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Perbáli Hírmondó

Tervek vannak, a pénz kevés

Akár ez is lehetne a 2007. december 3-án megtartott köz-
meghallgatás mottója. Varga László Polgármester Úr ösz-
szefoglalójában elmondta: az idei évben kisebb fejlesztések 
történtek, de nagyobb volumenű beruházásba csak pályá-
zati pénzek igénybevételével tud belekezdeni az Önkor-
mányzat. Ezek azonban még váratnak magukra.

December 3-án tartotta képviselő testületünk nyilvános ülé-

sét, azaz a közmeghallgatást. Az igen kisszámú hallgatóság 

itt első kézből értesülhetett az elmúlt év eseményeiről, va-

lamint az Önkormányzat terveiről. Varga László kiemelte, 

hogy Perbálra a kiegyensúlyozottság és a stabilitás jellemző; 

ami egyrészt abból adódik, hogy a budapesti agglomeráció-

ban helyezkedik el a település, másrészt köszönhető annak 

a viszonylagos folytonosságnak, ami ’90 óta sajátja a helyi 

közéletnek. 

Intézményeink
Az óvodáról és az iskoláról szólva Polgármester Úr elmondta, 

hogy mindkét intézményben nagyobb felújítások illetve bőví-

tések indokoltak. Kisebb munkálatok ugyan történtek – mint 

például az iskola egyik épületében az ablakok cseréje, közleke-

dő kialakítása, iskolai sportpálya felújítás -, de ezek nem ele-

gendőek. 

A Polgármesteri Hivatalban vizes blokkot építettek ki, mivel 

korábban méltatlan körülmények voltak e tekintetben. 

A Közösségi Házban a nagyterem, a színpad felújítása, vala-

mint a könyvtár elektromos hálózatának javítása vált indokolt-

tá; ezek a munkálatok 2007-ben lezajlottak. 

Civilek
A civil szervezeteket 2007-ben is támogatta az Önkormány-

zat pénzösszegekkel, valamint ingyenes vagy kedvezményes 

teremhasználati lehetőségekkel. Varga László üdvözölte, hogy 

újabb civil kezdeményezések alakultak és úgy fogalmazott, ez 

adja az életet a településnek.

Egyházi élet
2007. nyarán elhunyt Sipos Péter, aki 15 évig volt Perbál plé-

bánosa. Ezzel a település elvesztette önálló plébániáját; a lelki-

pásztori feladatokat Harkai Gábor budajenei plébános látja el. 

Megüresedett a plébánia épülete, ahol a tervek szerint helytör-

téneti kiállítás jön majd létre. 

Egészségügy és szociális ellátás
Jelenleg a településen két háziorvos, egy fogorvos és egy 

védőnő dolgozik; különböző helyszíneken. Az Önkor-

mányzat tervei között szerepel, hogy az egészségügyi szol-

gáltatásokat egy „egészségházban” helyezze el. 2007-ben a 

védőnői szolgálatot igénybevevők számára babakocsi tá-

roló épült. 

A szociális ellátás kapcsán megtudhattuk, hogy a települé-

sen továbbra is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja az 

ehhez kapcsolódó feladatokat. Az év általános tapasztala-

ta, hogy egyre többen fordulnak a szociális bizottsághoz 

támogatásért. 

Infrastruktúra
A vízellátás és csatornázás az Önkormányzat feladatai közé tar-

tozik, amit a VIZCOOP-pal való együttműködésben lát el. 

Varga László véleménye szerint ez egy korrekt kooperáció; a 

cég viszonylag kedvező árakat garantál a környékbeli települé-

sekkel összehasonlítva.  

A közlekedés tekintetében a település útjai nagyrészt bitume-

nesek, illetve murvásak, kivéve a Béke, Rózsa és Hunyadi utca 

egy részét. A Fő úton áthaladó sűrű forgalom csökkentésére 

szolgálna az évek óta tervezett elkerülő út, de ez még várat 

magára. Így az Önkormányzat a forgalomlassítást tekinti áthi-

daló megoldásnak (zebra, járdasziget, körforgalom). Azonban 

ezek igen költségesnek bizonyulnak, melyekhez jelenleg nem 

áll rendelkezésre anyagi fedezet.

Kistérség
Perbál két kistérségi társulás tagja; a Zsámertnek – amely 

a településfejlesztés szempontjából jelentős – és a Pilis-

Buda-Zsámbék többcélú kistérségi társulásnak. Utóbbi a 

szociális ellátás, az oktatás és a belső ellenőrzés területén 

érezteti hatását. Varga László elmondta, hogy az itt jelent-

kező koncepció nem illeszkedik teljes mértékben a társu-

lás adottságaihoz, ezért működését tekintve nem zökke-

nőmentes. 

Külföldi kapcsolatok
2007-ben ünnepelte Perbál és Burgwald partnerkapcsolatá-

nak 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból augusztusban egy 

hetven fős küldöttség vett részt a németországi jubileumi ün-

nepségen, valamint ősszel itthon is megemlékeztünk a jelentős 

évfordulóról. 

Tervek
Az Önkormányzat legjelentősebb céljának az iskola és az 

óvoda felújítását, illetve bővítését tartja. Ezen kívül terve-

ik között szerepel a már említett „egészségház” létrehozása, 

iszapprés építése, utcabútorok és táblák elhelyezése, a köz-

lekedési problémák megoldása, valamint kb. 50-60 telek 

belterületbe vonása van folyamatban, illetve ipari területek 

kialakítása. Ez utóbbihoz egyrészt az Önkormányzat keresi 

a megfelelő befektetőket, illetve várja az elkerülő út létre-

jöttét.

Ezek után a felmerülő kérdésekre, javaslatokra válaszoltak a 

Polgármester Úr és a Testület tagjai. Végezetül Varga László 

megköszönte a Képviselőtestület, a Hivatal és az Intézmé-

nyek dolgozóinak egész évi munkáját; a jelenlévőknek, va-

lamint a Község polgárainak türelmét, megértését.
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Perbáli Hírmondó

RÖVID HÍREK

Jegyző váltás Perbálon

Távozott jegyzői hivatalából Malik Dean 2007. december 17-

én és Zsámbékon – ahol korábban már megbízottként dol-

gozott – vállalt tisztséget. A perbáli képviselő-testület rövid 

időn belül pályázatot tett közzé a jegyzői feladatok ellátásá-

ra, amelynek beadási határideje 2008. január 21. és az átme-

neti időre Budajenő jegyzőjét, dr. Fónagy Lászlót bízta meg. 

A testület január 28-i ülésén dönt az új jegyző személyéről, 

így februárban – mivel az állás azonnal betölthető - a sikeres 

pályázó már elláthatja hivatalát. Varga László Polgármester Úr 

beszámolt róla, hogy a közétett pályázat iránt már többen ta-

núsítottak érdeklődést. 

Készül Perbál idei költségvetése

A település költségvetésének elkészítésén dolgozik napi ügye-

in túl a Polgármesteri Hivatal januárban; ennek koncepcióját 

tavaly ősszel alkotta meg. Februárban a Hivatal a képviselő-

testület elé terjeszti a tervezetet, amit legkésőbb márciusig fo-

gadnak el. 

MOL gázszállító fővezeték Perbál határában

Tavaly ősszel leletmentő ásatásokat végzett az ELTE Régészet-

tudományi Intézete az Újmajor, Ökörkúti földek és Répaföl-

dek elnevezésű területeken. A feltárások a MOL gázszállító 

vezetékének nyomvonalán zajlottak - az ilyen jellegű beru-

házásokra vonatkozó törvények értelmében - és az elmúlt év 

végén zárultak le. Januárban a MOL munkálatai továbbfoly-

tatódtak és a tervek szerint még a tavasz előtt befejeződnek, 

mivel a mezőgazdasági munkálatok kezdete után a MOL kö-

teles a zöldkárt megtéríteni. 

A gázszállító vezeték nyomvonalának kialakításakor a tervezett 

elkerülő út elhelyezkedését is fi gyelembe vették.

A leletmentő feltárásokkal bővebben a Helyben vagyunk című ro-
vatban foglalkozunk.

Gyógynövény-feldolgozó és Elektronikai 

összeszerelő üzem épül Perbálon
Kereskedelmi-gazdasági területek kialakítása zajlik a perbáli 

fateleppel szemben elterülő földeken. Jelenleg ezek egy ma-

gánvállalkozó tulajdonában vannak, aki bekötő utat és hidat 

építetett, valamint közművet alakított itt ki. A terület négy na-

gyobb és egy kisebb részre oszlik, amelyek egyikén tulajdonosa 

gyógynövény-feldolgozó üzemet kíván létrehozni, a többit pe-

dig értékesíteni szándékozik. Varga László Polgármester Úr be-

számolt arról, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a terület 

tulajdonosával és a továbbiakban is csak olyan tevékenységeket 

engedélyeznek, amelyek nem környezetszennyezőek. Továb-

bá elmondta, hogy az Önkormányzat fontos céljának tekinti 

munkahelyek létrejöttét a településen és a község érdekének 

tartja az iparűzési adóból befolyt összegek növekedését. 

Munkálatok kezdődtek 2007. végén a fatelep és a Zimbo Kft. 

üzeme között található területen is, ahol elektronikai összesze-

relő üzem épül.

Ezen kívül vannak még hasznosításra váró földek, amelyek je-

lenleg magánkézben vannak. Az Önkormányzat céljai között 

szerepel, hogy ezek egy részét felvásárolva további ipari terüle-

teket hozzon létre. 

Elkészült a Zimbo Perbál Kft. új részlege

Európában egyedülálló csomagolási módszert alkalmaznak a 

Zimbo Perbál Kft. 2007. végén elkészült részlegében. Idén a 

vállalat tervei között szerepel az ehhez tartozó logisztikai rész-

leg építése. Az új csarnok ünnepélyes átadóján Perbál Község 

Önkormányzata Díszpolgári címet adományozott Alfons 

Brüggen Úrnak, aki jelenleg Reinhold Zimmermann Úrral a 

Zimbo Holding vezetője. Brüggen Úr kezdettől fogva a léte-

sítmény megvalósulása mellett állt. Amikor felmerült egy na-

gyobb mértékű beruházás szükségessége, Magyarország és ezen 

belül Perbál nyerte el a vezetők bizalmát. Ezzel maga mögé 

utasította Csehországot, Lengyelországot, Svédországot, Ro-

mániát és Dániát is. Köszönhette ezt többek között a felké-

szült magyar szakembergárdának és a modern feltételeknek, 

valamint gépeknek. 

Jelenleg a Zimbo Perbál Kft. a legmagasabb összegű iparűzési 

adót fi zeti a településen és az általuk foglalkoztatottak egyhar-

mada perbáli.

Gazdát cserélt a volt Gépállomás

A létesítményt korábbi tulajdonosától, a Herve-Sped Kft.-től 

a B’Rent Kft. vásárolta meg. Az új tulajdonos beruházásokat 

tervez az idei évben.

Még nincs eredmény a rongálási ügyben

Tavaly októberben kezdeményezett nyomozást az Önkor-

mányzati Hivatal és az Általános Iskola ismeretlen tettesek 

ellen, miután kb. 100.000Ft értékű kár keletkezett az iskola 

kültéri világításának megrongálása nyomán. Mint ismeretes, 

már korábban is történtek hasonló, de nem ekkora anyagi 

kárt jelentő esetek a Hősök tere és környékén. A feljelentés óta 

– bár eredmények egyelőre nincsenek – nem történt hasonló 

ügy. Joggal lehet azonban arra számítani a korábbi tapasztala-

tok okán, hogy a hőmérséklet növekedésével a randalírozások 

is gyakoribbá válhatnak. 

Egyre több kóbor eb az utcákon

Az utóbbi hetekben megnőtt az utcán gazdájuk nélkül kóbor-

ló ebek száma, amelyek gyakran csapatokba verődve sokaknak 

okoznak ijedelmet. 

Varga László Polgármester Úr felhívta fi gyelmünket, hogy a 

csatangoló kutyák sokszor nem „kicsapottak”, hanem otthon-

ról szöknek meg, és egyúttal kérte a kutyatartók fokozottabb 

fi gyelmét kedvenceik iránt.
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Perbáli Hírmondó

Koncert és kiállítás-megnyitó 
az Adventi teadélutánon
Advent első vasárnapjának délutánján rendezték a Közösségi 

Házban a közel két évtizedes hagyományokra visszatekintő 

teadélutánt, melynek házigazdája idén is a Karitász Egyesü-

let volt. A programot Perbál új lelkipásztora, Harkai Gábor 

nyitotta meg, aki Adventről szóló gondolatairól szólt az egy-

begyűlteknek. Majd a Makám együttes lépett színpadra, ők 

közel két órás koncerttel szórakoztatták a közönséget. Ezen 

a napon nyílt a Manóvár című kiállítás a Családfa Szociális 

Alközpontban, ahol nemezből készült különböző tárgyakat - 

többek között egy igazi Manóvárat - tekinthettek meg a jelen-

lévők. Mindeközben kézműves foglalkozások, vásározók vár-

ták az érdeklődőket és természetesen a tea és sütemény sem 

maradt el…                         

 (K. A.)

Lelki nap és Hangverseny december 8-án

Futó Károly atya vezette idén is a Római Katolikus Egyházköz-

ség adventi Lelki napjának közös elmélkedését az Általános Is-

kola napközijében. Eközben a gyerekeket külön programok vár-

ták a Plébánia hittantermében és a Közösségi Házban. 

Ezen az estén különleges zenei élményben lehetett részük a 

Közösségi Házba látogatóknak, ahol a Maklári József Kórus 

tartotta karácsonyi hangversenyét. Az est vendége a biatorbágyi 

Rigófütty Kórus volt.                                                  (K. A.)

Karácsonyfa állítás a Patakok Egyesülettel

Az évnek talán az egyik legszebb ünnepe a Karácsony. Ilyenkor 

az ember nemcsak a környezetét, hanem a lelkét is feldíszíti. 

A közös felkészülés az ünnepre lassan hagyománnyá válik Per-

bálon. Egy nagy karácsonyfát állítunk fel a Közösségi ház előtt 

és a falu lakosainak segítségével díszítjük fel. Idén a Tücsök 

citera zenekar karácsonyi műsorának hangjai tették meghitté 

az estét. A karácsonyfa fényei, a zene, a forró tea, forralt bor 

valamint a nyugdíjasklub házi süteményei sokunkat vonzott és 

bírt maradásra a késői órákig. A gyertyagyújtás meghitt perceit 

az összegyűltek karácsonyi dalaikkal tették emlékezetessé. 

(Patakok Életmód Egyesület)

Karácsonyi készülődés az óvodában

A hagyományokhoz híven a téli időszakban a Karácsonyi ün-

nepre készülődés határozta meg az óvodai élet mindennapja-

it. Az ünnepvárás – Mikulás várás, a Lucázók jókívánságainak 

fogadása, a karácsonyi ünnepségre készülődés – az óvoda éle-

tének mindig kedves, örömteli időszaka. A mézeskalács illata, 

az adventi koszorúkon égő gyertyák fénye, a karácsonyi díszbe 

öltöztetett óvoda, a mindennapi közös énekek és végül a nagy-

csoportosok betlehemi műsora ajándék a gyerekek, a szülők 

és mindannyiunk számára. A karácsonyi ünnepvárást idén si-

került még egy szép műsorral emlékezetessé tenni: a Diótörő 

című mesebalett előadását néztük meg az Operaházban. 

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik felajánlották 

segítségüket az ünnepek szervezéséhez. A Szlovák Nemzetisé-

gi Önkormányzattól segítséget kaptunk a Mikulás csomagok 

készítéséhez és a gyerekek megvendégeléséhez. Köszönjük a 

Zimbo Perbál Kft. vezetőjének a Karácsonyra felajánlott anya-

gi támogatását, ebből óvodai játékokat és foglalkozási eszközö-

ket vásároltunk.                   (Regősné Báder Erika óvodavezető)

Az iskolában is folyt a készülődés…
December 6-án ismét minden alsós osztályba ellátogatott a 

Mikulás. A gyerekek nagy izgalommal várták, verseket és da-

lokat tanultak, valamint rajzokat készítettek erre az alkalomra. 

A felső tagozatosoknál hagyományosan a DÖK szervezi e nap 

eseményeit. Az idén is egy 8. osztályos fi ú volt a Mikulás, akit 

krampuszai (8. osztályos lányok) segítettek az ajándékok ki-

osztásában. 

December 20-án 16 órakor a Közösségi Házban újra együtt 

élvezhette felnőtt és gyerek az alsósok karácsonyi ünnepségét, 

ami német versekkel, dalokkal kezdődött. Majd a négy osztály 

egymás után mutatta be a négy gyertyagyújtáshoz kapcsolódó 

műsorát, melyek az adventi ünnepkör szokásait, néphagyomá-

nyát dolgozták fel. Fellépett a Kaméleon tánccsoport és a kis 

citera csoport is, akik a műsorok közötti részeket tették han-

gulatossá, színessé. A dekorációt az alsós rajzszakkörösök, va-

lamint a napközisek készítették. A műsort közös éneklés zárta, 

amit – a gyerekek nagy örömére vastaps fogadott. A műsoro-

kat az osztályfőnökök és énektanárok tanították be. 

December 21-én délelőtt a hagyományos iskolai karácsonyi 

ünnepségen vettek részt a tanulók. Az ebédlőben álló hatalmas 

karácsonyfához gyűlve tekinthették meg a Kaméleon, citera 
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és énekes fellépőket a gyerekek. Meglepetés előadásra is sor 

került, amit az 5. és 7. osztályos gyerekek adtak elő. A darab 

különlegessége volt, hogy a gyerekek írták. Vidám perceket 

szereztek a kis nézőknek. A tanárnők énekét közös dalolás kö-

vette, így vártuk együtt az év talán legszebb ünnepét, a kará-

csonyt.                                                                 (Lévai Rita)

Betlehemes és Dicke Schwäne
Rendhagyónak bizonyult idén a „fi atalok Karácsonya”, ők 

Szenteste előtt két nappal a Közösségi Házba várták az érdek-

lődőket. A népi betlehemesben idén jelentős szerephez jutott 

a citera és a koboz, az angyalok karát pedig általános iskolás 

lányok alkották. A tréfás jelenetekben bővelkedő előadást han-

gos tetszéssel fogadta a közönség.

Ezt követte a Dicke Schwäne koncertje. A Hattyúk ezúttal 

nem polkákat és keringőket játszottak, - mint ahogy azt már 

megszokhattuk tőlük -, hanem karácsonyi koncerttel kedves-

kedtek a jelenlévőknek.                                               (K. A.)

Dormány Mária „Virágos Marikától” 
búcsúztunk

 „Búcsúzni és emlékezni gyűltünk itt össze, született Dormány 

Máriától, Virágos Marikától, hiszen közel s távol mindenki így 

ismerte: a Virágos Marika.

Amikor közel 30 éve megnyitotta Perbál és talán a környék 

első virágüzletét, több volt az egyszerű virágboltnál. Egy intéz-

mény volt. Az emberek találkozóhelye. 

Mindaközben Marika nevelt, oktatott, közízlést formált, a 

szépre, a virágok szeretetére tanított. És ismerjük a mondást: 

„Ki a virágot szereti…”

Hiszem, hogy ezáltal, Őáltala a Perbáliak is egy kicsit jobbak 

lettek.

Amikor a Község Képviselőtestülete megalapította kitünteté-

seit, nem volt kérdéses, az elsők között kapta meg a Perbálért 

Érdemérmet és most nagy szomorúságunkra az elsők között 

távozott a kitüntetettek közül. 

A virágok végigkísérik életünket. Marika virágai megannyi 

perbáli család életét kísérték végig. Emlékezzünk: mennyi szü-

letésnap, keresztelő, névnap, ballagás, virág a kedvesnek, eskü-

vő, anyák napja, csokor a nagymamának és…..és hát bizony 

a temetések.

Ezt a templomot is hányszor díszítették virágai. Most is az Ő 

virágai vannak itt előttünk. Utoljára, a tiszteletére.” 

(Varga László beszéde. Elhangzott: 2007. december 15-én a per-
báli Katolikus templomban) 

Megtelt a Római Katolikus templom december 15. délután-

ján, virágba borult a szentély. Perbáliak és környékbeliek jöttek 

búcsúzni Virágos Marikától, aki néhány nappal korábban vá-

ratlanul hunyt el. A gyászmisét Holnapi D. Márton zsámbéki 

plébános tartotta, a szertartás végén pedig Varga László mon-

dott beszédet a perbáliak nevében. 

Dormány Mária az elsők között kapta meg a település képvi-

selő-testülete által alapított Perbálért Érdemérmet, azért a pél-

daértékű tevékenységért, amelyet Perbálon hosszú éveken át 

véghez vitt.                                                                 (K. A.)

Radványi Trió és Lackfi  János
A Radványi Trió és Lackfi  

János József Attila-díjas köl-

tő közös verses-zenés műso-

ra volt a Közösségi Ház idei 

első kulturális rendezvé-

nye január 12-én délután. 

A Trió –élükön a Kossuth-

díjas Kaláka zenekarból 

ismert Radványi Balázzsal – főként megzenésített versekből álló 

repertoárját hallhattuk, Lackfi  János pedig verseit olvasta fel, töre-

kedve arra, hogy előadásába a közönséget is bevonja. Megtudhat-

tuk, hogy a költő lánya szerint miért undoríró a tesi óra, milyen 

kalandokba keveredhetünk, ha mosdót keresünk egy nagyváros-

ban és milyenek a fárasztó viccek.                                  (K. A.)

A  Perbál Sport Klub labdarúgó 
csapat  2007-2008-as szezonjának 
értékelése 
A 2007-2008-as szezon első fele valamennyi csapa-

tunk számára sikereket hozott. Lássuk az eredménye-

ket! Először kezdeném a legkisebb korosztállyal (1996 

után született gyerekek). Ők még bajnokságban nem sze-

repelnek, de minden héten edzettek és Járfás András irányí-

tásával jó csapattá fognak válni az elkövetkezendő években. 

A következő korosztály, a Bodó László által vezetett U13-as. 

Ők a második helyen végeztek, de reméljük tavasszal megnye-

rik a bajnokságot. Ehhez sok sikert kívánunk nekik! A serdülő 

csapatunkat Sulyok Attila edzi továbbra is és ez meg is látszik 

a srácokon, hiszen veretlenül állnak az első helyen. További 

sok sikert a tavaszra és reméljük megnyerik a bajnoki címet. 

Az ifj úsági korosztályt Kovács Ferenc edző vezeti. A srácok a 

8. helyen végeztek, ami igen előkelő, ahhoz képest hogy a sze-

zon végén már keveset tudtak edzésre járni, de mégis megtar-

tották a középmezőnyben elért helyüket! Nekik is sok sikert 

a tavaszra; a CÉL  a 3. hely. Végül, de nem utolsó sorban a 

felnőtt csapat rövid értékelése. Az edző Engerth Csaba meg 

volt elégedve a bajnokság felénél a csapat teljesítményével, de 
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szeretnénk elérni a 3. vagy 4. pozíciót. Ehhez kívánok sok si-

kert csapatunknak.

Aki részletesebb információkat szeretne csapataink ered-

ményeiről, megtalálhat minket az alábbi két internetes cí-

men: www.perbalscfelnott.mlap.hu ; www.perbalsc.mlap.hu

Leveleket, észrevételeket várjuk a perbalsc@freemail.hu e-mail 

címünkre. 

Toborzó: 1993.  január 1. után született gyerekeket várunk 

szeretettel klubunkba. Heti 2 edzést szoktak tartani az edzők, 

s egy mérkőzés van hétvégenként. Gyere focizni és érezd meg 

a siker ízét a Perbál Sport Klub színeiben! A LEHETŐSÉG 

ADOTT MÁR CSAK ÉLNED KELL VELE! Jelentkezéseket 

az alábbi telefonszámon várjuk 2008. január 10.-től: 06-30-

347-85-20 (Galambos Zsolt)

Ha késztetést érez magában, hogy támogassa ezeket a srácokat, 

akik hétről hétre a maximumot hozzák ki magukból, várjuk 

jelentkezését az alábbi telefonszámon: 06-30-374-85-20 

(Galambos Zsolt) 

Szeretnénk megköszönni szponzorainknak és magánszemé-

lyeknek  eddig nyújtott támogatásukat!           (Scheibli József )

U 13-as 3/4pályás tabella: (Bodó László csapata)
Hely/ Csapat/ M GY D V LG KG P/ Megjegyzés
1. Piliscsaba 8 7 1 0 44 6 22

2. Perbál 9 6 2 1 50 12 20

3. Solymár 8 6 1 1 26 7 19

4. Tárnok Bolha ‘A’ 8 5 1 2 12 5 16

5. Pilisvörösvár 8 4 0 4 22 13 12

6. Budaörs 6 3 0 3 18 20 9

6. Budaörs 6 3 0 3 18 20 9

7. Tárnok-Crome 9 2 1 6 16 25 7 

8. Pilisszentiván 9 2 1 6 13 36 7

9. Viadukt-Biatorbágy 8 2 0 6 13 28 6

10. Érd 7 2 0 5 3 51 6

11. Diósd 8 1 1 6 6 20 4

U 16-os tabella : (Sulyok Attila csapata) 
Hely/ Csapat / M GY D V LG KG P/ Megjegyzés 
1. Perbál SC 10 10 0 0 87 10 30

2. Pilisvörösvár 10 8 1 1 81 12 25

3. Viadukt SE-Biatorbágy 8 6 2 0 57 14 20

4. Pilisszentiván 8 5 0 3 37 24 15

5. Piliscsaba SE 9 5 0 4 33 24 15

6. Tárnok-Crome 10 4 3 3 38 28 15

7. Tahitótfalu 9 4 1 4 26 21 13

8. Budaörs 8 4 0 4 34 27 12

9. Érd 9 3 2 4 22 33 11

10. Diósd 10 2 1 7 17 66 7

11. Pomáz 9 2 0 7 24 89 6

12. Dunabogdány 10 1 2 7 20 53 5

13. Pilisszántó 10 0 0 10 8 83 0

14. Tárnok bolha (versenyen kívül szerepel) 

U 19-es tabella: (Kovács Ferenc csapata)
Hely/ Csapat/ M GY D V LG KG P / Megjegyzés
1. Dunavarsány 13 9 3 1 47 15 30

2. Taksony 13 9 1 3 60 22 28

3. Alsónémedi 13 8 2 3 37 21 26

4. Halásztelek 13 8 0 5 43 24 24

5. Ráckeve 12 7 2 3 39 14 23

6. Pilisszentiván 13 7 2 4 40 30 23

7. Piliscsaba 12 6 3 3 27 20 21

8. Perbál 13 6 2 5 32 34 20

9. Bugyi 13 4 6 3 34 27 18

10. Viadukt-Biatorbágy 13 4 1 8 29 51 13

11. Pereg 13 3 2 8 47 42 11

2. Kiskunlacháza 13 3 1 9 23 33 10

13. Szigethalom 13 3 1 9 27 46 10

14. Solymár 13 0 0 13 7 113 0

Felnőtt csapat tabella : (Engerth Csaba csapata) 
Hely/ Csapat/ M GY D V LG KG P/ Megjegyzés
1. Viadukt SE-Biatorbágy 13 10 2 1 43 15 32

2. Ráckeve VAFC 12 8 2 2 32 17 26

3. Pilisszentiván 13 8 2 3 34 22 26

4. Piliscsaba SE 12 7 3 2 28 16 24

5. Taksony SE 13 6 2 5 31 28 20

6. Pereg SE 13 5 3 5 29 23 18

7. Perbál SC 13 4 5 4 20 25 17

8. Szigethalom SC 13 5 0 8 22 36 15

9. Solymár 13 4 4 5 24 28 15 (-1 pont)

10. Alsónémedi SE 13 4 1 8 22 30 13

11. Halásztelki FC 13 3 3 7 24 30 12

12. Bugyi SE 13 2 6 5 18 25 12

13. Kiskunlacháza SE 13 2 4 7 13 29 10

14. Dunavarsány 13 2 3 8 18 34 9

Asztalitenisz Híradó
20072008AS BAJNOKSÁG

Férfi  NB III. Országos Bajnokság Középső Csoport 
Játékos keret: Fülöp Sándor, Németh Zoltán, Jenei András, 

Steiner János, Palkovics István

Résztvevő csapatok: Perbál, Abony, Esztergom, Tápiógyön-

gye, Malév SC. Budapest, Aszód, Vecsés, Pestújhely, Vác, 

Pénzügyőr Budapest

A feljutott csapat erősítés nélkül nehéz szezon előtt áll.

A Komárom-Esztergom megyében játszó csapatunk tagjai: 
Farkas Lajos, Kovács Lajos, Pregitzer Antal, Somogyi István, 

Vasas Géza

Résztvevő csapatok: Perbál, Kisbér, Pilismarót, Telki, Anna-

völgy, Mogyorósbánya, Dorog II., Ács II.

A szezon első felében csapatunk a második helyen áll.

Tabellaközlés a következő számban.                  (Steiner János)

Újra Nőgyógyászati Szakrendelés Perbálon
Januártól ismét igénybe vehető a Nőgyógyászati Szakrendelés 

Perbálon. A Szolgáltató ház orvosi rendelőjében dr. Harsányi 

Lehel rendel kéthetente 14:00 –tól. 

Következő időpontok: január 25, február 8, február 22. 
Bővebb információ az alábbi telefonszámon: 
30-368-0060                                                 (Erdős Hermina)
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Bronz- és római kori települések 
nyomai Perbál határában

Sok perbáli gyanakodva fi gyelte a 2007. őszén kezdődő, 
a település határában folyó munkálatokat. Egyesek tudni 
vélték, hogy az elkerülő utat építik végre, a szemfülesebbek 
pedig MOL gázszállító-vezetéket és ásatásokat rebesgettek.  
Mi utánajártunk a rejtélynek…

A MOL Pest megyében tervezett gázszállító fővezetéke a 

Pilisvörösvár – Százhalombatta tengelyen fut és közvetlenül 

Perbál mellett halad el. Egy tavaly hatályba lépett rendelet 

alapján minden ilyen jellegű beruházást tervásatásnak kell 

megelőznie az előre kijelölt lelőhelyeken; tehát ott, ahol ko-

rábbi terepbejárások, kutatások valószínűsítik ezt. Így a MOL 

tervei a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálathoz kerültek, 

ahol elkészült a feltárások akcióterve, amiből következtetni le-

het a feltárási időre. Ennek fényében a Szakszolgálat a Magyar 

Nemzeti Múzeummal, az MTA és az ELTE Régészettudomá-

nyi Intézetével szerződéseket kötött az ásatások elvégzésére. 

Perbálon három lelőhelyet – a Perbál Újmajor, Répaföldek és 

Ökörkúti földek területét – lokalizáltak előre, melyek feltárási 

munkálatait az ELTE Régészettudományi Intézete végezte. Az 

ásatásokat Sebők Katalin (Újmajor, Ökörkúti földek) és Váci 

Gábor (Répaföldek) vezették. 

A munkálatok során az 

Ökörkúti földek elnevezésű 

területen szórványos népván-

dorlás kori leleteket, illetve 

egy kisebb település nyomait 

sikerült feltárni; a Répaföl-

dek pedig egy nagyméretű, 

késő bronzkori település maradványait rejtették. Ez a település 

valószínűleg nem volt összefüggő és kb. négy-öt majort szám-

lált, melyek a feltételezések szerint nem is egy időben léteztek. 

Váci Gábor elmondta, ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy idő-

szakban volt a patakparton egy major és valamivel feljebb még 

egy, ezért klasszikus falunak ez nem nevezhető. Hozzátette: 

az ilyen lelőhelyekre általában az a jellemző, hogy több peri-

ódusban laknak a patakpart mellett. A kerámia leletek alapján 

nagyobb vonalakban meg lehet állapítani a majorok közötti 

időbeli eltéréseket, fi gyelembe véve a főbb stílusirányzatokat. 

Ez nehezebb, ha két majorból azonos stílusú cserép kerül elő, 

mert akkor már nem lehet biztonsággal megmondani melyik a 

korábbi, illetve későbbi.

A római kor időegységeit a különböző érmék alapján sokkal 

könnyebb elkülöníteni, azonban ezek a leletek itt, Perbál hatá-

rában igen szegényesek. Ennek oka az, hogy a ’70-es évek végén 

már leközölték a lelőhelyek kiterjedését és az illegális fémkeresők 

kifosztották ezeket.

Az Újmajor területén 3. századi, római kori épületek, valamint 

falak maradványait tárták fel. Ezek a leletek szegényes település-

re engednek következtetni, amely – mondta el Sebők Katalin - 

ún. vicusokból azaz majorokból állt. Itt a rómaiaknál jellegzetes, 

a Rajna vidéken készült import kerámiák maradványaira buk-

kantak, melyek jegyei markánsak és jól meghatározhatóak. 

Nem ez az első alkalom, hogy Perbál határában ásatásokat vé-

geztek és leletekre bukkantak. A legjelentősebb ezek közül az 

1953-ban a Kukorica-dombi-dűlőn talált 736 darabból álló 

éremkincs, amelyből 526 darabot tartottak meg a Magyar 

Nemzeti Múzeum Éremgyűjteménye számára. Ennek a kincs-

nek két legkorábbi darabja a 348-349. évekre tehető. 

Szöveg: Kúti Anna
Fotó: Sebők Katalin

Templomfelújításra készül 
a perbáli Egyházközség

Mintegy féléves távlatból is minden Perbálon élő hívőnek és 

azoknak is, akik nem rendszeres templomlátogatók megdöb-

bentő Péter atya halála, különösen annak váratlansága miatt.

2007. nyara óta Harkai Gábor atya látja el Perbálon és még négy 

településen a lelkipásztori feladatokat. Ez a feladat – ahogy be-

számol róla – megvalósíthatatlan lenne, ha tev;kenysége során 

nem támaszkodhatna a lelkipásztori kisegítőkre, akik munká-

jára leginkább számít az Egyház. Mint fogalmaz, ebben a meg-

változott helyzetben kell a közösségnek utat találnia, akár az 

ünnepi szertartások megszervezése, akár a plébánia épületének 

hasznosíthatósága kapcsán. 

Jelenleg az Egyházközség legégetőbb feladatának a templom-

tető felújítását tartja; hangsúlyozva, hogy minden ilyen épí-

tés, illetve felújítás úgy valósulhat meg, ha egy élő közösségre 

hárulnak ezen feladatok. Hiszen - mint mondja - nem az a 

feladata az Egyháznak, hogy nagyon szép és régi épületeket 

fenntartson, hanem élő közösséget segítsen Isten köré gyűj-

teni. „Ennek van helyigénye, és nyilván jobban érezzük ma-

gunkat, ha nem potyogó vakolat mellett kell ülni a padon és 

nem csöpög ránk az esővíz a tetőről. Tehát ezek nagyon fontos 

dolgok, de hiába van szép templomunk, ha abban nincs egy 

közösség” – teszi hozzá.

Az Egyházközség számít a templomtető felújításánál az Ön-

kormányzat, helyi vállalatok, az itt élő hívők és a más feleke-

zethez tartozók anyagi támogatására, valamint mindazok se-

gítségére, akik fontosnak tartják, hogy a templom továbbra is 

a település büszkesége maradjon. 

Gábor atya hangsúlyozta, hogy a felújításra a legcsekélyebb 

adományt is szívesen fogadja az Egyházközség.

A tervek között szerepel továbbra is az idősek látogatása, a 

rászorulók és a gyermekeket nevelő családok segítése, a Ka-

lász tábor folytatása és zarándoklatok szervezése. Gábor atya 

elmondta, hogy az éves programok kialakítása kapcsán a kör-

nyező településekkel való együttműködést kívánja támogatni 

és reményének adott hangot arra vonatkozóan, hogy a telepü-

lések közötti „átjárás” könnyebb lesz, mint korábban. 

A beszélgetés során Plébános Úr sajnálatát fejezte ki, hogy ne-

hezebben elérhető egy keresztelő vagy akár egy temetés kap-

csán, hiszen nem lakik Perbálon és kérte a településen élők 

türelmét. 

Végezetül elmondta, mindenkit szeretettel hív hétfő esténként 

hat órakor és vasárnaponként délben közös szentmisére. 

Szöveg: Kúti Anna
Fotó: Fejér János
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Szalontai Éva

Tejfehér ködben bandukoltam 

a perbáli lakótelepre egy hétfő 

délelőttön. Izgalommal vegyes 

kíváncsisággal készültem erre a 

beszélgetésre. Kevés támpontot 

találtam személyére vonatkozó-

an, annál többet a szakmai tevé-

kenységéről. A munkái a moni-

toron keresztül is elbűvöltek.

Naivan úgy képzeltem, hogy én 

majd kérdezek, ő pedig válaszol. 

Diktafonnal és jegyzetfüzettel 

felszerelkezve kopogtattam la-

kása ajtaján…Aztán néhány perccel később a dolgozószobá-

jában ültem megilletődve, nézegettem az egyik albumát és ő 

beszélt. Nem kellett kérdezni és már nem is akartam. 

– Harminc éve költöztünk Perbálra és egy évig nem ismer-

tünk senkit, én pedig  mindenáron vissza akartam költözni 

Budapestre. Aztán hirtelen sokakkal megismerkedtünk, mert 

sok kedves ember - köztük számos művész - költözött a lakó-

telepre. A társasági élet nagyon mozgalmas volt, rendszeresen 

összejártunk, közös kiállításokat is rendeztünk. …Egyszercsak 

elkezdett visszaköltözni mindenki és valahogy megváltozott a 

lakótelep. Pár éve sokszor felmerült bennem is hogy elmegyek, 

de egyenlőre fogva tart a táj és az itt töltött 30 év. Bár kétségte-

len, Budapest az a hely, ahol egy művész benne lehet a szakma 

vérkeringésében. 

– Kalocsán, egy általános iskolai rajzversenyen fi gyelt fel rám 

az igazgató és  bíztatott, hogy tanuljak rajzolni. A felvételin 

voltam először Pesten. Akkor láttam először rajzbakot, a töb-

bieket fi gyelve ültem le mellé. A felvételi  sikerült és bekerül-

tem a Kisképzőbe. A kollégiumban tizennégyen laktunk egy 

szobában, nehéz volt elviselni, többször próbáltam  menekü-

lőre fogni, de Apám nem engedte. Azután a főiskola!... Mielőtt 

jelentkeztem édesapám megígérte, ha nem vesznek fel elinté-

zi,  hogy képesítés nélküli tanító lehessek. …Aztán végül nem 

lett semmi a tanítónői pályából.  A szóbeli felvételin szemte-

lenségekre ragadtattam magam, mert úgy éreztem nincs tétje 

az egésznek. Erre ők azt hitték, hogy egyéniség vagyok- talán 

ezért vettek fel. 

 – Később fontosnak tartottam, hogy az önálló kiállítások mel-

lett a  szakma nagy kiállításain mindig  részt vegyek. A meg-

mérettetésen túl a határidők tartása is ösztönzőleg hatott rám.

Mindig szeretettem újabb és újabb munkákban kipróbálni 

magamat. Készítettem ólomüveget, papírnehezéket, gyerek-

szobába textilképet, függönyöket, térelválasztókat. A legkü-

lönfélébb helyeken – étteremben, magánlakásban, vadászház-

ban, házasságkötő teremben, bankban, galériában – láthatóak 

a munkáim. Mostanában pedig még tanítok is, Debrecenben 

egy művészeti középiskolában.

– Amikor megtudtam, hogy én kapom a Ferenczy Noémi-dí-

jat 2007-ben, meglepődtem, de nagyon örültem neki. A Szak-

mai Szövetségben szóltak nekem, hogy engem jelölnek. Ma-

gyarországon ez a legrangosabb szakmai elismerés, amire maga 

a szakma terjeszti fel az arra érdemeseket. 

Szalontai Éva honlapja: www. szalontaieva.hu
Kúti Anna

(A nyomdai lehetőségek miatt a színes portfólióból csak 
fekete-fehér képeket tudunk bemutatni.)
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Perbáli Hírmondó

Manóvár kiállítás

„A nemezelés egyszerre festészet és szobrászat. Végtelen lehetősé-
gek rejlenek mind a színek egymásra és egymásba nemezelésében, 
mind a formák térbeli kibontásában. A különböző fajtájú és fi -
nomságú állati szöszökből nyert nemezfelületet tovább gazdagít-
juk selyemmel, selyemrostokkal és különféle textíliákkal, így kü-
lönleges fényezésű, textúrájú anyagot kapunk. Más természetes 
anyagokat is belegyúrunk nemezeinkbe: üveg-, ásvány- és fém-
gyöngyöket, fémszálakat.”

A nemezzel való foglalatoskodás mindhármuknál szerelemből 

született. A Manóvár ötlete akkor látott napvilágot, amikor 

felkérték őket, hogy a Prágai Magyar Intézet mellett működő 

galériába rendezzenek kiállítást 2007. júniusában. 

Joós Bea (Zsámbék), Szaniszló Judit (Tinnye) és Cárlyle- Ko-

vács Flóra (Budakeszi) pedagógusok, akik kezdetben saját 

kedvtelésükre, gyermekeik örömére nemezeltek otthon, nyá-

ri táborokban. Inspirálóan hatott rájuk, amikor 2004-ben az 

Iparművészeti Múzeumban megrendezett kiállításon nemez 

ruhákat és kiegészítőket láttak. 

Ez a vonzalom az anyag iránt egyre erősebb lett és a hagyomá-

nyos, vastag bundagyapjúból készült technikán kívül új lehe-

tőségeket fedeztek fel Pócs Judit és Vidák Anna segítségével. 

Az új eljárás fi nomabb, vékonyabb réteget tesz lehetővé és a 

mindennapi hordásra alkalmasabb. 

Az ausztrál merino juh gyapja alkalmas arra, hogy fi nom, 

puha, jól hordható ruhadarabokat, sálakat, stólákat, kabátokat 

készítsenek belőle, melyeknek kellemes a viselete. Praktikus és 

dekoratív használati tárgyakat illetve kiegészítőket keményre 

gyúrt nemezből készítenek.

 

Perbálon a Közösségi Ház adott otthont december 2. és 17. 

között a Manóvár kiállításnak.                  

Kúti Anna
Fotó: Lisztes László

A Közösségi Ház programajánlója

Január 26. szombat 16h: Német nemzetiségi farsang
A perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat zenés farsangi délutánt 

rendez, melyen fellépnek a perbáli Általános Iskola diákjai, a Dicke 

Schwäne zenekar és a mányi Hagyományőrző Svábtánc Csoport. 

Február 2. szombat: Iskolai farsang
Február 16. szombat: Budakeszi Kultúra Alapítvány vándor ki-
állítása. Lakóhelyünk értékei
A Budakeszi Kultúra Alapítvány „Lakóhelyünk értékei” címmel 

megjelent fotó- és képzőművészeti pályázata iránti érdeklődés a 

kiírók minden eddigi reményét felülmúlta: negyvenhárom alkotó 

összesen száztizenhét alkotást juttatott el a kitűzött határidőre az ala-

pítványhoz. Huszonkilencen budakesziek voltak, a többiek a kör-

nyező településekről nyújtották be munkáikat. Az alkotások több 

mint kétharmadát amatőr és professzionális felnőtt művészek készí-

tették. A beérkezett pályaművekből kiállítás nyílt a budakeszi Erkel 

Ferenc Művelődési Központban. A teljes tárlatot csak 2007. május 

27-én, az eredményhirdetés napján lehetett megtekinteni, a díjazot-

tak munkáit bemutató kiállítás azonban június 12-ig volt látogatha-

tó a budakeszi művelődési központ Erkel Mini Galériájában (Fő u. 

108.). A száztizenhét alkotást négytagú zsűri bírálta el, melynek tag-

jai: dr. Callmeyer Ferenc építész (Telki), Kuchta Nándor fotóművész 

(Budakeszi) Somos Miklós festőművész (Budakeszi), Richly Zsolt 

rajzfi lmrendező (Nagykovácsi) voltak. Az eredményeket május 27-

én, a kiállítás megnyitásával egy időben Hidas Mátyás, a Budakeszi 

Kultúra Alapítvány kuratóriumának elnöke hirdette ki.

Február 23. szombat 17h: Wass Albert est
„Felvidéki édesanya és erdélyi székely édesapa első gyermekeként 

Budapesten születtem 1952-ben. Szüleimet korán elvesztettem, de 

megörököltem tőlük a népdal, néprajz és az irodalom szeretetét. Ta-

nulmányaimat a Rákóczi Gimnázium befejeztével a Budapesti Mű-

szaki Egyetem Építészmérnöki Karán folytattam. 1978-ban meghá-

zasodtam, és feleségemmel együtt öt gyermeket neveltünk fel. Tíz 

évig a VÁTI Műemléki Osztályán dolgoztam, majd az érdeklődésem 

más irányba terelődött. Megismerve Wass Albert írásait, irodalmi es-

teket és előadásokat kezdtem tartani az író műveiből. Egyik előadá-

somon sikerült megkapnom Wass Albert címét is, és ettől kezdve 

-  bár csak levelezés útján -, de kapcsolatba kerülhettem az emigráció 

egyik legkitűnőbb alakjával. Később a fi aival is szoros barátság ala-

kult ki közöttünk. Ők kértek fel édesapjuk halála után a hagyaték 

feldolgozására és gondozására, valamint a Czegei Wass Alapítvány 

magyarországi részének vezetésére is. Ebben a minőségben már több 

mint 350 előadást tartottam Magyarországon, de az elszakított te-

rületekre is már többször meghívtak.” (Simó József a Wass Albert 

est előadója)
Március 8.  szombat: Húsvéti készülődés és játszóház
A Patakok Életmód Egyesület 2008-ban is szeretne maradandó per-

cekkel hozzájárulni a perbáliak életéhez. Szeretnénk ötleteket adni 

ahhoz, hogy az életminőséget hogyan lehet javítani. Márciusban, 

idei első programunk ezzel a kérdéskörrel foglakozik „Méregtelení-

tés csírákkal és teákkal” címmel. Az előadás során megkóstolhatják, 

és ha elnyerte tetszésüket, receptekkel gazdagíthatják tudásukat az 

egybegyűltek. Az előadás ideje alatt a Karitász Egyesület játszóházat 

szervez. 

Március 15. NEMZETI ÜNNEP
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Perbáli Hírmondó

Hova tovább Perbál?

Az újév kezdetén Varga Lászlóval eddigi tapasztalatairól, a 
túlélés évéről, a költségvetés tervezetéről és a település lehe-
tőségeiről beszélgettünk. 

– 2006. ősze óta Polgármester. Ho-
gyan foglalná össze ezt az idősza-
kot? Mit tart előnynek illetve hát-
ránynak a település szempontjából?
– Ez az időszak számomra a ta-

nulás éve volt. Most már átlátom 

a tisztségemmel járó feladatokat, 

de túlzás lenne kijelenteni, hogy 

mindent tudok. Ebben az idő-

szakban, ami a hátam mögött 

áll már lezajlott minden olyan 

nagyobb esemény, ami a telepü-

lés életében jelentős. Megéltünk egy Búcsút, a Húsvétot, Ka-

rácsonyt, voltunk a partnerközségünkben, illetve fogadtuk a 

burgwaldiakat. Most zajlik a jegyzőváltás, ami remélem zök-

kenőmentesen fog lebonyolódni. Fontosnak tartom elmon-

dani azonban, hogy nagy és látványos dolgokat nem tudtunk 

véghez vinni, aminek egyik oka az anyagi források szűkössé-

ge. Jelenleg nagyobb terveink megvalósításához a pályázatok 

kiírására várunk, amelyeket mostanában fognak közzétenni. 

Azt gondolom egyébként, hogy nem egy-egy évet lehet érté-

kelni, hanem minimum egy ciklust, mivel sok következtetést 

nem lehet egy ekkora időszakból levonni. A lakosságtól is azt 

kérem, hogy a ciklus végén tegyenek mérlegre. Ha a pályáza-

tokon nem kapunk kedvező elbírálást, akkor más forrást fo-

gunk keresni, mert az élet nem állhat meg. Perbál méreténél 

fogva is megérdemli, hogy önálló iskolája és óvodája legyen; 

ezért pedig mindent meg kell tenni. Perbál előnyének tekint-

hetjük egyébként a méretét – ezáltal el tud tartani ilyen önál-

ló intézményeket- és azt is, hogy jó helyen található. Hiszen 

Budapesttől nem túl messze, de nem is túl közel, gyönyörű 

természeti környezetben terül el. Az utóbbi időben minden itt 

élő joggal érezhette úgy, hogy nem Perbálnak áll a zászló. Én 

biztos vagyok benne, hogy eljön az idő, amikor igenis nekünk 

áll a zászló. Most azért kell talpon maradni, hogy amikor jobb 

idők jönnek, akkor jó helyről tudjunk újból nekivágni a kihí-

vásoknak. Úgy gondolom erre mindenképpen van esélyünk. 

Ezért akár összegezhetném úgy is az eltelt időszakot, hogy a 

tanulás és a túlélés éve is.

– Ön szerint mi Perbál útja ebben a helyzetben? Hiszen Perbál 
működéséhez elengedhetetlen, hogy befektetők jöjjenek a telepü-
lésre, illetve újabb lakók költözzenek ide. Azonban ami miatt 
sokan szeretnek itt élni az éppen a falusias jelleg, a csönd, a nyu-
galom…
– Mi megpróbálunk egy köztes utat járni, ahhoz képest, amit 

a környező településeken tapasztalhatunk. A lakosságszám 

növekedése elengedhetetlen ahhoz, hogy megújuljon a tele-

pülés, mindig legyenek új irányzatok, ötletek, ne legyünk túl 

belterjesek. Nem beszélve arról, hogy az óvodát, iskolát meg 

kell tölteni, hiszen manapság az intézmények megszünte-

tését a gyereklétszám alapján döntik el. Tehát arra is fi gyel-

nünk kell, hogy a lakosság és ezen belül a gyerekek száma ne 

csökkenjen és ha lehet inkább növekedjen. De persze túlzásba 

sem szabad esni, mert ha átlépünk egy bizonyos határt, ak-

kor bővítésekre van szükség. Ez nem csak az óvodára és is-

kolára vonatkozik, hanem a teljes infrastruktúrára. 1990. óta 

igyekszünk erre fi gyelni és ez többé-kevésbé sikerült is. Hi-

szen ha megnézzük a statisztikákat, akkor látható, hogy év-

ről évre nem robbanásszerűen, de növekszik a lakosság száma. 

Annak ellenére egyébként, hogy gazdasági recesszióról be-

szélhetünk, Perbálon keresik a telkeket a befektetők. A má-

sik véglet a környezetünkben, hogy vannak olyan települések, 

amelyek nem akarnak semmiféle ipari-kereskedelmi létesít-

ményt beengedni, hanem inkább lakóparkokat hoznak létre. 

A képviselő-testület álláspontja az, hogy be kell engednünk a 

befektetőket. Ha Perbálról kivonnánk az ebből származó ipar-

űzési adót, akkor az alapvető működést sem tudnánk fi nan-

szírozni az állami normatívákból. Tehát óhatatlanul szükség 

van erre és meg kell találni ezek egészséges arányát. Az a cé-

lunk, hogy mindig annyi befektető legyen jelen a településen, 

amennyi „fel tudja szívni a munkaerőt” és ne járjunk úgy, mint 

Törökbálint vagy Budaörs, ahol raktárvárosok jöttek létre. Ez 

egy folyamatos cél ’90 óta, ebben a testület szinte egyhangú-

an egyetértett. Gondolom ezt a lakosság is elfogadta és azért 

választották meg ezeket a képviselőket. Ha óriási felzúdulás 

lenne ellene, akkor nekünk is be kéne látnunk, hogy ez nem 

tetszik és nem ez az érdeke az ittenieknek. De remélem megér-

tik ezt, támogatják és mindaddig amíg ez így van, addig ezen 

az úton fogunk járni. 

– Január a költségvetés készítésének időszaka. Mi élvez prioritást 
és mi az, ami esetleg változott tavalyhoz képest?
– Az a cél, hogy egy biztonságosan végrehajtható költségvetés 

készüljön. Több oka is van ennek. Egyrészt benne vagyunk 

most a nagy pályázatok kiírásában; az óvoda, iskola és a közte-

rületek rendezésével kapcsolatban és ezek eredménye nagyban 

befolyásolja a költségvetést. Tehát most az a célunk, hogy ké-

szítsünk egy biztonságos költségvetést, amely a tavalyiakon fog 

alapulni. Reálértéken tehát csökkenés várható az összegben, 

mivel az infl áció magas és az is bizonytalanító tényező, hogy 

nem ismerjük az energiaárak növekedésének mértékét. Nem 

túl jó a helyzet, de csőd nem fenyegeti a települést. Azt hiszem 

bármekkora rendelkezésünkre álló összeget fel tudnánk apróz-

ni kátyúk megszüntetésére, járdák építésére és egyéb szintén 

fontos problémák megoldására. Nekünk azonban most a leg-

fontosabb feladatunk az iskola és az óvoda körüli munkálatok 

elindítása, mert a jelenlegi körülmények lassan a létüket és a 

működésüket fenyegetik. Ha meg akarjuk tartani ezeket az in-

tézményeket hosszútávon, - márpedig ez a községnek elemi 

érdeke -, akkor most ezekre kell koncentrálnunk. 

– A fejlesztéseken és beruházásokon kívül mi az, amit fontos cél-
nak tart a település szempontjából?
– Elsősorban a közösségi élet felélénkülését, új egyesületek ala-

kulását tartom fontosnak. Úgy látom, hogy van egy réteg, ami 

nagyon aktív, de jellemzően mindig ugyanazok „mozgolód-

nak”. Perbálon lakik több mint kétezer ember és ebből kétszáz 

az, aki igazán tevékeny. Ahhoz, hogy felélénküljön az élet ezt 

az arányt mindenképpen növelni kéne. 

           Kúti Anna
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Perbáli Hírmondó

Farsang

A farsangi időszak vízkereszttől, január 6-tól Húshagyó keddig 

terjedő időszak. Ennek időpontja Húsvét előtt negyven nappal 

van, s mivel a Húsvét mozgó ünnep, így a farsangi időszak is 

változó hosszúságú. Ez a vigasságok időszaka, a báloké, koráb-

ban a párválasztás és az esküvő is farsangra esett. Vidékenként 

igen gazdag népszokások  kötődnek ide. A farsang lényege a 

mulatozás, a téli bezártságból való kitörés és mint a karnevá-

loknál, igen fontos társadalmi feszültség-kiengedő szelep szere-

pe is. A farsangi maszkarások a legegyszerűbben elérhető, -elő-

állítható anyagokat használva megjelenítették, kifi gurázták a 

falu meghatározó vagy szélsőséges szereplőit.  Megjelenítették 

a lókupecet, a kovácsot, a zsidó kereskedőt, a cigányt stb. a 

komikus vonásaiknak felnagyításával és az egyébként komoly, 

köztiszteletben álló személyek, például a papok személyét is 

ilyenkor lehetett nyíltan kinevettetni. A média előtti világban 

kis történetekbe ágyazottan egymás parodizálásával szórakoz-

tatták egymást. Kellett ezekhez az előadásokhoz az értő kö-

zönség, a jól működő falusi közösség, ahol semmi sem ma-

radhatott titokban. Az idegen szemlélő számára egy-egy ilyen 

maszkos jelenet különleges, sokszor bizarr; csak a közösség szá-

mára érthetőek a poénok és értelmezhető az üzenet. A legtöbb 

népszokás farsang farkához kapcsolódott, Húshagyó keddhez. 

A negyven napig tartó szigorú böjt előtt ki-ki utoljára „kibuliz-

hatta” magát. Ilyenkor szokták kicsúfolni, megszégyeníteni a 

pártában maradt vénlányokat, akiknek ez a farsang sem hozott 

szerencsét  férjhez menés terén (vö. Csokonai Vitéz Mihály: 

Dorottya).

Napjainkra felbomlottak a régi, jól működő, zárt faluközössé-

gek és még eddig nem igen vette át más csoportosulás a helyü-

ket. Óvodákban, iskolákban, tánckörökben, stb. szervezetten 

ünnepelünk ilyenkor (nagy a különbség: nem hat-nyolc héten 

keresztül, hanem egy délelőtt vagy este folyamán!). 

A szent és a profán idő is összemosódik életünkben, átértelme-

ződött a farsang is, a böjt is. Emlékszünk még, hogy vannak 

farsangi ételek, például a fi nom szalagos fánk. De hogyan is 

kellene igazán zajlania a farsangnak? Nem felülről, hanem be-

lülről szerveződve. Mikor ki-ki saját vágyait megélve, feszült-

ségeit levetkőzve öltözik maskarába (nem a jelmez-szépségver-

seny kedvéért megkínlódva a jelmezt). Mikor jól esik egymást 

etetni-itatni, egymásnak örülni. Bíztatok mindenkit, hogy 

„élje meg” ezt az ünnepet is, és eressze ki a szelepeit! 

Carlile-Kovács Flóra

Testi-lelki egészség a tél derekán

Kedves (fele)Barátom!

Ha Ön azon szerencsések közé tartozik, aki nem szenved a 

szürke, ködös téli napok hatásaitól és nem kapja magát azon 

egyre többször, hogy „már megint rosszkedvű és fáradt va-

gyok”, akkor nyugodtan lapozzon tovább, ez a cikk nem Ön-

nek íródott.

A „Segíts magadon, Isten is megsegít!” elvén elindulva, igye-

keztem néhány közérzetjavító ötletet összegyűjteni. Persze, az 

igazi segítséget majd az első tavaszi napsugarak simogatása, a 

rügyező fák és az előbúvó virágok látványa, a trillázó madarak 

hangja adja majd, de addig még valahogy ki kell tartani!!

Tehát: Egyen minden nap nyers zöldséget és gyümölcsöt, teste 

vitaminszükségletének fedezésére! A vegyszerezés következmé-

nyeként, sajnos télen már mesterséges pótlásra is szükség van. 

A patikában sokféle multivitamin készítmény közül választhat. 

Lányoknak és nőknek a vastartalmúakat ajánlom, mert mi ezt 

az ásványt havi rendszerességgel veszítjük. A fokozott vas- és 

vitaminbevitel hatására már egy-két hét alatt javulhat a testi 

közérzet. Csak ajánlani tudom a rendszeres testmozgást, mely 

közben ún. „örömhormonok” szabadulnak fel az agyban, és 

az általános erőnlétünk is növekszik. Egy közös vacsora előtti 

tornába (15-20 perc), melyet ritmusos zenére is végezhetünk, 

gyerekeink is jól bevonhatók. 

S közben már észrevétlenül a testi egészség oldaláról a lélek 

egészsége felé kanyarodtunk. Talán nem tévedek, ha azt mon-

dom, hogy ebben az időszakban a házak bezárt ajtói mögött, 

az egy fedél alatt élők konfl iktusai is megszaporodhatnak. 

Ennek egyik oka, hogy télen a természetes feszültség levezető 

csatornák, (mint például járunk egyet a ház körül, kigyom-

láljuk vagy felássuk a kertet) nem működnek. Ezek helyett 

most a nőknek az alkotó tevékenységekben való kiteljesedést 

javaslom, legyen az egy süteményköltemény vagy egy kötött, 

horgolt pulóver, fonott kosár,  nemezelt tárgy vagy éppen egy 

gyöngyfüzér megalkotása. A férfi aknak a fahasogatás és behor-

dás is kiváló lehetőség a fölös gőz kiengedéséhez.

További tippek: Talán érdemes ilyentájt családi életünkben a 

békesség és igazság párosból a békességet első helyre tennünk, 

és időnként lenyelni azokat a mondatokat, amit igazságérze-

tünktől hajtva meggondolatlanul vágnánk egymás fejéhez. 

Kedves Férfi ak! Van egy frissiben kipróbálandó javaslatom az 

Önök számára: dicsérjék meg párjukat (ruháját, haját, főzt-

jét...) most és a nap folyamán még többször is! (Fél marék 

hangulatjavító tabletta hatásával vetekedő.) Jótékony hatása 

biztosan érezhető lesz. 

Végezetül kár lenne kihagynunk a helyi farsangi mulatságokon 

való aktív részvételt, hiszen a tánc is egyik örömforrása lehet 

életünknek.

Szeretettel: Horváth Évi (Dr.)
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Perbáli Hírmondó

Polgármesteri Hivatal
Titkárság: 26-370-023

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 13:00-18:00

Kedd: Nincs

Szerda: 08:00-16:00

Csütörtök: Nincs

Péntek: 08:00 -12:00

Dr. Vándor Zsolt háziorvos 
Telefon: 26-370-022

Rendelési idő:
Hétfő: 08:00-12:00

Kedd: 14:00-17:00

Szerda: 08:00-12:00

Csütörtök: 14:00-17:00

Péntek: 08:00-12:00

Erdős Hermina védőnő
Telefon: 30-368-0060

Tanácsadás:
Hétfőn: 08:00-11:00

Kedd, szerda, péntek: 08:00-10:00

Várandós tanácsadás: Csütörtökön 08:00-09:00

Dr. Asztalos Mária gyermekgyógyászati szaktanácsadás
Minden hónap 2. szerda 11:00-13:00

Nőgyógyászati Szakrendelés
Hely: Szolgáltató ház, Orvosi rendelő

Rendel: Dr. Harsányi Lehel

Rendelési idő: Kéthetente 14:00-tól. 

Gyógyszertár
Telefon: 370-072

Nyitva tartás:
Hétfő: 8:00-13:00

Kedd: 10:00 – 17:30

Szerda: 8:00 – 17:00

Csütörtök: 10:00-17:30

Péntek: 8:00-16:00

Szombat: 8:00-12:00

Posta
Telefon: 370-020

Hétfő: 08:00-12:00, 12:30-18:00

Kedd: 08:00-12:00, 12:30-14:00

Szerda - Péntek: 08:00-12:00, 12:30-16:00

Pénztár nyitva tartás:
Hétfő: 08:00-12:00, 12:30-15:30

Kedd: 08:00-12:00, 12:30-13:30

Szerda: 08:00-12:00, 12:30-15:30

Csütörtök: 08:00-12:00, 12:30-15:30

Péntek: 08:00-12:00, 12:30-15:30

Iskola: 370-036

Óvoda: 370-066

Közösségi Ház: 370-629

Könyvtár
Kedd: 14:00 -18:00

Csütörtök: 14:00 -18:00

Miserend
Hétfőnként 18:00-tól

Vasárnaponként 12:00-tól

Coop Élelmiszer Bolt
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 06:00-19:00

Szombat: 06:00-13:00

Vasárnap: 07:00-12:00

Husi Élelmiszer Bolt
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 06:00-19:00

Szombat: 06:00-13:00

Vasárnap: 07:00-12:00

Tűzoltóság: 105

Általános segélykérő: 112

Mentők: 104

Zsámbéki Mentőállomás:
Rendőrség: 107               

Budaörsi Rendőr főkapitányság: 23-420-055

Budakeszi Rendőrörs: 23-450-007

Budakeszi Okmányiroda
Cím: 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. (Budakeszi 

Rendőrőrs épülete)

Fax:  23-453-950

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: De. 08.00-12.10,   Du. 13.00-18.00  

Kedd: Nincs

Szerda De. 08.00-12.10,   Du. 12.40-16.00 

Csütörtök: Nincs 

Péntek De. 08.00-13.30

Impresszum:
Kiadja: Perbál Község Önkormányzata, Perbál Fő u. 6. Telefon: 26-370-350 

Felelős kiadó: Varga László Perbál Község Polgármestere

Felelős szerkesztő: Kúti Anna E-mail: feketenfeheren@gmail.com  Nyomdai előkészítés: Age Quod Agis Kft., Budakeszi

Nyomdai kivitelezés: Artphoto Press Kft., Budakeszi Tiefenweg u. 18. Címlapterv: Székely Anna   Címlapfotó: Fejér János 

12  KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK


