújult, négy állandó kiállítás 

tekinthető meg, és otthont ad számtalan 

időszakos kiállításnak is. A kastély díszterme és 

konferenciatermei, nagyobb szabású képzések, 

esküvők és konferenciák befogadására is 

alkalmas. A pincéjében kialakított tornatermeknek 

köszönhetően, sport programoknak is helyet tud 

biztosítani 
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Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

 

A háború vége után Perkátán a tanítás 

szükségmegoldásként, a sebtében átalakított 

Kastélyban és épen maradt oldalszárnyában 

kezdődött meg, és a következő majd 30 évben, 

többszöri alakítgatással ez adott otthont az 

általános iskolának.                              

  Az 1960-as évek végére, sok-sok 

eredményes lobbizás után a Megyei Tanács 

Művelődési Osztálya tervbe vette az iskola 

építését, amely munkálatok 1972 év vége fele 

elkezdődhettek.     

 Két év alatt felépült a 12 tantermes iskola, 

majd fél év késéssel a tornaterem.   

 Az ünnepélyes átadásra 1974 

októberében került sor. Közel 40 évvel később, 

2013-ban megújult a teljes iskola, (új ajtók, 

ablakok, külső szigetelés, napelemek) és elnyerte 

mai arculatát.  
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Hunyadi Mátyás szobor 

 

A szobrot 2009-ben állíttatta Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata, a Polgári 

Összefogás Perkátáért Egyesület, Kohut János 

és Paksi Lajos segítségével. 

A szobor fából készült, a faragását Feil 

József, paksi fafaragó népi iparművész végezte. 
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Az I. világháború perkátai hősi 
halottjainak márvány emléktáblája 

 

 Győry Teréz Grófnő már régebben 
foglalkozott a gondolattal, hogy a világháborúban 
elesett perkátai katonáknak emléket állítson. 
Petrovácz Gyula felsőipari iskolai tanár, 
nemzetgyűlési képviselőt bízta meg a terv 
kivitelezésével, aki a templomot is építette. 
 Kéri Ferenc plébános a templom külső 
falát ajánlotta, a Grófnő a templomon belül 
szerette volna megépíteni, így a plébános 
megkerülésével Dr. Prohászka Ottokár Megyés 
Püspök úrhoz fordult, aki a grófnő elképzelését 
támogatta.    
 Míg Kéri Ferenc plébános lourdes-i útján 
volt, az emléktáblát beillesztették a templom jobb 
oldali oldalhajójába.    
  Illusztris vendégek előtt, nagy ünnepség 
keretében áldották meg az emléktáblát 1925. 
október 11-én, ami a grófnőnek kb. 30 millió 
koronájába került 
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II. világháborús emlékmű 

 

A II. világháború perkátai áldozatainak 

emlékműve a temetőn belüli főútvonal mellé 

került elhelyezésre 1993-ban. 

A gránitból készült emlékmű, Palotás 

József szobrászművész alkotása. 
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Immaculata szobor 

Az Immaculata szobrot  Győry Teréz 

grófnő 3 000 pengő költségen a templom előtti 

téren állíttatta 1933-ban, annak emlékére, hogy 

60 évvel azelőtt lépett be a bécsi Mária 

Congregációba. A carrarai fehér márványszobrot 

Krausz Lajos szobrászművész készítette, Nordis 

Nazareno kőfaragó mester budapesti 

műtermében.    Május 18-án állították fel a 

szobrot, másnap Kéri Ferenc plébános hálaadó 

szentmisét mondott, majd Svoly Lajos 

megyéspüspök megáldotta. A Mária szobor fején 

eredetileg egy drótból készült glória volt, mely az 

idők folyamán eltűnt róla. 

            

A szobor talapzatának felirata: 

                          1873. – 1933.                            

Óh, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj      

érettünk, kik Hozzád menekülünk.                   

Maria Congregatioba történő belépésének 60 

éves évfordulójának emlékére állíttatta Radványi 

Gróf Győry Terézia 1933. május 19-én. 
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Kilátói Mészáros kereszt 

 

 A temetőkápolna előtt, terméskő alapon 

álló homokkő kereszt az 1783-ban állított 

fakereszt helyére készült, a pentelei úton lévő 

Kilátó dombra, a valamikori Mészáros telekre. 

 A két világháború között hozták be a 

temető területére. 

 A talapzata és a felirata nem maradt meg 

az utókornak. 
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Kisbodogasszony 

római katolikus templom 

 

A római katolikus plébániatemplom a 
győri jezsuiták támogatásával, 1758-ban készült 
el, de már ekkor sem felelt meg az elvárásoknak.
  A barokkstílusú templom továbbépítését 
IV.Győry Ferenc folytatta 1776-1779-ig, Rieder 
János építész vezetésével bővítette a szentélyt, 
és tornyot emeltetett. Oltárát, Gyertyaszentelő 
Boldogasszonynak szentelték.   
 A templom átépítését jelenlegi formájára 
1914-1916 között, Foek Ernő tervei alapján Gróf 
Győry Terézia fejezte be. A szentély alatt 
elkészült a Győry család sírboltja, a sekrestye 
felett pedig a grófi család imahelye, az oratórium.
  Gróf Győry Terézia és utódja Hunyady 
Imre gróf is folyamatosan gondját viselték a 
templomnak.      
 A háború alatt komoly sebeket kapott a 
templom, felújításra szorult. A felújítások, 10-15 
évente a mai napig folytatódnak. 
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Kisperkátai fakereszt 

 

Kisperkátán, a mai forrástól kb. 150 

méterre található fakereszt elődjét gróf Győry 

László állíttatta az 1870-es években. 

A teljesen kikorhadt kereszt helyére 

1940-ben faragott és állított új fakeresztet Dr. 

Paukovics Ernő egyik munkása, a Moholról 

származó Kovács Lajos. Ennek a keresztnek 

akácfa csonkja még ma is látható. 

A ma is álló keresztet Szabó Lajos és 

Nagy József kezdeményezésére, 2010-ben 

állította a perkátai lakosok nevében Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata és a Polgári 

Összefogás Perkátáért Egyesület. 
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Kossuth szobor 

 

Hazánkban 58.-ként, a Kárpát-
medence kistelepüléseinek sorában pedig 
elsőként Perkátán állítottak közadakozásból 
Kossuth szobrot, melyet Kossuth Lajos 
születésének 100. évfordulójának alkalmából 
állíttattak a Kossuth-párti gazdák. 

A bronzból készült mellszobor 
alkotója, Horvay János szobrászművész volt. 

 A szobrot 1908. május 3.-án avatták 
fel. Az avatási beszédet Csontos Andor 
országgyűlési képviselő tartotta, és felszólalt 
utána Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc is. 
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Községháza 

A régi községházának 1934-ben történt 
leégése nemcsak nagy anyagi kárt okozott a 
községnek, mert újat kellett építenie, az 
ismeretlen időben épült régi helyére, hanem azért 
is sok tekintetben pótolhatatlan veszteséget 
jelentett, mert a levéltár nagy része szintén a tűz 
martaléka lett és ezzel sok régi adat pusztult el, 
mely a község régibb és újabb történetét 
megvilágosította volna 

      

Az új községház, még a tűz évében, 
1934-ben épült a réginél természetesen szebb és 
korszerűbb kivitelben. 
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Lourdes-i Szűz Mária barlangja 

 A Lourdes-i Szűz Mária barlangja az 
1950-es évek végéig a Községház szomszédsá-
gában, a Templom utca másik sarkán állt. 

  Kéri Ferenc plébános 1925-ben részt vett 
a Róma-Lourdes zarándokúton, mely esemény-
nek a hívők emléket szerettek volna állítani. 

 A községi elöljáróságtól ezt a helyet kap-
ták, gyűjtésbe kezdtek és összegyűlt 713 pengő 
10 fillér, melyből megépítették és bekerítették az 
emlékhelyet.  

 A Szűz Mária szobor a templomban volt 
elhelyezve (Mészáros Györgyné ajándéka volt), 
de a Grófnő a templom bővítésekor nem találta 
odavalónak és kitetette. A méltatlanságot szen-
vedett szobor így kapott elégtételt, felmagaszta-
lást.  

 A Lourdes-i barlang megáldását Kéri 
Ferenc plébános végezte 1927.augusztus 14-én. 

 A mai helyére történő áthelyezésében 
/bontás, szállítás, építés/ az Albert, a Passuth és 
a Bognár család vállalt meghatározó szerepet. 
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Mária malom 

 

A grófi birtoknak nem volt gondja a 
gabona őrléssel, hisz ha kis kapacitással is, de 
már az 1700-as évek végétől Kisperkátán 
működött a vízimalom.     
 A perkátai gazdáknak viszont nagy 
könnyebbséget jelentett, hogy 1927. augusztus 
7-én Bakody Ernő káplán megáldotta a Tóth 
János dunapentelei vízimalom tulajdonos által 
megépített kétemeletes gőzmalmot, és ezután 
nem kellett rossz utakon, rossz időben a 
szomszéd községekbe menni gabonát őröltetni. 
 Lehoczki Pál volt a főmolnár, akinek 15 
éves László fia az indulás másnapján halálos 
üzemi balesetet szenvedett. A malom 
folyamatosan 10-15 főt foglalkoztatott.  
 Az 1930-as évek elejétől Steiner Náthán 
lett a tulajdonos, majd őt Graepl Hugó váltotta. 
  Még az 1930-as évek végén Bem Gyula 
vásárolta meg, akitől lánya, Bem Mária kapta 
nászajándékba.     
  Férje Sárosdi István felújította, 
modernizálta a malmot és ez lett Magyarország 
első elektromos meghajtású hengermalma. A 
malmot feleségéről nevezte el Mária malomnak. 
  A malom államosítása 1950. január 1-én 
történt. Az államosítás után 1954-től a helyi 
tanács lett a malom tulajdonosa, akit egy 1964-es 
rendelet arra kötelezett, hogy a létesítményt adja 
át a Fejér Megyei Malomipari vállalatnak.  
 A vállalat kezelésében még 10 évig 
működött, majd az 1970-es évek végétől a 
gépeket fokozatosan leszerelték és elszállították. 
 Többszöri adás-vételi ügyletek folytán 
volt tulajdonos a 26- Építőipari vállalat, majd a 
Magyar Vagyonkezelő, míg 2001-ben az 1991-
ben alakult Bio-Nat Kft. vásárolta meg, aki ma is 
tulajdonosa.      

27



 A malom épületét felújították és 2008-tól 
megindult a termelés a Mikro-Vitál 
baktériumtrágya gyártásával. 
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Milleniumi emlékkő 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata, 

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

által kiírt „Millenniumi park létrehozása” című 

pályázaton nyerte el a megvalósításhoz 

szükséges összeget.   

 A Millenniumi emlékkő tervezője 

Balatoni János, az Intercisa Múzeum grafikusa. 

Az alkotás kivitelezője Dancsók János perkátai 

kőfaragó mester.   

 A park és a millenniumi emlékkő 

avatása színvonalas ünnepség keretében 

történt meg 2000. augusztus 20-án. 
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Milleniumi emlékoszlop 

 

 A Nemzet Művésze címmel kitűntetett 

kolozsvári születésű Szervátiusz Tíbor, „Életfa” 

című alkotását, a művész hozzájárulásával a 

Pavlicsek fivérek és a Faipari Vállalkozás 

kollektívája készítette el.    

 Az emlékoszlopot a Polgári Összefogás 

Perkátáért Egyesület széleskörű lakossági 

támogatással és segítséggel állította fel, a 

kereszténység ezer éves évfordulójára 

2000.09.08-án.      

 A magyarság ősi szimbólumait ábrázoló 

sámánfát, több illusztris vendég (Dr. Hende 

Csaba államtitkár, Rozgonyi Ernő ogy. képviselő, 

Eperjes Károly színművész) jelenlétében Dr. 

Takács Nándor megyéspüspök áldotta meg.  
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Nepomuki Szent János szobor 

 

A gyónási titkot megőrző cseh vértanú 

szobrát 1854-ben Gróf Győry Lászó földbirtokos 

állíttatta a pentelei út mellé.    

 A szobor felirata: „Mindenszentek öröme 

s gyönyörűsége könyörögj érettünk”  
 A szent ünnepén rendszeresen indult ide 

körmenet a templomból. Az asszonyok Szent 

János dalokat énekeltek, imádkoztak, majd 

koszorút helyeztek el a szobor lábánál. Ez az 

ájtatoskodás az 1800-as évek közepétől az 1900-

as évek elejéig volt jellemző.   

 A szobor az országút mentén az idők 

folyamán igen sérülékennyé vált, többször 

szándékos rongálásnak volt áldozata.  

  Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

2005-ben a szobrot restauráltatta, talapzatát 

megemelte. 
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Országzászló 

Az Országzászló mozgalom létrehozója a 
trianoni fájdalom volt. A nemzeti összetartozás 
kifejező eszköze így a csonka Magyarország 
városaiban egy olyan oszlop lett, amelyen félár-
bocra eresztett magyar zászlót helyeztek el. A 
mozgalom életre hívója Urmánczy Nándor or-
szággyűlési képviselő volt, aki 1925-ben hirdette 
meg az Országzászló Mozgalmat. 

A két világháború között az egész Ma-
gyarországra kiterjedő mozgalom a budapesti 
Szabadság téren 1928. augusztus 20-án felállított 
Ereklyés Országzászlóval indult útjára, majd or-
szágos mozgalommá terebélyesedett az ország-
zászló-állítás. Az Országzászlók „állandó kelléke" 
a Trianon előtti utolsó hivatalos középcímer volt, 
legtöbbször angyalokkal ékesítve. Sok helyen 
díszes lépcső vezetett a talapzathoz.  A két világ-
háború közötti Magyarországon minden „magára 
valamit adó" település felállította saját ország-
zászlóját. Így aztán az eltelt alig másfél évtized 
alatt mintegy ezer helyen avattak országzászlót, 
így fejezve ki a trianoni döntés elleni tiltakozást 
és a nemzeti gyászt. 

A második világháború után bekövetke-
zett szovjet befolyásoltság miatt megpecsételő-
dött az Országzászlók sorsa is. Legtöbbjüket 
1949-ig lerombolták, a kisszámú megmaradtnak 
1956 vetett véget. Az Országzászlók visszaállítá-
sának folyamata 90-es évektől kezdve azonban 
újra felerősödött. Perkátán 1936. október 25-én 
avatták fel ünnepélyesen az Országzászlót. Gás-
pár János lelkész szentelte fel, megyei elöljárók 
és Hunyady Imre gróf jelenlétében. 
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A háború alatt, a környéken elesett és 
beszállított 100 orosz katonát temettek el az Or-
szágzászló környezetében és emlékművet is 
emeltek, az eredeti oszlopot sértetlenül hagyva, 
azt ügyesen beborítva. 

A perkátai elöljáróság 1946-ban a megyei 
alispántól kérte a két orosz temető összevonását, 
melyet a székesfehérvári orosz állomásparancs-
nokság engedélyezett, így a 100 orosz katona 
holttestét is a szovjet katonai temetőbe szállítot-
ták. Ez egyben az Országzászló emlékművének 
bizonyos visszaállítási lehetőségét is jelentette. 
Az 1848-as szabadságharc századik évfordulójá-
ra, a magyar hősök emlékműveként avatták újra, 
„ELHULTANAK LEGJOBBJAINK HOSSZÚ 
HARC ALATT” felirattal és az első világháborús 
áldozatok hiányos névsorával ellátott márvány-
táblával. 1958. június 6-án P. Horváth Ferenc 
szentelte fel a magyar hősök emlékművét. A II. 
világháborúban elesettekre emlékező márvány-
tábla 1989-ben került az emlékműre. 
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Orvosi rendelő 

 

A Fejér Megyei Tanács Építési Osztálya 

tervezésében, /Szemes Ferenc tervezte/ az 

1970-es év elején kezdődött el a kivitelezés, 

melyet a Fejér Megyei Tanács Építőipari Vállalata 

végzett. 

 Az építése 1.200.000.- forintba került, és 

rengeteg társadalmi munkába, melyet a helyi 

termelőszövetkezetek és társadalmi szervek 

dolgozói végeztek. 

 Az új épületben helyet kapott két rendelő, 

egy nővérszoba és a fogászati rendelő. 

 Az avatási ünnepségen, 1971. július 15-

én Kenyér József tanácselnök büszkén adta át az 

egészségügyi intézményt dr. Baráth Károlynak és 

feleségének dr. Kádár Magdának. 

 A két orvos dombormű szobra, mely 

Pavlicsek Attila alkotása, 2019-től a rendelő falán 

kapott méltó helyet. 
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Óvoda és Szociális Központ 

A nagyperkátai önálló leányiskola, vele 
együtt a Zárda felépítéséről, majd annak 
fenntartásáról, szerencsére több korabeli 
irodalom és feljegyzés maradt ránk.   
 Győry László gróf az építést 1873-ban 
kezdte el és 1878-ban fejezte be. A nővérek 
működésüket augusztus 27-én az óvoda, 
szeptember 9-én az iskola megnyitásával kezdték 
meg.      
 1902-ben a grófnő a Zárda melletti két 
telek megvásárlásával megnagyobbította az 
épületet, és az így kialakult helyiségekben 
kórházat rendezett be   
 1934-ben az elöljárók, a helyben már 
tizenkét éve tevékenykedő Polgár Edita nővért 
tették meg főnővérré. Az új főnöknő 
szükségesnek tartotta a ház egyes részeinek 
átalakítását. Nővérlakás céljára át kellett adni az 
egész kórházat, amely így végleg megszűnt, a 
zárdában csak az óvoda és a kézimunka osztály 
terme maradt meg.    
 A háború alatt a Zárda épülete nem 
szenvedett maradandó sérülést. A háború után 
az iskolák államosítása miatt az Állami Államosító 
Bizottság a helyi szervekkel egyetértve 
határozatot hozott, hogy az egész Zárdát állami 
tulajdonba veszi, ideiglenesen meghagyja a 
nővéreknek a kápolnát és attól délre eső részt, 
ahol szűkös anyagi körülmények között működött 
a szeretetház.      
 A képviselő testület rendszeresen 
támogatta a szociális intézményt. 1948-ban 
államosították az épületet és a szeretetház 
szociális otthonná alakult át. 1949-ben a sárosdi 
intézménybe helyezték a gondozottakat és 
Perkátán megszűnt az intézményesített szociális 
gondoskodás.     
  Az 1950-es évektől megszűnt a 
leányiskolai oktatás az épületben és csak az 
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óvoda és a szociális intézmény helyén egy 
bölcsődei csoport működött. A legzsúfoltabb 
időszakban 4 óvodás csoporttal + 1 bölcsődei 
csoporttal működött az intézmény az új óvoda 
1991-es megnyitásáig.    
 Az óvodai rész kettő, majd három óvodás 
csoporttal működött tovább.   
 A szükséges átalakítások után a 
bölcsődei részben újra elfoglalta helyét a 
Szociális Központ. Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata által nyert pályázat útján 2010-
ben megtörtént a régi óvoda fűtéskorszerűsítése 
és teljes felújítása, majd 2011-ben a Szociális 
Központ teljes felújítása is. 

 

        

        

36



Parrag pusztai kereszt 

   

Az 1800-as évek második felében, Gróf Győry    

László a hozzá tartozó birtokközpontokban és 

lakott pusztákon állíttatott kő keresztet. Ebben a 

keresztállítási hullámban készülhetett, és maradt 

meg eredeti állapotában a Parrag pusztai kereszt 

is, mely teljesen megegyezik a bárányjárási 

kereszttel.     

 A puszta összes épületét lebontották, 

csak a kereszt maradt meg eredeti helyén.                    

A privatizáció során a terület magánkézbe került, 

és ma a parragi dűlő egyik szántó táblájának 

közepén, pár fa védelmében várja sorsa jobbra 

fordulását. Felirata:   

  

LÉGY ÜDVÖZ OH SZENT KERESZT, NÉKÜNK        

EGYEDÜLI REMÉNYSÉGÜNK                         

1887 
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Perkáta, Posta 

 

Az 1800-as évek második felében 
Perkátán már volt Postahivatal, a valamikori 
Posta utca közepén (ma Kisbács u. 8 szám alatti 
ház elődjében).    
 Az új távíróállomást 1895. október 20-án 
adták át a közhasználatnak.   
 Az I. világháború idején Szolovits István 
volt a perkátai postamester. A háború után, 
egészségi állapotára hivatkozva lemondott 
tisztségéről, maga helyett lányát ajánlotta.  
 Miután a lányt politikai szempontból is 
megbízhatónak ítéltek, 1926. október 5-én 
postamesternővé nevezték ki.    
 A perkátai Postahivatal nagy 
valószínűséggel az 1920-as évek végén, vagy az 
1930-as évek elején került a mai helyére. Az 
épületet a majd száz év alatt többször javítgatták, 
átalakították a mindenkori igényeknek 
megfelelően. 
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Perkátán elesett magyar honvédek sírja 

 

A katolikus templom szentélye mellett 

1944. dec. 12-én négy magyar katonát temettek 

el, akik holttestét KALOT legények találták meg 

és hozták be a faluba, a szőlőhegy térségéből.  

 

 

 

 

 

 

2011-ben Szabó Lajos és Nagy József 

kezdeményezésére, Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata, civil szervezetek és 

magánszemélyek támogatásával a sírt 

megújította. Az új síremléket 2011.okt.27-én 

szentmise és katonai díszszertartás keretében 

áldották meg és avatták fel. 

              

 

 

A halottakat 
P.Horváth Ferenc 

atya polgári temetés 
keretében temette 

el. 

Sírjukat az 1970-es 
években, a templom 
külső tatarozásakor 
elbontották és nem 

építették újra. 
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Pesei kereszt 

 A pesei család állíttatta 1888-ban a 

Széchenyi utca végén levő térre, ahonnan a 

buszforduló megépítése miatt 1969-ben 

helyezték át a templom mögé, jelenlegi helyére. 

 A kereszt felirata: 

„ISTEN DICSŐSÉGÉRE                          

emeltették                                                          

Pesei József, neje Pózs Teréz                                  

és gyermekeik                                                            

B. J.-né, sz. Pesei Julianna, János, András, 

József 

1888. 
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Petőfi szobor 

 Petőfi Sándor mellszobrát, Laki Ferenc 
volt képviselő adományozta a nagyközségnek. 

 A szobrot 2013. március 8-án az 1848-as 
forradalom kitörésének 165. évfordulójára tartott 
ünnepség keretében avatták fel. 

 A szobor alkotója Kelemen Anna, a 
Bodajki Hang- Szín- Tér Művészeti Iskola 
tanulója. 

 A szobor antikolt kerámiából készült, 
műkő lábazatra. 

 

       

41



Volt plébánia ház 

 

 Az első egyszobás plébániaházat a győri 

jezsuiták építették 1721-ben, és Hagyacsich 

Gergely plébános volt a lakója. IV. Győry Ferenc 

fejezte be a plébániaház építését, és bővítette is 

a templom megépítése után 1779-ben.  

 Később többször is bővítették és 

felújították. Utoljára P. Horváth Ferenc plébános 

végeztetett rajta javításokat, átalakításokat és új 

drótkerítést építtetett 1942-ben. 

 Az 1980-as évek vége felé az 

egyházközség másik plébániaházat vásárolt és a 

régit eladásra kínálták. Az épület magánkézbe 

került, azóta már tulajdonosváltás is történt, 

jelenleg üresen áll. 
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Pusztai tanítók emlékköve 

 

A Hunyadi Mátyás Általános iskola 
parkjában 2011. május 26-án volt az emlékkő 
avatása, melyet Sztanó Anna nyugalmazott 
tanítónő, a falu díszpolgára adományozott 
Perkáta lakosságának. 

Ezzel tiszteleg és emlékezik a falu 
lakossága;  

 Kisperkáta    
  Parrag puszta    
  Bárányjárás     
  Mélyvölgy     
  Szőlőhegy  

tanítóira és nehéz sorsú diákjaira. 

Az emlékkövet Varga László perkátai 
kőfaragó mester készítette. 
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Református templom 

 

A háború után, az általános földosztás 

alkalmával a református egyház is bejelentette 

telekigényét templom építése céljából.   

 Ekkor kapta meg a perkátai közösség, a 

volt grófi park szélén a fenyvesekkel borított park 

200 n. ölnyi területét. A templom felépítéséhez 

megkapott a gyülekezet egy volt uradalmi 

melléképületet teljes építőanyagával együtt.

 Ebből építette fel a gyülekezet 1949-ben 

a Dózsa György út 12. szám alatt lévő 8 x 4 m 

alapterületű kis toronnyal ellátott templomát. 

 A bontott anyagból készült épület 40 év 

alatt teljesen tönkre ment. A helyi faluvezetés a 

TSZ-szel összefogva, felújította a kis templomot. 
 

         

44



Selymespusztai harangláb 

Perkátán a régi Selymespusztán, a mai 

József Attila utcában található a Kármelhegyi 

Boldogasszonynak szentelt emlékhely. A 

harangtornyot 1890-ben annak emlékére 

emeltette a grófnő Győry Teréz, hogy 1888. július 

15-én egy balesetből szerencsésen 

megmenekült. Hintaját a megvadult lovak 

magukkal ragadták. Az emlékmű négy oldalán a 

Jó Pásztor, a Kármelhegyi Boldogasszony, Szent 

Teréz és az Annuntiátió (Gyümölcsoltó 

Boldogasszony) ábrázolása van. Bibliai idézet is 

olvasható az emlékművön: 

„Aki engem megtalál, életet talál, és üdvösséget 
merít az Úrból.” 

Civil összefogással 2008-ban megújult az 

emlékhely, és azóta minden évben litániával 

emlékeznek az évfordulón. 

 

 

45



Simon kereszt 

A temető hátsó kapujánál álló keresztet a 

Simon család állíttatta 1925-ben. A keresztről 

hiányzik egy fém Mária szobor, melyet a háború 

alatt P. Horváth Ferenc plébános biztonsági 

okokból a plébániára bevitetett, csakúgy mint a 

selymespusztai harangtorony eltörött eredeti 

márványtábláját. A háború után mindkettőt a 

plébánia külső falába falaztatta, nagy 

valószínűséggel még ma is ott találhatók. 

A kereszt felirata: 

„Isten dicsőségére emeltették                           

Simon Mihály és neje                                           

1925”. 
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Szentháromság szobor 

 A templomkert bejáratánál állították a 

homokkőből készült Szentháromság szobrot 

1843-ban. Eredetileg a kő oszlopok közé 

léckerítést építettek, majd Gróf Győry Teréz a 

templom bővítés után 1917-ben a templomkert 

bekerítésével egy időben a Szentháromság 

szobrot kovácsolt kerítéssel keríttette be.     

Legutóbb a kerítést a Polgári Összefogás 

Perkátáért Egyesület, a szobrot Szűcs Ferenc 

restaurátor, Bálizs Péter atya támogatásával 

2009-ben megújította. 

  A talapzat felirata: 

„Föld lakója, minden ügyben                              

Nézz az égre, s élj üdvösen                                 

Úgy áld meg a sz. Háromság                              

Mind örökké egy Valóság                                        

1 8 4 3” 
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Szőlőhegyi kereszt 

Az 1870-ben állított fakereszt helyére 

Győry Terézia grófnő állíttatta az 1900-as évek 

elején. 
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Szivárvány óvoda és bölcsőde 

 

 A régi Zárda épületében kialakított óvoda 

az 1980-as évek vége felé elérte kapacitásának 

csúcsát, már 4 óvodai csoporttal működött. 

 1990-ben megtörtént az új Szivárvány 

Óvoda egyik szárnyának építése, amit 1991. 

február 4-én adtak át a két gyerekcsoportnak. A 

második épületszárny megépítése forráshiány 

miatt elhalasztódott. 

Az étkeztetés eleinte a régi óvoda 

konyhájáról történt, majd 1996-tól a központi 

iskolai konyha vette át az óvodai étkeztetést is. 

2010-ben megtörtént az épületrész 

részleges felújítása, fűtéskorszerűsítése, 

akadálymentesítése. 
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 A 2010-es évek közepére, a közben 

örvendetesen megnövekedett gyermeklétszám 

miatt újra szűknek bizonyult az óvoda. Az 

eredetileg tervezett második szárny helyett egy új 

óvoda - bölcsőde szárnnyal bővült az intézmény, 

melyet 2019. október 9-én adtak át. 
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Szőlősgazdák keresztje 

A Szőlőhegy, Mélykúti dűlőjének közepe 

táján áll ez a fából faragott kereszt, melyet Ébl 

István szőlősgazda szervezésében állítottak a 

szőlősgazdák adományából 2007-ben.  

A kereszt melletti haranglábon szokták 

megszólaltatni a zárdakápolna tornyából 

megmentett, 1875-ben öntött harangot a 

szőlősgazdák nyári ünnepségén. 

A zárdakápolna harangja, biztonsági 

okokból 2017-ben bekerült a Kastélyba az 

állandó Helytörténeti Kiállítás tárgyai közé. 
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Temetőkápolna 

Galgóczy Ferenc (1815-1883) 
magánvagyonából épült a római katolikus 
temetőben a kápolna, amely neobarokk stílusban 
készült, kívül-belül gazdag díszítésekkel, és 
görög kereszt alaprajzzal.  

A kápolna szentelése 1883. szeptember 19-
én volt. Pauer János megyés püspök 
közreműködésével. 

Először kisebb javításokat végeztek rajta 
1902-ben, 1910-ben majd 1927-ben már nagyobb 
javításokat kellet elvégezni rajta. Az 1960-as 
évek elején külsőleg és belsőleg egyaránt 
megújult. A felújított kápolnát 1963-ban, a búcsú 
vasárnapján áldotta meg Schvoy Lajos 
székesfehérvári megyéspüspök. 

Az 1970-es években szorgalmazták, hogy 
ne csak ravatalozásra, hanem istentiszteletre is 
szolgáljon. 

A legújabb kori felújítás gondolata először 
2000-ben vetődött fel az egyházközségben. A 
püspökségnél pályázat útján nyert pénzek mellett 
megindult az adományok gyűjtése a lakosság 
segítségével, és a civil szervezetek által 
szervezett jótékonysági műsorok által. A kápolna 
teljes felújítása négy évig tartott. 

A felújítási munkák 2005-ben kezdődtek el a 
tető és a torony felújításával, ami két évig tartott. 
2007 a belső felújítás, 2008 pedig a külső 
színezés éve volt. 

2008. október 31-én délután már a felújított 
temetőkápolna harangjai fogadták a temetőbe 
ünnepelni érkezőket. Ünnepélyes megáldását 
Spányi Antal megyéspüspök végezte. 
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Volt uradalmi magtár 

 

 Perkáta legrégibb épületei közül való. A 

korabeli katonai térképek ábrázolása alapján, 

nagy valószínűséggel az 1700-as évek végén 

vagy az 1800-as évek elején magtárnak 

épülhetett V. Győry Ferenc birtoklása alatt. 

 A következő 200 évben sem használták 

más célra, mint magtárnak.    

 A háború után a magtár mögé építették a 

helyi Tűzoltóság szertárát, és mivel az épület a 

falu legmagasabb pontján áll, ideális volt a 

tűzoltók kilátó tornyát az épület tetejére építeni. 

 Az 1900-as évek privatizációs 

hullámsírjában ez az épület is magánkézbe 

került. Azóta már még egyszer gazdát cserélt, 

jelenleg egy perkátai magánvállalkozás raktárnak 

használja és megkezdték a felújítását is.  
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Zápor kút 

 

Ez volt a község legalacsonyabban 

fekvő, ezáltal legnagyobb vízhozamú kútja. Ezért 

az 1930-as évek elején a község elöljárósága 

átalakíttatta fedett kúttá úgy, hogy az lajttöltésre 

is alkalmas legyen. 

A Bányagépek és Mechanikai 

Szállítóberendezések Gyára Rt. által gyártott 

serleges rendszerű láncos kút, a kor 

legtökéletesebb vízkiemelő szerkezete volt. 

A kút szerkezetének külső megújítását, a 

Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület, Nagy 

József kezdeményezésére, 2020-ban végezte el. 
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Zsidó temető 

 

A felszámolt régi temető 

szomszédságában, a Temető utca végén, kb 600 

m2-en helyezkedik el a zsidó temető.  

A katonai térképek szerint, az 1880-as 

évek közepén már használatban levő temető volt. 

 Ebbe a temetőbe utoljára az 1920-as 

években történt temetés, a sírokat már senki nem 

gondozza, az Önkormányzat végzi a síremlékek 

közt a terület karbantartását. 
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