
Perkátán az én gyermekkoromban 
nagyon sok valamire való ember 
volt. A perkátai szőlőhegyen az ősi 
magyar szőlőfajtákból, oportóból, 
kadarkából, mézesből, piros-
szlankából bizony jó borok termet-
tek. Még az Alföldről is jöttek hoz-
zánk vásárolni. Szüleim úgy mond-
ták: „gyünnek a túsófélrű, majd 
megveszik azok a fölösleget.”
Két szőlőhegyen fehéredtek már 
messziről a présházak. Tekintélye 
volt annak a gazdának, akinél a nád-
tető mindig rendben volt, és aki min-
den szüretre rendbe tette kívül-belül 
a borospincét. Az meg természetes 
volt, hogy a présház előtt nyílott 
valamilyen virág. Elmaradhatatlan 
volt egy bokor orgona, egy ereszre 
fölfutó vadrózsa, aminek a csipke-
bogyója teaként adta nekünk télen 
az erőt, a nagymama hecsedlilekvár-
jával együtt.

Az írás teljes terjedelmében 
a 4. oldalon olvasható

•  Bemutatkozik az alpolgármester
•  Új önkormányzati képviselő a testületben
•  Testületi ülés beszámoló
•  Az elmúlt időszak sikerei

•  Hittantábor 2022
•  Új vezető a Perkátai Kínai Központ élén
•  30. születésnapját ünnepli a Forrás Agro Kft.
•  Hagyományos szüreti felvonulás és főzőverseny

Mészáros Zsuzsanna

Gyerekkorom emlékei…
A SZŐLŐHEGY
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Polgármesteri köszöntő
Tisztelt perkátai lakosok!
Köszönöm mindenkinek, aki élt alkotmányos jogával és részt 
vett az időközi polgármester választáson. Minden képviselőtár-
sam munkájára és együttműködésére számítok, azokéra is, akik 
nem engem vártak polgármesternek. Remélem, hogy a képvi-
selőtestületi ülések továbbra is kizárólag településpolitikai és 
szakmai viták színterei lesznek. Hiszem, hogy csak összefogással 
lehet nagy és fontos dolgokat végrehajtani. Nagyon lényeges, 
hogy ismerjük a perkátai lakosok kívánságait, preferenciáit. 
Mind a különböző programokat, mind a fejlesztéseket igyek-
szünk a helyiek véleményének és igényeinek minél alaposabb 
ismeretében megszervezni és ütemezni. Terveim szerint az ed-
digieknél több lehetőséget fogunk keresni arra, hogy találkoz-
zunk az itt élőkkel, hogy megismerhessük egymás véleményét. 
Ugyan fantasztikus dolgokat hoztunk létre, de nem dőlhetünk 

hátra. Javítanunk kell a közlekedési 
infrastruktúrát, sok helyen gondos-
kodnunk kell a lakossággal közösen a 
csapadék víz elvezetéséről. A további-
akban is folyamatosan modernizáljuk 
létesítményeinket. Mindent meg kell 
tennünk a jövőben is azért, hogy Perká-
ta egyre jobb és jobb hely legyen mind 
az itt lakók, mind az idelátogatók számá-
ra. Persze meg kell kötnünk a szükséges 
kompromisszumokat, de a döntésekért 

és a tévedéseinkért is maximálisan vállalnunk kell a felelősséget. 
Pontosan úgy, ahogy eddig is. A választásokon elért eredmé-
nyeket maximálisan tiszteletben tartva felül kell emelkednünk 
ellentéteinken, és közösen kell dolgoznunk a jövő érdekében. 
A siker kulcsa a közös erőfeszítés és a megalkuvást nem ismerő 
közös munka! Ebben a szellemben indítanám ezt az időszakot. 
Szinte teljesen biztos vagyok benne, az első lépésünktől az utol-
sóig mindannyian megteszünk mindent azért, hogy Perkáta to-
vábbra is fejlődjön.

Tisztelettel: Oláh István polgármester

Alpolgármesteri 
bemutatkozó

Tisztelt perkátaiak!
Azt gondolom nem szükséges személyemet bemutatnom, hi-
szen Perkáta gyermeke vagyok, ill. 2019 októbere óta települé-
sünk képviselője is, az önkormányzat pénzügyi bizottságának 
elnöke. Ettől függetlenül mindenképpen köszönöm, hogy lehe-
tőséget kaptam a bemutatkozásomra, mint alpolgármester.

2022.augusztus 1-én lettem választott alpolgármester. Pol-
gármester úr javaslatára, képviselő társaim 6 igen és 0 nem sza-
vazattal bíztak meg azzal, hogy alpolgármesterként dolgozhas-
sak a falu javáért. Köszönöm a bizalmukat!

Munkáltatóm a település polgármestere, aki meghatározza 
és meg is határozta a feladataimat. Ezek a következők:

A polgármester távolléte, akadályoztatása esetén általános 
jelleggel helyettesítem. Segítem a munkáját, feladatai ellátásá-
ban. Közreműködöm az önkormányzati rendeletek és a képvise-
lő-testületi határozatok előkészítésében, ezek végrehajtásának 

megszervezésében valamint ellenőr-
zöm ezek megvalósulását. Kapcsolatot 
tartok a képviselő-testület tagjaival. 
Mint említettem korábban személyem 
volt a pénzügyi bizottság elnöke, így 
továbbra is aktívan részt veszek a pénz-
ügyi bizottság munkájának segítésében, 
javaslataik előkészítésében, azonban 
tagja összeférhetetlenség miatt nem 
lehetek. A szociális intézmény és az ön-

kormányzat tulajdonában lévő nonpro� t kft. munkájának elő-
segítése, rendezvények lebonyolításában. A lakosság és az ön-
kormányzat közötti kommunikáció biztosítása, mely magában 
foglalja a település hivatalos honlapját, a település facebook 
oldalát és a negyedévente megjelenő újságban ismertetem az 
elmúlt időszak testületi üléseinek döntéseit, aktuális feladato-
kat és a jövőbeni terveket.

Fogadóórára várom Önöket minden szerdán 14:00-16:00 óra 
között a hivatal épületében, ahol feltehetik kérdéseiket, prob-
lémáikat, melyre megpróbálunk közösen megoldást találni. 
Amennyiben személyesen nem tudnak hozzám ellátogatni, ter-
mészetesen elérhető vagyok online is az alpolgarmester@perkata.
hu e-mail címen.

Tisztelettel: Mosonyi-Bógó Nikolett alpolgármester

Új önkormányzati képviselő 
a testületben

Kedves Barátom, Ismerősöm, tisztelt Perkátai Polgár!
A júniusi helyi időközi választás eredményeként a megürese-
dett testületi képviselői helyre a soron következő én lettem. A 
mandátumot elfogadva, 2022. július 11-én esküt tettem. Ezúton 

köszönöm meg annak a 335 kedves sza-
vazónak, aki még 2019-ben bennem is 
láttak lehetőséget! Természetesen kö-
szönetemet fejezem ki a többi kedves 
itt élőnek is, akik szívesen fogadnak en-
gem, illetve bíznak a közeljövőben vég-
zendő képviselői munkámban! Aki eset-
leg nem ismer, annak a következőkben 
pár mondatban bemutatkozom.

1975-ben Dunaújvárosban polgári 
szülők harmadik gyermekeként szület-

tem. Szüleim foglalkozásából eredően a családunk Pálhalmán 
lakott. 1989 augusztusában, immáron 33 éve ideköltöztünk Per-
kátára. Jelenleg is itt élek, már ezer szállal kötődöm a nagyköz-
séghez. Általános iskolámat Dunaújvárosban végeztem, majd 
a szakmámat is ugyanott sajátítottam el. Érettségit a Mezőföld 
Gimnáziumban szereztem, jelenleg a munkám mellett erősá-
ramú elektrotechnikusi képzésben veszek részt. Öt éve autó-
buszvezetőként dolgozom (akinek Székesfehérvár felé akad 
dolga és busszal kíván menni, simán találkozhat velem). Nős 
vagyok. Feleségemmel, Ramónával, aki a helyi szociális intéz-
ményben idősgondozóként dolgozik, két iskolás gyermekünket 
Zsigmondot és Dorottyát kiegyensúlyozott családban neveljük.

Bár a nevem mellett „független” szerepel, nem vagyok és 
nem is leszek független! Függök az Ön bizalmától, akaratától 
és persze kigondolt, de talán még másoknak el nem mondott 
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ötleteitől. Minden tudásommal igyekszem a testület munká-
ját segíteni. Megfelelő élet- és szakmai tapasztalat birtokában 
remélem, hogy sikerülni is fog! Természetesen lehetnek véle-
ménykülönbségek, hisz ez a sava-borsa az egésznek. Viszont az 
útnak egyfelé kell vezessen minket!

Hiszem, hogy egy képviselő akkor végzi jól a dolgát, ha az 
általa képviselt polgárok szavát mindig meghallja és azt meg-
felelően tudja tolmácsolni, továbbá azért kiáll. A jövőben kép-
viselői fogadóórámon is szívesen látom, amelynek időpontjáról 
és helyéről időben értesítést teszek. De bárhol is találkozunk, én 
szívesen meghallgatok mindenkit és amennyiben módomban 
áll segítek is!

E-mail: kisjozsef.kepviselo@gmail.com vagy a Polgármesteri 
Hivatalban, levélben a nevemre címezve.

Maradok tisztelettel Ön felé,
Kis József

Beszámoló
A 2022.08.24-ei testületi ülés alkalmával 13 napirendi pontot 
tárgyalt a testület.

1. napirendi pontban a korábbi Pénzügyi Bizottsági elnök 
alpolgármesterré választása, ill egy külsős tag lemondása miatt 
új elnök és új tag megválasztása történt. Elnökké Bölcskei-Csősz 
Nikolett képviselő asszonyt, míg új tagként Kis József képviselő 
úr került megválasztásra.

2. napirendi pontban a gyermekek napközbeni (bölcsődei) 
ellátásáról szóló rendelet került módosításra, mely kapcsán a 
gondozási díjat aktualizáltuk.

3. napirendi pontban egy 2017-es rendeletet módosítot-
tunk a házasságkötés hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn 
kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a � zeten-
dő díjak mértékéről döntöttünk.

4. napirendi pontban a Köztisztaságról és környezetvéde-
lemről szóló 2016-os rendelet került frissítésre, aktualizálásra, ill. 
hatályon kívül helyezésre került az Avar és kerti hulladék nyílt-
téri égetése helyi rendelet az országos kormányrendelet értel-
mében.

5. napirendi pontban korábbi egyeztetéseknek megfele-
lően módosításra került az önkormányzati lakások lakbérének 
mértéke, mely utoljára 2007-ben volt módosítva.

6. napirendi pontban az étkeztetést biztosító cég által frissí-
tett nyersanyagnorma � gyelembevétele mellett emelésre kerül-
tek az étkezési díjak.

7. napirendi pontban egy szintén 2017-ben módosított ren-
deletet tárgyaltunk, melynek következtében a temetkezési he-
lyek feletti rendelkezési jogért � zetendő díjak emelése valósult 
meg, valamint új díjként meghatározásra került a temetkezési 
vállaltok által temető fenntartási hozzájárulás 30000 Ft/alkalom 
összegben.

8. napirendi pontban a gyermekétkeztetés intézményi térí-
tési díjairól szóló 2007-es rendelet került módosításra az étkezé-
si nyersanyagnorma mértékéig.

9. napirendi pontban az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet került aktualizá-
lásra, melyben módosítva lett a Faluház bérleti díja.

10. napirendi pontban egy a Farkas József és Gecseg Péter 
tulajdonában lévő 1158/B Hrsz.-ú ingatlan kapcsán döntött a 
testület elővásárlási jogáról való lemondásáról.

11. napirendi pontban arról tárgyaltunk, hogy az idei évben 
is pályázni kívánunk a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatásra. A testület az idei évben 130 m3 szo-
ciális tüzelőanyag igénylésére nyújtja be pályázatát. A pályázat 
benyújtásának határideje augusztus 31., így az elbírálása és az 
esetlegesen elnyert mennyiség ismerete a későbbiekben kerül 
kihirdetésre.

12. napirendi pontban a Pál�  Duna Sprint Kft. kérelme került 
elbírálásra, aki a keddenkénti vérmintákat, ill. a bölcsőde részére 
biztosítja napi szinten az élelmiszerszállítást. Kérelme a megnö-
vekedett üzemanyag árakra tekintettel az étel és mintaszállítás 
díjának növelését kérelmezte. A vérminta szállítása 4200 Ft/
alkalom, míg az ételszállítás 7150 Ft/ alkalom költségen került 
elfogadásra.

13. napirendi pontunk az Egyebek volt, melyben szó esett
–  a hétvégén 2022.08.27-én a Perkátai Polgárőrség által meg-

rendezésre kerülő Közbiztonsági nap kapcsán benyújtott, 
Liszt Ferenc utca és Március 15. utca közötti szakaszt érintő 
útlezárásról, mely engedélyezésre került

–  a Fejérvíz rendkívüli tájékoztatásáról, amely a víziközmű 
(ivóvíz és szennyvíz) szolgáltatás önkéntes alapon történő 
állami tulajdonba adásáról szólt. Polgármester úr részéről 
egy szándéknyilatkozat leadása volt egyelőre az elvárás au-
gusztus 31-ig, azonban úgy gondolta ezt mindenképpen 
a testülettel egyeztetve szeretné megtenni. A szándéknyi-
latkozat pozitív elbírálása került megszavazásra, végleges 
döntést szeptember 22-ig köteles a testület hozni.

–  szó esett továbbá a 1103/1 Hrsz-ú és a 1438 Hrsz.-ú ingatlan 
(motocross pálya) használatáról is, mely kapcsán hatályon 
kívül helyeztük a 106/2012-es számú határozatot, amely a 
fent említett területek Perkátai Sportegyesület részére át-
adta kezelésre és használatra.  A terület további hasznosí-
tása kapcsán egy 3 fős bizottságot hozott létre a testület.

A fenti rendelet módosítások 2022.10.01-től hatályosak és ha-
marosan megtekinthetőek a település hivatalos honlapján.

Mosonyi-Bógó Nikolett alpolgármester

Az elmúlt időszak sikerei
PÁLYÁZATI SIKEREK

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közösségszer-
vezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértá-
mogatás” című nyertes pályázatnak köszönhetően 1.999.996 Ft 
összeget nyert el településünk. Az elnyert összeget egy (8 m × 
20 m-es, 160 m2, horganyzott, korróziómentes acélból készült) 
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rendezvénysátorra fordítottuk. A sátor 2.680.000 Ft-ba került, 
melyhez a pályázaton elnyert összegen felüli részt – 680.004 Ft-
ot – önkormányzatunk biztosította. 

Szintén a Magyar Falu Programkeretében meghirdetett „Út, 
híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/
felújítása” című nyertes pályázat keretében elnyert 37.949.313 
Ft összegből új aszfaltot kapott a Sport utca 1 szakasza, ill. mart 
aszfalt burkolatot kapott a Rákóczi Ferenc utca, Rózsa köz és a 
Deák Ferenc utca.

Köszönjük a pályázat megírásában résztvevők lelkiismeretes 
munkáját!

KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE TELEPÜLÉSÜNKÖN

A tavalyi évben megkötött szerződés keretein belül a települé-
sen közvilágítást szolgáló lámpatestek lecserélődtek. A korsze-
rűsítés kapcsán 445 db led lámpa került fel Perkáta utcáiban. 
A korszerűsítéssel kevesebb karbantartást és alacsonyabb fo-
gyasztást érhet el településünk.

Mosonyi-Bógó Nikolett alpolgármester

Mészáros Zsuzsanna

Gyerekkorom emlékei……

A SZŐLŐHEGY
Minden valamirevaló embernek van egy darab szőlőföldje, 
vagy legalább pár tőke szőlője!” - szokta mondani édesapám. 
Az embereknél csak a szőlőtőke kitartóbb. Eső veri, vihar tépi, 
jég szaggatja, lisztharmat öli, de azért mindig marad annyi fürt 
a tőkén, hogy legyen egy kis hegyleve a pincében.

A parasztember ugyanis mindig talált okot arra, hogy áldo-
mást ihasson sógorral, komával.

Egy pohárkával akkor is inni kellett, ha jól adta el az ember 
a kismalacokat, de a tenyérbecsapást akkor is egy pohár jóféle 
bor követte, ha jól járt az ember egy üszőborjú vételénél.

Na és jött a húsvét, a karácsony a keresztelő... Egyébként meg 
egy szelet sonka, vöröshagyma után is egy pohár borocska dukált.

Nagyapám jó borosgazda volt, ő úgy mondta, hogy aki sző-
lőt művel az sohasem issza le magát a sárga földig, mert nem 
pocsékolja a keserves munkával megtermelt bort. Csak annyit 
iszik, ami az egészségére válik, a többi csak kárba vész.

Perkátán az én gyermekkoromban nagyon sok valamire való 
ember volt. A perkátai szőlőhegyen az ősi magyar szőlőfajták-
ból, oportóból, kadarkából, mézesből, pirosszlankából bizony jó 
borok termettek. Még az Alföldről is jöttek hozzánk vásárolni. 
Szüleim úgy mondták: „gyünnek a túsófélrű, majd megveszik 
azok a fölösleget.”

Két szőlőhegyen fehéredtek már messziről a présházak. Te-
kintélye volt annak a gazdának, akinél a nádtető mindig rend-
ben volt, és aki minden szüretre rendbe tette kívül-belül a bo-
rospincét. Az meg természetes volt, hogy a présház előtt nyílott 
valamilyen virág. Elmaradhatatlan volt egy bokor orgona, egy 
ereszre fölfutó vadrózsa, aminek a csipkebogyója teaként adta 
nekünk télen az erőt, a nagymama hecsedlilekvárjával együtt.

A fér� ak a régi időkben reggeltől estig a földeken dolgoztak. 
Keresték a kenyeret a családnak. Szombaton, vasárnap jutott 
idő a permetezésre. Csak rézgálicot használtak, „kíkküvet” ahogy 
apám mondta. Régen szokás volt lisztharmat, peronoszpóra el-
len gereblyézni a tőkék között. Nem használtak vegyszert, csak a 
legvégső esetbe. Nyugodtan mászkálhattunk a cseresznyefára, 
körtefára, degeszre tömhettük magunkat a gyümölccsel, nem 
volt megmérgezve.

Édesapám úgy mondta: „A jó bornak tiszta hordó köll, a must 
meg majd tudja a maga dógát. Aztán a bor meg ne fínyes le-
gyen hanem jó.”

A szőlő összes munkáját a nyitáson és a permetezésen kívül 
az asszonyok meg a gyerekek csinálták. Mi a bátyámmal szíve-
sen baktattunk kilométereket a poros úton. Majdnem egy órát 
gyalogoltunk édesanyámmal, de észre sem vettük. Ha nyúl fu-
tott a búzában, akkor arról mesélt nekünk, ha fácán kuporgott 
az út melletti bozótosban elmagyarázta, hogy biztosan a tojáso-
kat költi, ne hogy felriasszuk. Mire kiértünk a zsöllérbe, jó néhá-
nyan ránk köszöntek:

„– Jó reggelt Julcsikám, mísz a gyerekekkel? – Adjon Isten Te-
rus néném ! Megyünk kötözni, kapálni. – Jó reggelt, adjon isten 
Bözsike. Látom te már megelőztél minket. Harmatta gyütté...

– Hiába no, a kisgyerek kicsit lép, de majd segítenek nekem, 
aztán majd behozzuk a lemaradást.”

Igaz, hogy mindig reggeli után indultunk a szőlőbe, de mi-
helyt a diófa alá értünk valahogy rögtön a kosárban kutakod-
tunk a bátyámmal. Pedig csak kenyér, szalonna meg víz volt 
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benne. A hozzávaló paprika paradicsom hagyma, ott bújt a tő-
kék között.. Talán a jó levegő az akácillat a vadgerle búgása tet-
te, máig nem tudom, de kint a hegyen mindig éhesek voltunk. 
Délben édesanyám kettévágott egy görögdinnyét, aminek 
előbb kiettük kanállal a belét, azután a héját tálnak használtuk. 
Telemetéltük paprikával paradicsommal hagymával és már ké-
szen is volt a hideglecsó. Hozzá kácsazsíros kenyeret ettünk.

Fáramásztunk, pille után futottunk, ürgét öntöttünk. Erősek 
egészségesek voltunk. Megismertük az árokparton a vizimentát, 
kakukkfüvet, kamillát. Megtanultuk, hogy akkor kell szedni, ami-
kor a legmelegebben süt a nap. Édesanyám a padláson megszá-
rította, és télen egy-egy marékkal hozott le belőle teának.

Eső után a két szőlőhegy között lévő réten rengeteg volt a 
gomba, sóska. Szedtünk belőle egy-egy kosárral, meg volt a va-
csora, vagy a másnapi ebéd. Közben megismertük, megszeret-
tük és megtanultuk tisztelni, becsülni a természetet.

Szüleim, nagyszüleim megtanították hogyan kell a nap állá-
sából, a madarak röptéből, hangjából megjósolni az időt. Még 
„százágra” sütött a nap, amikor édesapám azt mondta, hogy 
ideje „cihelőcködni” mert a partifecskék a földön húzzák a szár-
nyukat, úgy hogy hamarosan vihar lesz. Ha a szőlő végén lévő 
szedresben hirtelen némultak el a madarak, gyorsan kellett ha-
zafele indulni, hogy a zivatar el ne verjen minket.

Szinte mindig beigazolódott az előrejelzése. Nagyszüleink azt 
is megtanították nekünk, hogy viharban nem tanácsos magányos 
fa alá bújni, és a kapa kasza sem jó társ ilyenkor. Nem tudom pon-
tosan mennyi volt ezekben az igazság, de hogy az idős parasz-
temberek nagyon tapasztaltak és bölcsek voltak, az biztos.

Délben a csősz megkondította a hegytetőn a kisharangot. Mi 
gyerekek futottunk megnézni a szőlővégi napóránkat, és ha ne-
tán sietett vagy késett, hát könnyen igazítottunk a fadarabon, 
boton, hogy a hegye éppen a delet mutassa.

Az én gyerekkoromban a hűtőszekrényt még a kútvödör meg 
a pince helyettesítette. A levágott hízónak pedig minden részét 
felfüstöltük. Így tudtuk tartósítani. Bizony a füstöltet úgy kellett 
beosztani, hogy egész évben elég legyen. Mindennek megvolt 
a maga ideje. A disznósajté áprilisban, ha megszólalt a kakukk. 
Édesapám egész életében őszinte, becsületes ember volt, de bi-
zony egyszer minden évben füllentett. Ő ugyanis már a márciusi 
szőlőmetszésből hazatérve erősen bizonygatta, hogy hallotta a 
kakukkot a szőlőhegyen. Itt az idő, hogy a svárklit lehozzuk a 
padlásról... Így történhetett, hogy mire a kakukk valójában meg-
szólalt, mi már a füstöltoldalasnál tartottunk...

Édesapám hazugsága pedig bocsánatos bűnnek számított 
egész életében. Így Orbán nap táján szeretettel gondolok Rá, és 
az elnyűtt biciklikre, aminek a csomagtartóján hozta haza ne-
künk, gyerekeknek a legelső szőlőfürtöket, a legédesebb almá-
kat, no meg a rengeteg kinyűtt gazt az aprójószágnak, hogy az 
se vesszen kárba. A kormányán mindig volt egy-egy madzaggal 
összekötött mezei virágcsokor a nyárikonyha asztalára.

De mi gyerekek legjobban mégis a „nyúllátta” kenyérnek, 
„madárlátta” szalonnának örültünk. A legfrissebb kalács sem íz-
lett volna ezeknél jobban...

Sokat tudnék még mesélni a diófa alatt sütött szalonnákról, 
parázsban sült krumplikról, a szüretek vidám hangulatáról, a bir-
kagulyásról, az édes mustról...

Manapság ha kint vagyok a szőlőhegyen, fájó szívvel gondo-
lok édesapám szavaira...

„Minden valamirevaló parasztembernek van pár tőke szőlője.”
Attól félek, elfogyott a valamirevaló parasztember manapság...
Mert a szőlőhegy nagy része bizony parlagon hever, a kakukk 

is hiába kiabál, csak a vizimenta nő, azóta is rendületlenül...

Hittantábor 2022
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Olvasó! Pár év kihagyás után idén, 2022. júliusában is-
mét megrendezésre került a hittantábor.

Első napon 8:30-ra érkeztek a gyermekek. Köszöntöttük egy-
mást, imádkoztunk, ismertettük a napi programot, majd regge-
li után a csapat kettéoszlott, egyik részük a plébánián maradt 
táboros egyenpólót készíteni, a csapat másik része a kastély 

mögötti füves területen játszott. Ebéd után visszatértünk a plé-
bániára, ahol a gyerekek kérdéseket tehettek fel Szeleczky Csa-
ba atyának. A gyermekeket 16 órakor engedtük haza.

A tábor másnapján reggel 7:30-kor indultunk az aznapi 
kiruccanásunkra. Utunk első megállója Bodajk volt, ahol a 
felújított Segítő Szűz Mária kegytemplomot vehettük szem-
ügyre és a kálváriát. Utána buszra szállva tovább indultunk 
Komáromba, ahol a monostori erődöt vette be a perkátai csa-
pat, majd ezt követően indultunk tovább Komárnoba. Végül 

utunk már hazafele vezetett, ahol a gyerekeket 
már várták szüleik.

A harmadik nap 8:30-kor vette kezdetét reg-
gelivel, ismertetővel és játékokkal, majd ezután 
a kastélyt tekinthették meg a gyermekek. A tá-
bor zárásaként szentmisén vettünk részt, amit 
Csaba atya celebrált.

Köszönjük a gyermekeknek, hogy érdeklődtek 
a tábor iránt és szüleiknek, hogy támogatták őket 
benne. Köszönjük minden támogatónak az ado-
mányokat, a segítőknek a türelmüket és az ener-
giájukat, illetve nem utolsó sorban köszönjük 
Zsédely Tamás hitoktatónak a tábor szervezését.

Pavlicsek Jázmin Zsanna ministráns vezető
Zsédely Tamás hitoktató

Viczkó Vilmos



6 Perkátai Hírek

Őszi-téli programok, történések 

Az ősz folyamán útjára indítjuk Kézműves Alkotó Műhely prog-
ramunkat, ahol a résztvevők (gyermekek és felnőttek) különböző 
kézműves technikákat ismerhetnek meg, próbálhatnak ki. Várom 
kreatív Perkátaiak jelentkezését, akik szeretnének a programba 
bekapcsolódni, szívesen megmutatnák kézműves tudásukat és 
alkalmi, szakkör vagy tanfolyam jelleggel megtanítanák. 

Nyitottak vagyunk minden olyan felnőtt vagy gyermek prog-
ramra irányuló kezdeményezésre, amely illeszkedik a Győry Kas-
tély megjelenéséhez.

Sikeresen indult Kas-
tély Esküvő programunk 
a gyönyörű helyszín mel-
lett többféle szolgáltatást 
nyújtó csomagajánlata-
ink közül választhattak a 
párok. Az idei évre is van 
még néhány szabad idő-
pontunk, de már a követ-
kező évre várjuk jegyes-
párok jelentkezését, ha 
elegáns kastély esküvőt 
terveznek.

Továbbra is rendelke-
zésre állnak konferencia 
és előadótermeink csa-
ládi, céges rendezvé-
nyekhez, igény szerint a 
megszervezésben és le-
bonyolításban is tudunk 
segíteni.

Hamarosan elkészül a 
kastély weboldala új arculattal. A kastély történetének, kiállítá-
sainak megjelenítése mellett, Perkáta nevezetességeit is bemu-
tatnánk. A kastélyban zajló programok eseménynaptár formá-
jában napra készen láthatóvá, elérhetővé válnának mindenki 
számára.

Szívügyem a kastélypark felújítása, ehhez a nagy ívű feladat-
hoz nélkülözhetetlen egy részletes tervdokumentáció elkészí-
tése. Jelenleg az ehhez szükséges előkészítő munkálatokat és 
felméréseket végezzük a parkban.

Továbbra is fontos feladatunk a falurendezvények szervezé-
sében való részvételünk. A Hagyományőrző szüreti felvonulás 
és Főzőverseny rendezvényre nagyon sok pozitív, támogató 
visszajelzést kaptunk, amit itt is szeretnénk megköszönni. Külön 
köszönetünk illeti a felvonulás lelkes résztvevőit, és nagyvonalú 
támogatóit. 

Az indián nyár időszakában is tervezzük előadók meghívását 
több érdekes, közérdekű témában, mini koncertek, szórakozta-
tó műsorok megszervezését.

Már elkezdtük a készülődést a karácsonyi ünnepkörre, szeret-
nék elegáns hátteret adni az adventi vasárnapok gyertyagyúj-
tásaihoz. Karácsonyi díszbe öltöztetjük a kastélyt, társszervező-
inkkel együtt tartalmas programmal, zenei fellépőkkel, gyermek 
foglakozásokkal, hangulatos kézműves vásárral, karácsonyi � -
nomságokkal várunk mindenkit az adventi hétvégéken.

Új vezető a PKK élén

Szeretettel köszöntök minden kedves 
Perkátait!
A Perkátai Kínai Központ Nonpro� t Kft. 
által meghirdetett igazgatói állására vá-
lasztottak ki. Szeretnék néhány szóban 
bemutatkozni: 

Közel egy évtizede élek feleségemmel 
Perkátán, két gyermekünk már ide született. Örülünk, hogy egy 
ilyen helyen és közösségben nevelhetjük fel őket. Munkám során, 
több évet töltöttem el vezetőként, és pedagógusként, majd sa-
ját kertépítő vállalkozásomat irányítottam. Nagyon örülök, hogy 
már nemcsak itt lakóként, hanem a Győry-Kastély vezetőjeként is 
részt vehetek a település életében.

Kiemelt céljaim közé tartozik a kastélypark – a felújított kas-
télyhoz méltó – megújítása. Ez nemcsak turisztikai szempontból 
lényeges, célom, hogy a kastélypark mindannyiunk pihenőpark-
jává váljon. A kastélyt, és a kastélyparkot – az üzleti hasznosítása 
mellett – szeretném, hogy a mindennapjaink szerves részeként, 
egyfajta közösségi térként használnánk.

Remélem, hogy munkám során sikerül az ide látogatókkal 
megismertetni az itt élők értékeit, Perkáta örökségét és jelenét.

Baráti üdvözlettel: Orgoványi Viktor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Kormos Zoltánnak, Adrien-
nek, Anikónak Pók Istvánné gyógyításában végzett önzet-
len segítőkész munkájukért.

Köszönettel és hálával tartozunk még a Perkátai Szociális 
Központ munkatársának Kisné Ujfalusi Ramónának és csa-
ládjának Gizi néni ápolásában nyújtott segítségéért.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik Pók 
Istvánné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoz-
tak, fájdalmunkat bármilyen módon enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Perkátai Kínai Központ Nonpro� t Kft.

IMPRESSZUM: Perkáta nagyközség időszaki lapja 2022. 3. szám
• Honlap: www.perkata.hu • Alapító és kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
• Felelős szerkesztő: Perkátai Hírek szerkesztőbizottsága • Címe: 2431 Perkáta, Szabadság tér. 1. 
• E-mail: ujperkataihirek@gmail.com • Tördelés, tipográ� a: Németh Zoltán • Címfotó (drón): Sohonyai Péter
• Nyomdai kivitelezés: Rolling Nyomda Bt. (Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.) 
• Megjelenik negyedévente, 1350 példányban • Az újság példányai beszerezhetők Perkáta Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalában • Fotók: Bolvári Dorina (1. o.), Vigh György (2. o. balra és jobbra lent), Szakolci 
Gréta (3-4. o.), Szentes Kitti (8. o. lent), Ábenhauer Takács Melinda (8. o. jobbra lent)
A további fotókat az írások szerzői készítették, illetve az adott cikk szereplőinek archívumából valók.
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30. születésnapját ünnepli 
a Forrás Agro Kft.

Perkáta lakossága számára csak „TSZ”-ként emlegetett Forrás 
Agro Kft. idén ünnepli 30. évfordulóját. Ez a kerek születésnap 
adott indokot arra, hogy a társaság tulajdonosai és dolgozói ün-
nepséget tartsanak a Kossuth telepen. A rendezvényen átadásra 
került egy emlékmű, mely Nemes Ferenc iparművész keze mun-
kája, amit a legidősebb (Czompó Sándorné) és a két leg� atalabb 
(Bernáth Gergely és Radeczki Ádám) alapító tag leplezett le. Ezen-
kívül a jelenleg aktív dolgozók és a tagok névre szóló, gravírozott 
emlékérmet vehettek át Horváth Judit ügyvezetőtől. Ezen jeles 
alkalomból tekintjük át röviden a szervezet történetét.

A Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet 1992. augusztus 11-én, 
46 alapító tag összefogásával alakult. A tagok a Magyar-Kínai Ba-
rátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tulajdonosai, tagjai 
voltak az új szervezet alapítása előtt, így egy kiválással hozták lét-
re az új egységet. A Forrás Szövetkezet minden dolgozója egyben 
tulajdonos is volt, így hát nagy lendülettel és akarattal kezdtek el 
dolgozni, mert tudták, hogy a saját boldogulásukért, a saját jövő-
jükért, a saját elképzeléseik szerint dolgoznak ezután. A szövetke-
zet tevékenységét kezdetben 26 fő végezte, a többi tulajdonos 
(20 fő) pedig nyugdíjas volt, így ők nem vettek részt a munkavég-
zésben, de érdeklődésük egy percig nem lankadt a gazdálkodás 
iránt. A � atalok meghallgatták őket, és minden évben szántak 
rá időt, hogy együtt, közösen megbeszélhessék a történéseket, 
taggyűléseket tartottak.  A mai napig ez a Forrás sikerének egyik 
kulcsa, hogy közösséget alkotnak, és jó dolog közéjük tartozni.

A Forrás induló vagyonát csak a mostani telephely és néhány 
gép alkotta, ezért az indulásnál saját pénzükkel és eszközeikkel 
is ki kellett egészíteni a kezdeti költségeket. Az első évben még 
� zetésre sem futotta, de hitük és lendületük ekkor sem csök-
kent. Mindezen erőfeszítések végül meghozták a várt sikereket, 
a vállalkozás beindult, és azóta is sikeresen működik. Mára Per-
káta egyik legnagyobb, legmegbízhatóbb vállalkozásává vált, 
és nem feledkeznek el a település támogatásáról sem. Napja-
inkban már új gépekkel és pénzügyi stabilitással rendelkezik a 
cég, mely 2013-tól Forrás Agro Kft. néven szerepel.

Az egyre növekvő aszály és a világ folyamatos változásai, az 
in� áció és egyéb gazdasági kihívások nagy megmérettetések 
elé állítják a Forrást is, de reméljük, hogy az elkövetkező mini-
mum 30 évben is a falu része marad és újabb jubileumokat ün-
nepelhetünk együtt.

Horváth Judit, Horváth Alexandra
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A hagyományos szüreti felvonulás 10 
órakor vette kezdetét a Győry-kastély 
kertjében. Szerencsére az idő nagyon 
kegyes volt hozzánk, a kezdeti borongó 
felhőket felváltotta a napsütés. A felvo-
nulókat Albert Zsombor betyár vezette 
Zengő nevű lovával. Hintókkal, feldíszí-
tett fogatokkal és lovasokkal népesültek 
be Perkáta utcái a kijelölt útvonalakon. 
A felvonulók között a szomszéd települé-
sek lovasai is tiszteletüket tették. A megál-
lókban volt zene, mulatozás, bőség italból 
és ételből. A kisbíró, Papp Péter köszön-
tötte a falu lakosságát és a helyi néptán-
cosok gyönyörű ruháikban színesítették 
a programot. A bíró és a bírónő szerepét 
Csere Kinga és Fülöp Bence öltötte magá-
ra. A felvonulás végén az ünneplő közös-
séget gulyással kínáltuk, megköszönve 
ezzel az egész napos fáradozásukat.

Futballból sem volt hiány, Reith János 
szervező vezetésével igazán nagyszerű 
csapatok születtek. Az eredmények a kö-
vetkezők lettek: 

III. Fehérvár csapata
III. Peru
III.  Perkátai Roma Nemzetiségi Önk.

Legjobb góllövő: Szabó Ricsi
Legjobb játékos: Kovács Roland
Legjobb kapus: Cserna József
A kicsik sem maradtak labda nélkül, a 

Dankó csapat és a Hurrikánok is helyezést 
értek el. A kupákat és okleveleket a Per-
kátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
ajánlotta fel. 

Az augusztus 20 főzőversenyt is bepó-
toltuk ezen a napon. Perkátán ez a máso-
dik ilyen jellegű program hagyományte-
remtő jelleggel, melynek célja a közösség 
összefogása. A Győry-kastélyban nyolc 
csapat akadt, akik gázfejes főzőeszközt 
használhattak a � nomságok elkészítésé-
hez. Az ételek között szerepeltek édes és 
sós tészták, pörköltek, levesek és raguk 
is. Az ízek harmonikus összeillesztése, a 
gusztusos tálalást és díszítést is � gyelem-

be vették a zsűri tagjai. Voltak csapatok, 
akik egész menüsort készítettek el leg-
jobb tudásuk szerint. 

A következő eredmények születtek:
III. FÜPE Lukács Valéria vezetésével
II.  Chilibi-Chilibá, Rónás Ferencné Andi 

vezetésével

I.  7/B Szabó Tamás Márton vezetésével
Különdíjban részesült a Titánok csapa-

ta Patai Lajossal az élen. 
A zsűri tagjai Pavlicsek Csaba szakács 

szakoktató, Friderika Speková a Magyar 
Nemzeti Szakács válogatott tagja, vala-
mint egy kamasz ízlelését is � gyelembe 
véve Karbacz Áron tanuló is részt vett 
ezen az utazáson, amit ezek a fantaszti-
kus csapatok alkottak!

A programokat kirakodóvásár is színe-
sítette egész napos zenével, gyermekek-
nek ingyenes légvárral, csillámtetkóval, 
arcfestéssel és Zám Anikó illetve Zám 
Judit vezetésével kézműves foglalkozá-
son is részt vehettek. Köszönjük a pol-
gárőrség segítségét mind a felvonuláson, 
mind az egész napos programokon. Min-
denkinek hálásak vagyunk ezért a nagy-
szerű napért, jövőre újra találkozunk!

Horváth-Farkas Ágnes

Hagyományos szüreti felvonulás és főzőverseny


