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Új képviselőt iktattak áprilisban

A februárban lemondott Jilg Ede képviselő helyett Mészáros 

Gábort az április 21-én tartott képviselő-testületi ülésen ik-

tatták be tisztségébe.  A Szociális bizottság új elnöke Kemenc-

zei Kálmán lett, Mészáros Gábor pedig szintén ezen bizottság 

munkájában fog részt venni. 

Ismét aktív a Polgárőrség

Márciusban újabb tevékeny tagokkal bővült a perbáli Polgár-

őrség. Az Egyesület tagjai esténként Perbál egész területén „jár-

őröznek”, ezzel segítve a rendőrség munkáját és javítva a köz-

biztonságot.

Lezárult a település központ-rendezési 
pályázat

Március helyett május 13-án zárult a település központ reha-

bilitációra kiírt pályázat, melyen Önkormányzatunk is indult. 

Néhány héten belül kiderül, hogy hányan és milyen összegekre

pályáztak; ennek fényében pedig az esélyek is körvonalazódnak 

majd. Varga László, polgármester elmondta: ennél a pályázatnál 

jobbak az esélyeink, mint az iskola illetve óvoda kapcsán be-

nyújtott – szintén elbírálásra váró – pályázataink esetében, mert 

a „versenyzők” köre is szűkebb.

Újranyílik a Walter vendéglő

Vendéglő nyílik a Közösségi Ház eddig i-centerként működő 

szárnyában. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő helység 

hasznosítására áprilisban írt ki pályázatot. A pályázat feltéte-

le szerint a tevékenységi kört úgy kell kialakítani, hogy az al-

kalmas legyen a Közösségi Házzal történő együttműködésre, 

kulturális programok szervezésére; valamint megjelenésében, 

szolgáltatásaiban felidézze az épülethez kötődő perbáli hagyo-

mányokat. 

A képviselő-testület Kelemen Zsolt és társainak pályázatát ta-

lálta olyannak, amely összhangban van elképzeléseivel. A na-

pokban írják alá azt a szerződést, melynek értelmében elkez-

dődhetnek az átalakítási  munkálatok. 

Pályázatok javításra, korszerűsítésre

Az Önkormányzat a napokban adta be a Dózsa György utca 

felső szakaszának javítására és a lakótelepen található közterü-

leti játszótér korszerűsítésére, illetve szabványosítására készített 

pályázatait. 

Helytörténeti kiállítás nyílik 
a plébánián

A Búcsú alkalmából helytörténeti kiállítás nyílik a perbáli Ró-

mai Katolikus Plébánia erre a célra kialakított helyiségeiben. 

Szeretnénk a településünkön mindeddig hiányzó, hagyomá-

nyokat felelevenítő, megismertető kiállítás sorozatot rendezni, 

a régmúlt idők hangulatát felidézni. Nem egy álló és érintetlen 

skanzen jellegű kiállítást tűztünk ki célul, hanem egy válto-

zó, programokkal, évfordulók megünneplésével egybekötöttm 

„élő” kiállító és tevékenykedésre alkalmas helyet szeretnénk 

létrehozni. 

Perbál Község Önkormányzata 
és Német Kisebbségi Önkormányzat

Aki a megnyíló helytörténeti kiállítás anyagához saját régi 

tárgyat, fényképet (használati eszközt, szerszámot vagy 

bútort)  kölcsönözne vagy felajánlana, az szándékát jelezze:

Bakai Anikónál 20/ 433-6660

Lévai Ritánál 30/ 338-8296

Kúti Máriánál 20/ 458-7724

Pályázati kiírás

Perbál Község Önkormányzata meghirdeti a Perbáli Anna 

Napi Búcsú 2008. július 27-i (Perbál, Hősök tere) rendezvé-

nyeihez kapcsolódva a vendéglátást, büfé szolgáltatást.

Tevékenységi kör: vendéglátás biztosítása kitelepüléssel a bú-

csúban résztvevő polgárok részére.

Feltételek: a végzendő tevékenységre érvényes működési enge-

déllyel kell rendelkeznie a vállalkozónak.

A megállapított közterülethasználati díjat előre meg kell fi zet-

nie az adott módon.

A díjat a Képviselőtestület 9/2007.(V.21.) rendelete alapján 

állapítják meg.

A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 15.

A pályázat beadási módja: személyesen, vagy postán oly mó-

don, hogy a fenti időpontig beérkezzen a Polgármesteri Hiva-

talba.(2074 Perbál, Fő u. 6.)

Bővebb információ kérhető: Varga László polgármester

06-26-570-027, 06-30-9520-887 és Beke Andrea jegyző 

06-26-570-022 sz. telefonokon.

Hirdessen Ön is 
a Perbáli Hírmondóban!

Perbál Község Önkormányzatának hivatalos lapja kéthavonta, 

750 példányban jelenik meg és a településen kerül terjesztésre. 

Ha Ön szeretne nálunk hirdetni az alábbi telefonszámon, Kúti 

Anna felelős-szerkesztőnél érdeklődhet: 20/ 204-7898

Hirdetés mérete Hirdetés ára (Áfa nélkül)

1/2 oldal 14.400Ft

1/4 oldal 7.200Ft

1/8 oldal 3.600Ft

1/16 oldal 2.000Ft
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Közlekedési Nevelési Verseny Budaörsön

Március 17-én az Általános Iskola harmadik osztálya részt 

vett a Kisiskolások Országos Közlekedési Nevelési versenyén, 

melynek első fordolóját az iskolában írták meg a tanulók. 

Az április 12-én Budaörsön megrendezett megyei döntőre az 

első helyezett  jutott tovább. Iskolánkat így Kelemen Bende-

gúz képviselte, aki a több mint hatvan versenyző iskola diákjai 

közül, a 25. helyen végzett.

Megyei döntős perbáli versmondó

Március 18-án az iskolában megrendezett helyi versmondó 

versenyről a korcsoportok és kategóriák első helyezettjei ju-

tottak tovább a területi fordulóra, amit április 5-én Pátyon 

rendeztek meg. Továbbjutott tanulóink: Szente Hanna, Szabó 

Gabriella, Kerék Dóra, Földi László. Diákjaink közül Szente 

Hanna jutott tovább a megyei döntőre.

Szép eredmények 
a Nemzetiségi Énekversenyen

A biatorbágyi Német Nemzetiségi Énekversenyen március 27-

én az iskolai elődöntőn továbbjutott tanulók vettek részt. A 

több mint kétszáz résztvevőt számláló versenyen iskolánk ta-

nulói negyedik, harmadik, második és első helyezést is elértek. 

A diákok felkészítője Földi Mária volt. 

Sikeres akció az iskolában

Sikerrel zárult idén is általános iskolában rendezett hulladék-

gyűjtési akció. A vas- és papírgyűjtésből egyaránt szép összeg 

gyűlt össze az intézmény számára. 

Tollforgató idén is

Idén is számos vers érkezett a Tollforgató pályázatra, melyen 

az Általános Iskolások indulhattak. Az egyik legjobb alkotást 

Schneider Virág és Kerék Dóra írta.

Zöldségesküvő

Házasodik a gyökér,

Felesége elég kövér.

A pap a paprika,

Szájából hangzik az ima.

A két tanú a körte,

Testtartásuk elég görbe.

A menyasszony se búslakodik,

Az oltárnál álmodozik.

A koszorúslányoknak szép a haja,

Most érik a kukorica.

A zenekar szépen húzza,

Gurul a násznép a lagziba.

Robbannak a petárdák,

Táncolnak a kék szilvák.

Énekel a sokadalom,

Véget ér a lakodalom.

Költészet Napja a Misztrál zenekarral

A Misztrál zenekar koncerjével ünnepeltük idén a Közösségi 

Házban a Költészet Napját. A 100 éves Nyugat folyóiratra em-

lékezve – ahol több jeles költőnk is publikált – állította össze 

repertoáráját a zenekar. Többek között Szabó Lőrinc, Dsida 

Jenő, József Attila, Juhász Gyula és Tóth Árpád művei csendül-

tek fel. A Költészet Napját hazánkban 1964. óta József Attila 

születésnapján, április 11-én ünnepeljük.

Dobogós eredmények és különdíj a 
Költészet Napi rajzversenyen

Iskolánk kis rajzszakkörösei is részt vettek a Budakeszi Könyv-

tár által hirdetett Költészet Napi rajzversenyen. A pályázatra 

számos környékbeli iskola küldött be munkákat; a zsűritagok 

pedig grafi kusok és iparművészek voltak. Az ünnepélyes ered-

ményhirdetést április 11-én tartották a Könyvtárban, ahol 

minden versenyző részt vett. A perbáli Általános Iskola által 

beküldött tizennégy pályamunkából hét megnyerte az első há-

rom helyezést és a különdíjat is.

A kitelepítettekre emlékeztek

A németek kitelepítésének 61. évfordulójára emlékez-

tek a perbáliak április 13-án a Kitelepítési emlékműnél. 

Az eseményen beszédet mondott Simon Péter történész. 

Az emlékműnél koszorút helyezett el a perbáli Önkormányzat 

nevében Beke Andrea Jegyző Asszony és Rimóczi Károly kép-

viselő, a Szlovák és Német Kisebbségi Önkormányzatok kép-

viselői, az Általános Iskola vezetői és a Tűzoltó Egyesület tag-

jai. A megemlékezésen közreműködött a Maklári József Kórus, 

a Dicke Scwäne zenekar, és az Általános Iskolás diákok. Az ezt 

követő Szentmisét a kitelepítettekért és itthon maradottakért 

ajánlotta Harkai Gábor plébános.

Április 13. van megint, s Perbál emlékezik. Mintegy a 

szentmise liturgiájához kapcsolódva gondolunk az eltávo-

zottakra, akik rokonaink, jó szomszédok, polgártársaink 

voltak. Kiknek őseit a világpolitika mozdította ki egykoron 
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szülőföldjükről, hogy aztán századok elteltével újfent a vi-

lágpolitika szeszélye toloncolja őket oda vissza.

A 17. század végén meginduló, a 18. század derekáig tartó 

népmozgás hátterében két nagy háború állt: a Svábföldet a 

harmincéves háorú pusztította, Magyarországot a török ki-

űzéséért úgyszintén három évtizedes küzedelem. Az eredmény 

itt is, ott is ijesztő volt. Az alkotórészeire hulló Német-Római 

Császárság hadszíneterein éppúgy elpusztult a kultúrtáj és a 

lakosság jelentős része, miként a magyar királyságban. Csak-

hogy Magyarország a termékeny félhold övezetéhez tartozik, 

s a földönfutóvá vált svábok szívesen hallgattak VI. Károly 

(magyar királyként III. Károly) hívó szavára.

Gondolják meg, kérem, milyen irtózatos távolságot kellett 

leküzdeniük a kor primitív közlekedési viszonyai mellett! 

Stuttgart mintegy 950 kilométerre van Budától, s a leg-

nyugatibb katolikus német terület Reuss-Körlitz herceg-

ség egyenesen 1200 kilométerre. Az út egy részét minden-

képpen tengelyen kellett megtenniük; csak a Dunát elérve 

szállhattak be a telepesek rendelkezésére bocsátott bödön-

hajókba, hogy aztán az út utolsó szakaszát ismét tengelyen 

tegyék meg. Síró, elpusztított területről jöttek, síró, elpusz-

tított területre érkeztek. Aligha voltak tudatában annak, 

hogy az uralkodói akarat nem csak gazdasági szerepet szán 

nekik, hanem a rebellis és protestáns voltát oly sokszor bi-

zonyító Magyarország germanizálását és katolikussá tételét 

is tőlük várja. 

Nem voltak ennek tudatában, s nem is lehettek, hiszen 

csaknem egységesen paraszti társadalmat alkottak saját po-

litikai, vagy társadalmi réteg híján. Társadalmi mobilizáció-

juk az új hazában is igen csekély mértékű maradt: a paraszti 

tömegből leginkább iparosok emelkedtek ki, s ha képesnek 

bizonyultak saját értelmiség kinevelésére, az csaknem kizá-

rólag egyházi értelmiség volt. 

A több mint egymillió svábot ez a fogyatékosség egyfelől 

rendkívül kiszolgáltatottá tette, másfelől jótékony védelmet 

biztosított a számára. Kiszolgáltatta a mindenkori hatósá-

goknak, melyek intézkedései lojálisan fogadta, s megóvta 

a fenyegető módon jelentkező ordas eszmék, a nácizmus és 

a bolsevizmus csábításától. Ezen a napon és ezen a helyen 

ki kell mondanunk, hogy a magyarországi svábok döntő 

zöme merőben érzéketlenül fogadta a volksbundista szer-

vezkedést és a körükben folytatott SS-toborzást.

Ezért van az, Hölgyeim és Uraim, hogy ma nem a náci 

világhatalmi törekvések eszközeire, hanem a második világ-

háborút követő igazságtalan megtorlás áldozataira emléke-

zünk. Oly súlyos veszteségre, melyet bár enyhíthet, teljesen 

azonban soha be nem gyógyíthat a múló idő, s melynek 

fájdalmas következményeit a mai napig szenvedi a trianoni 

Magyarország. És ennek a veszteségnek emberi arca van; én 

anyai rokonaimra gondolok, Önök is jól ismert, tovatűnt 

arcokat idéznek fel: a rokont, a szomszédot, a jóbarátot.

Nekik, értük hozza most a kibékítő emlékezet koszorúit a 

községi önkormányzat mindannyiunk nevében.

(Simon Péter történész beszéde elhangzott 
2008. április 13-án, a Kitelepítési megemlékezésen)

Tavaszi játszóház és táncház 
a Közösségi Házban

Azok, akik április 19-én kora délutántól késő éjszakáig a Kö-

zösségi Házba látogattak, mindnyájan találhattak kedvükre 

való programokat.

Papírvirág- és mandala készítés, gyékényezés várta az érdeklő-

dőket, a legkisebbek  számára „játszósarok”, valamint külön-

böző közösségi játékok szinesítették a „kínálatot”.

A délután a kicsik táncházával folytatódott, ahol a Kontáros 

zenekar muzsikált Földi Mária és Lévai Rita citerásokkal és 

Gyurka Fábián tanította a táncokat. Este pedig gyimesi és 

moldvai táncokra járhatták a felnőttek. 

Anyák napja az iskolában

Az Általános Iskola alsós osztályai műsorral és ajándékkal ked-

veskedtek az édesanyáknak.

Elindultak…

Perbálról is számos résztvevője volt május 10-én an-

nak a kerékpártúrának, amely a BudaVidék Zöldút első 

szakaszának ünnepélyes megnyitója alkalmából indult. 

A túrázók Etyekről, Biatorbágyról, Herceghalomról, Zsám-

békról, Tökről, Telkiről, Budajenőről, Nagykovácsiból, Tin-

nyéről és talán legnagyobb 

számmal Perbálról kapcsolód-

tak be, de Budapestről is érkez-

tek biciklivel. A program dél-

után a budajenői Magtárnál, 

a résztvevő települések kultu-

rális- és termékbemutatóival 

folytatódott. Perbált a Tücsök 

Citerazenekar, a Dicke Schwä-

ne és Kontáros zenekar képvi-

selte a rendezvényen.
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Sportbál meglepetéssel

Május 10-én ismételten megrendezésre került jótékonysági 

Sportbálunk teljes bevételét a Perbál SC működésére ajánlot-

tuk fel.

Szépszámú közönség jó hangulatú szórakoztatásáról egyik tá-

mogatónk, Rudi gondoskodott.

Az estét a focista feleségek meglepetés műsora tette még em-

lékezetesebbé.

Köszönet a támogatóinknak:

Rudi, Bio Labor, Götzné Dr. Skultéti Ágnes, Gyöngy Cseme-

ge és Húsbázis Bt, Szivárvány Ruhabolt, Töki Nyakas Pincé-

szet, Bábolna Rt, Fortezza Pizzéria, Milák László, Faragó Jó-

zsef, Jocó Bolt, Rafi  Zöldséges, Andi-Bolt, Medicontur Kft, 

Zimbo Kft, 

Szabóné Vali, Bernáth Erzsébet, Rozi Fodrászat, Palányi Pál, 

Czuczor Istvánné, Nárcisz Vegyes Bolt, Bábolna Rt, Bara Gá-

bor, Perbáli Takarékszövetkezet, Sugár Elemér, Czank József, 

Schneider Zoltán Fenyőfalviné Szabó Erika, Gyöngy Böbe, 

Bakai Anikó, Engert Csaba, Tóth Lajos. 

Köszönjük a Lexim Kft-nek a 25m2 lambériát és a hozzátarto-

zó párnafát, mellyel az öltözők felújítását segítették!

(A Sportbál szervezői)

Pünkösdi elsőáldozás

Pünkösd vasárnapján hat fi atal részesült elsőáldozásban a per-

báli Római Katolikus templomban; mindnyájan harmadik 

osztályosok. 

Ha május, akkor Majális

A Német Kisebbségi Önkormányzat, segítőkkel és szponzorok-

kal karöltve május 17-én rendezte meg hagyományos Majáli-

sát a futball pályán. A délelőtt Perbál-Biatorbágy serdülő mec-

csel kezdődött, majd félpályás foci bajnokság zajlott számos 

csapat részvételével. Délután előbb családi sportos vetélkedőn, 

majd a fociban próbálhatták ki magukat a vállalkozókedvű-

ek. A négy órakor kezdődő kulturális programon a zsámbé-

ki Lochberg, a budajenői Ringlein, és a Mányi Tánccsoport 

sváb táncokat adott elő, a budajenői Kórus sváb dalokat éne-

kelt; melyet a perbáli általános iskolások programja követett. 

A műsort a Kövér Hattyúk zenekar zárta; melynek tolmácsolá-

sában sváb és tót keringőket, valamint polkákat egyaránt hall-

hatott a közönség. A nap folyamán lehetőség nyílt lovaskocsi-

zásra, lovaglásra, íjászkodásra, kézműveskedésre, és légvárazásra 

a gyerekek nem kis örömére. A napközi konyhájának dolgozói 

jóvoltából ismét volt sváblángos. A büféről és a tomboláról az 

Általános Iskolai Szülői Munkaközössége gondoskodott.

A mozgásról, korhatár nélkül!

Gondolta volna, hogy a fej, a nyak, a hát vagy akár a térd fáj-

dalmai származhatnak abból, hogy rosszul állunk, ülünk, vagy 

emelünk?

Van megoldás a görcsökre, merevségre, rossz tartásra. A speci-

ális torna segítségével megváltoztathatjuk rossz beidegződése-

inket, függetlenül attól, hogy hány évesek vagyunk. Ráadásul 

mindannyian feszes, izmos testről álmodozunk, azt a szót, 

hogy zsírpárna a legszívesebben elfelejtenénk. A testmozgás 

igénye nem függ a kortól. Sőt! A test gyorsabban öregszik, ha 

nem tornáztatjuk és nincs állandó edzésben. Nem túlzás azt 

állítani, hogy egy aktív 40 évesnek lehet a teste olyan, akár egy 

30 évesé. A biológiai óra lelassításához a kulcs 

mindig ugyanaz : rendszeres testmozgás!

Rázd fel magad, tornázz velünk hétfőn és szerdán a perbáli 

Közösségi Házban!    1800-1900  Gyógyító torna
    900-2000 Zsírégető aerobic

                  Szeretettel várunk!  

  Patakok Életmód  Egyesület
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„Bizalommal érkeztem…”
Beszélgetés Perbál jegyzőnőjével

Beke Andrea február 15. óta tölti be Perbál jegyzői hiva-
talát. Eddigi tapasztalatairól, legfontosabb céljairól, vala-
mint a negatív és pozitív „forgatókönyvekről” beszélget-
tünk vele.

– Milyen korábbi tapasztalatok után választotta Perbált? 
– Idestova huszonkilenc éve vagyok a szakmában és az ál-

lamigazgatás minden szegmensében dolgoztam. Voltam ikta-

tó, parlamenti titkárság-vezető, és politikai pártnál is voltam 

hivatalvezető. ’99 óta vagyok falusi jegyző és úgy érzem, ezt 

nekem találták ki; nem is akartam soha városi jegyző lenni. 

1999-től Nagytarcsán, 2003-től Válon dolgoztam jegyzőként 

három évet, aztán pedig Tinnyén, majd egy „huszárvágással” 

jöttem át ide az év elején. Bizalommal érkeztem, mert egy jól 

működő hivatalt találtam. Az igazgatási ágazaton belül kiala-

kított utak jól láthatóak, jól működnek, és úgy tapasztalom itt 

valóban lehet dolgozni. 

– Milyen elvárásokkal érkezett ide?
– Az elvárásom mindig az volt a szakmával szemben, hogy az 

valóban a köz szolgálata legyen. Nagyon fontosnak tartom, 

hogy a kinevezőmmel - a képviselő-testülettel -, és a hivatali 

munkatársakkal is jól együtt tudjak működni, de az első szá-

momra az ügyfél. Ezt az elvárásomat minden munkatársam 

felé tolmácsolom; erről az itt dolgozókat nem is kellett „győz-

ködnöm”.

– Milyenek az eddigi tapasztalatai itt Perbálon?
– Azt hiszem, hogy a község szerencsés a képviselő-testületét 

tekintve, mert „egyfelé mozognak” és dolgozi akarnak. Mint 

említettem, fontosnak tartom, hogy a testülettel együtt tudjak 

működni, valamint kiemelten a bizottsági elnökökkel is. Ez 

eddig úgy érzem, teljes mértékben megvalósult. Örülök annak, 

hogy a testületi ülések előtt a képviselők bejönnek a Hivatalba, 

így az ülésekre szánt anyagok előkészítése és a közös munkánk 

gördülékenyen zajlik. A testületi üléseken is úgy tapasztaltam, 

hogy a képviselők nem gáncsoskodnak; a polgármestert segítik 

munkájában. Ez számomra azért is szembetűnő, mert a koráb-

biakban ennek ellenkezőjét is tapasztaltam. 

– Milyen előnyeit és hátrányait látja Perbálnak?
– Nagy pozitívumnak élem meg azt, hogy konkrét elváráso-

kat támasztanak irányomban, ami méginkább motivál mun-

kám során. Jó érezni, hogy hasznos vagyok. Igyekszem minél 

inkább megismerni ennek a településnek az adottságait. Úgy 

gondolom kb. fél év kell, hogy mindent átlássak és további fél 

év, amíg a „rutin” kialakul. Nagyon tetszik, hogy működnek 

civil szervezetek; lehet rájuk támaszkodni. Nem utolsó sorban 

a két Nemzetiségi Önkormányzatot is szeretném megemlíteni, 

akikkel szintén jól együtt tudunk dolgozni.

– És mi a helyzet a hátrányokkal…?
– Egyelőre nem nagyon tapasztaltam ilyet. A pozitívumokat 

„gyűjtöm”, hogy abból lehessen továbbépítkezni és a későbbi-

ek során elviselni a negatívumokat. Biztosan lesz olyan, ami-

kor azt fogom mondani: „na ezt meg kell emésztenem”, de hál’ 

Istennek egyelőre ilyennel még nem találkoztam. 

– Mi a legfontosabb célja itt Perbálon?
– Mindenek előtt természetesen a közigazgatás szabályszerűsé-

gét szeretném megőrizni, de ez általános elvárás. Minden tu-

dásommal és tapasztalatommal szeretném segíteni az Önkor-

mányzat elképzeléseit, hogy fejlődni tudjon a továbbiakban. 

Úgy látom egyébként, hogy Perbál elég jól fejlődő település. 

A legfőbb célom az, hogy ezért a községért dolgozzak. A ko-

rábbi munkahelyeimen is ezt tartottam szem előtt. Ez talán 

abból adódik, hogy nem vagyok röghöz kötve. Huszonnyolc 

évvel ezelőtt ugyanis eljöttem a szülővárosomból, Sopronból 

és az igazi gyökereim ott maradtak. Ezért nem „csontosodom 

meg” sehol; ahova megyek én ott úgy érzem otthon vagyok. 

– Jelenleg a település több jelentős pályázata vár elbírálásra. Me-
lyek a negatív és pozitív „forgatókönyvek”?
– Azt hiszem Magyarországon egy Önkormányzatnak sem 

könnyű ma. Pest megye pedig különösen rossz helyzetben 

van, mert még mindig nem sikerült Budapesttől „elszakadni”. 

A pályázatok kapcsán is közrejátszik a főváros közelsége. Ilyen 

szempontból az EU-s pályázatok elbírálása kapcsán nem köny-

nyű a helyzetünk. Perbál szerencsés, mert anyagi helyzeténél 

fogva kisebb beruházásokat meg tud valósítani, és más, nem 

ekkora pályázatok kapcsán pedig nőnek az esélyeink. Perbál 

már csak adottságainál fogva is megérdemli a fejlődést. 

– Miben más itt az élet?
– Életemben először egy métert sem kell autóznom a mun-

kahelyemhez. Korábban 60-80 kilométereket utaztam napon-

ta, ami rengeteg időt elvett az életemből és nagyon unalmassá 

is vált. A jegyzői lakás nagyon jó helyen van, innen mindent 

könnyen elérek és a testületi ülések előtt is van módom egy 

kicsit „töltődni” az otthonomban. 

Kúti Anna
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Mozgalmas hétvége a partnerkapcsolat 
jegyében
Áprilisban Perbálon járt Burgwald küldöttsége

Április utolsó napjaiban Perbálra látogatott partnerközsé-
günk nyolcfős delegációja. A küldöttség tagjai a burgwal-
di partnerkapcsolati egyesületből, az önkormányzati veze-
tőségből, valamint a képviselő-testületből kerültek ki. Az 
együtt töltött napokban többek közt szó esett a partner-
kapcsolat fejlesztésének lehetőségeiről és az ernsthauseni 
fi atal focisták júniusi látogatásáról.

Április 24-én este érkeztek burgwaldi vendégeink a perbáli 

Közösségi Házba, ahol településünk jegyzője és polgármeste-

re mellett több önkormányzati és német kisebbségi képviselő, 

valamint Kreisz Tamás, a Zimbo Perbál Kft. igazgatója is jelen 

volt. A perbáli résztvevők ekkor vették át a Payer Lőrinc által 

Németországban gyűjtött ruhaküldeményt, melynek kiosztá-

sára a következő héten került sor.

Másnap délelőtt a Polgármesteri Hivatal dísztermében Varga 

László polgármester az utóbbi hónapok eseményeinek és kép-

viselő-testületünk terveinek ismertetése során kitért arra, hogy 

több nagyobb szabású beruházást tervez községünk; az iskola, 

az óvoda rekonstrukcióját, illetve bővítését, valamint a tele-

pülés központ rendezését. Mint fogalmazott: a tervek készen 

állnak, jelenleg az Európai Unióhoz benyújtott pályázataink 

elbírálását várjuk. Ha ezek nem részesülnek kedvező elbírálás-

ban, a munkálatokat akkor is el kell végezni. Adam Daume 

– Burgwald polgármestere – elismerésének adott hangot a ter-

vekkel kapcsolatban.

Ezt követően a résztvevők rövid látogatást tettek az Általá-

nos Iskolában, az óvodában, a templomban és a temetőben. 

Kreisz Tamás meghívására a Zimbo Perbál Kft. csomagoló 

részlegébe nyerhettek bepillantást, ahol Peter Schlichterle 

ernsthauseni nagyvállalkozó és kísérője csatlakozott a kül-

döttséghez. Délután a pilisvörösvári tájházat tekintették 

meg, majd este a perbáli Általános Iskola Napközijében va-

csoráztak. Az itteni együttlét folyamán megtekinthették a 

tavaly augusztusban Burgwaldban tett látogatásról készült 

fotó-összeállítást. Mint ismeretes, 2007. augusztusában 
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a parnerkapcsolat tizedik évfordulóján közel nyolcvanfős 

küldöttség képviselte Perbált a jubileumi ünnepségen. 

A következő napot Budapesten töltötték vendégeink; jártak a 

János-hegyi kilátóban, a Hősök terén és a Szent István bazili-

kában, megtekintették az 1956-os emlékművet, és rövid sétát 

tettek a Parlament környékén. Ezen az estén a burwaldiak 

látták vendégül a perbáliakat a bicskei Báder Étteremben, 

ahol Varga László polgármester és Adam Daume egyebek 

közt  a partnerkapcsolat további fejlesztéséről beszélt.

Vasárnap reggel a Polgármesteri Hivatalban búcsúztak ven-

dégeink, és a további együttműködés szándékáról biztosí-

tották egymást a felek.

8  HELYBEN VAGYUNK  

Egy évforduló alkalmából
Ötvenéves a ping-pong Perbálon

Községünkben 1948-ban állították fel az első pingpongasztalt. 

Azóta sokan játsszák ezt a szép játékot. Versenyszerűen viszont 

csak tíz év múlva, 1958-ban kezdték el. Igaz bajnokságba akkor 

még nem neveztek be, csupán a környékbeliekkel vetélkedtek, 

s a meghirdetett versenyekre mentek el. Újabb tíz év múlva, 

1968-ban már a járási bajnokságban játszanak. Innen egyenes 

az út felfelé. Egyre jobb eredménnyel, egyre feljebb jutnak. 

Szakosztállyá alakulnak, ami egyre népesebb lesz. Több csapa-

tuk játszik a különböző bajnokságokban. Újabb tíz év telt el. 

Az 1978-as év nagyon emlékezetes a szakosztály életében. Az 

első csapatuk feljutott a legmagasabb, az NB.I osztályba. Csak-

hogy, a Sportkör patronálója ez évben megszüntette a kiemelt 

támogatást, és így nem tudták vállalni a magasabb osztályban 

a szereplést. Visszasorolták a csapatot az NB.III.as osztályba. 

Évről évre gyengébb eredményt értek el az elkeseredett játéko-

sok. Nem várták ki az újabb tíz évet sem. 1987-ben megszűnt 

a szakosztály, abbamaradt a játék. Megszűnt egy jól működő, 

sok sikert elért szakosztály. De úgy látszik nem tűnt el vég-

képp. 2002. január 29.-én heten a régi ping-pongosok közül 

ismét életre hívták a játékot. Nem csatlakoztak a Sportkörhöz. 

Két csapatot is beneveztek a Komárom-Esztergom megyei asz-

talitenisz bajnokságba. Erre a hírre több régi és új játékossal 

növekedett a csoport. A jobbik csapat évről-évre feljebb került 

a tabellán, míg végül 2007-ben megnyerte a bajnokságot, és 

feljutott az NB.III. osztályba. Sajnos ott nem sok sikerrel sze-

repelnek. A másik csapat kezdetben egyetlen mérkőzést sem 

nyert meg. Szerencsére ez nem keserítette el őket és egyre na-

gyobb rutinra tesznek szert. A 2008-as év már sikeresnek ne-

vezhető. Somogyi István, Pregitzer Antal, Farkas Lajos,Vasas 

Géza és Kovács Lajos, egyre jobb játékkal több csapatot le-

győzve, a negyedik helyen végzett. A dicséretet már azért is 

megérdemlik, mert Kovácson kívül valamennyien túl vannak 

az 50. évükön. További sok sikert, Fiúk!

Molnár Zoltán
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A XIV. Piliscsabai Egyházzenei Napokról

1995. óta minden évben május közepén rendezzük a Piliscsa-

bai Egyházzenei Napokat, így, többes szám első személyben, 

hiszen nekünk, piliscsabaiaknak, ez egyféle rangot ad. Ön-

magában arra is büszkék lehetünk, hogy az ország egyetlen 

egyetemi községe vagyunk, ettől azonban nem dőlünk hátra 

a székben, hanem egy kulturális rendezvény tető alá hozásával 

igyekszünk bebizonyítani, hogy a kultúra nem szorul az egye-

tem falai közé. Hivatásos és amatőr zenészek, zenekedvelők, 

községi vezetők, és (kategorizálás nélkül), községünk lelkes 

emberei, természetesen a helyi egyházközösségekkel és egyházi 

vezetőkkel összefogva hozták létre ezt az ez életképes alakza-

tot, a Piliscsabai Egyházzenei Napokat. A rendezvény három 

napon át, pénteken-szombaton és vasárnap tart. Minden nap 

hat kórus lép fel, naponta, változó helyszíneken, előbb a klo-

tildligeti, majd a piliscsabai katolikus templomban, végül az 

Egyetem aulájában. Hetekkel, hónapokkal előbb kezdjük szer-

vezni, a szálak Csíky Gábor egyházközségi elnök irodájában 

futnak össze. Eddig még mindig minden összeállt, a kórusok 

próbarendjétől az orgona szállításáig, a műsorok megszerkesz-

tésétől a meghívók szétküldéséig. Mindez évről évre jobb ha-

tásfokkal, és ami nem mellékes, egyre magasabb művészi szín-

vonalon valósul meg.

Az egyházzene rendkívül gazdag, sokrétű, nemcsak azért, mert 

a gregorián első hajtásaitól, a Kr. u. 4. századtól napjainkig 

rengetegen írtak egyházzenét, hanem azért is, mert a műzene 

legnagyobb alkotásain ( pl. Händel oratóriumai, Bach kan-

tátái) kívül mindaz ide tartozik, amit a legkisebb közösségek 

legamatőrebb énekesei teljes átéléssel, vallásos áhitattal együtt 

hoznak létre. Így lehetséges, hogy a rendezvény zenei felelőse 

és narrátora, e sorok írója a beküldött műsorok áttekintése so-

rán lexikonokban meg sem található nevekkel találkozik, ter-

mészetesen Beethoven, Mozart és Kodály és más nagyok nevei 

mellett. 

Ezzel elérkeztünk a rendezvény alapgondolatához, a hiteles-

séghez, mely az előadók és a hallgatók közötti legfontosabb 

kapocs. Ebben van a piliscsabai rendezvény legfőbb erénye. 

Még nem volt olyan nap az eddigi negyven közül, melyen va-

lamilyen különleges élményt ne élt volna át a közönség, ritka 

volt a műsorok mechanikus ledarálása. De volt egy másik, ta-

lán nem tudatosan tervezett, de mégis megvalósult eredmény: 

a környék, a régió zenei együttesei bemutatkozhattak, és rend-

szeres visszajáróként erősítették a lokálpatriotizmus gyakorlati 

megvalósulását, csak helységneveket említve, az idei rendezvé-

nyen Piliscsaba, Perbál, Alcsútdoboz, Veresegyháza, Pilisszent-

iván, Vác és Budaörs képviseltette magát Budapest környéké-

ről, nem említve a fővárosi együtteseket. Egy másik erősödő 

vonulat is tapasztalható, a határon túli magyar és nem magyar 

együttesek, jelen alkalommal Szerbiából, Szlovákiából és Ro-

mániából.

Mindenkit nem soroltunk fel, a felsorolás nem jelent rangso-

rolást a kimaradottak kárára.

A műsorokra csak röviden utalunk, ez részletesebben a XIV. 

Piliscsabai Egyházzenei Napok műsorfüzetében olvasható. 

Ugyancsak terjedelmi okokból el kell tekintenünk az egyhá-

zi, világi és művészeti élet fontos képviselőinek felsorolásától. 

De azért tudni kell, kik vettek részt az első napon: A Pilis-

csaba-Klotildligeti Kájoni Schola, akiknek műsorán 17.és 18. 

századi csiksomlyói népénekek, és 17-18. században kiadott 

egyházi énekeskönyvekből származó vallásos énekek szerepel-

tek, továbbá még ki nem adott 17.századi népi gyűjtések. Rö-

viden: Csíksomlyó eljött Piliscsabára, múltjával, szellemével, 

a búcsúval szinte egy időben. Jelen volt az alcsútdobozi Echo 

kórus, műsorukon 16.századi angol (Byrd), 17. századi velen-

cei ( Lotti) és 18. század eleji magyar zene(Eszterházy), továb-

bá egy-egy Kodály és Szokolay mű szerepelt.  A Diósdi Női 

Kar német reneszánsz különlegességeket hozott ( Aichinger, 

Praetorius), a Veresegyházi Cantemus kórus Bruckner, Kodály, 

és egy 19. századi lengyel romantikus, Nowowiejski műveit 

szólaltatta meg, 

Közvetlen régiónkat képviselte a Perbáli Maklári József Ve-

gyeskar, Lisztes László karnagy úr vezetésével, igen, régiónkat, 

mert 5-6 környékbeli helységből verbuválódtak a kórustagok. 

Egy 20. század eleji svéd szerző, Bikkembergs  művével kezd-

ték, folytatták az ószláv ortodox zene világával, két különleges, 

és ritkán hallható Sztravinszkíj művel, majd még ugyaneb-

ben a kultúrkörben egy bolgár szerző, Kedrov: Miatyánk-ját 

hallhattuk. Átéreztük azt a különleges, lenyűgöző hangulatot, 

amit egy-egy ortodox székesegyházban járva már néhányan 

megcsodálhattunk. De hátra volt még egy másik világ: a pro-

testáns korálok, ezúttal azonban olyan szerzők tollából, mint 

Mendelssohn és Bach, és olyan dimenziójú művekből, mint a 

Paulus oratórium és a 147. kantáta (ez utóbbi Bartháné Hor-

váth Adrienne orgonakíséretével)-természetesen csak rövid 

részletek erejéig. Miért előbb a 19. század eleji Mendelssohn, 

és miért utóbb a 18. század első felének Bachja? Mert előbb 

Bach szellemének az átsugárzásával, utóbb annak közvetlen 

megnyilatkozásával, némi didaktikát is bele vive, jobban át-

éreztük ezt a csodálatos világot, amely a legnagyobbakat ins-

pirálta. Ez a felépítés szinte tálcán jött a zenetörténeti érdek-

lődésű narrátornak, aki kifejthette, hogy az a Mendelssohn, 

aki 100 év hallgatás után újra bemutatta Bach Máté passióját, 

hogyan építette be saját művészetébe a Bachtól tanultakat. 

Nem maradt el a lelkes taps, de ezzel még nem ért véget a 

koncert: Händel Örvendj világ  kezdetű himnuszát az összkar, 

valamennyi aznapi közreműködő együtt énekelte a közönség 

azon nem kevés tagjával, akik már ezt jól ismerték. Az összkart 

Lisztes László művész úr vezényelte.

Jövő tavasszal várunk mindenkit!           Dr. Farkas Elek orvos,
a Zenei Napok narrátora
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Búcsú 2008. Július 25-27.

„A la carte”
Az idei Búcsú tartogat néhány olyan zenei és kulturális 
csemegét, amiért megéri már most végigböngészni az ét-
lapot. Pénteki ajánlatunk A helység kalapácsa című da-
rab Besenczi Árpád tolmácsolásában; könnyű nyár-esti 
különlegesség, borral ajánljuk. Szombaton a „világ ízei” 
jegyében a Makám zenekart ajánljuk azoknak, akik sze-
retik a valódi szellemi zamatokat. Még ezen a napon, az 
esti órákban a legkülönfélébb zenék várnak ránk a Ma-
darak tálalásában. Vasárnap a „séf személyében” Deák 
Bill Gyulát tisztelhetjük, aki tudvalevőleg a markáns 
ízek kedvelője. 
Tessék választani!

Petőfi  Sándor:
A helység kalapácsa

„A helyszín egy falusi kocsma, ahol szemérmetes Erzsók öt-

venöt éves bájai megbabonázzák a helybéli lágyszívű kántort, 

viszont Erzsók szívéért a helység kalapácsa is verseng. Az óriási 

konfl iktust bonyolítja még a fondor lelkületű egyházfi , Bagar-

ja uram a béke barátja, Vitéz Csepű Palkó és még sok más 

remek fi gura felbukkanása.” 

Egymaga előadja: Besenczi Árpád

Az elődás után borozás Keresztes Nagy Árpáddal és Fejér Si-

monnal.

Makám

A magyarországi világzene egyik „klasszikus zenekara” több 

mint húsz éve kezde el meghatározó tevékenységét. A Kru-

lik Zoltán alapította együttes a különböző hatásokkal ötvözött 

magyar népzenei hagyomány fontos képviselője. Már jóval 

a „világzene” kifejezés elterjedése előtt ilyesfajta stílust alakí-

tott ki; zenéjében egyesítve a tradicionális európai hangszerek 

hangzását a keleti és afrikai hatásokkal. „Olyan zene ez, melyet 
arra szántak, hogy szellemi zamatokkal kecsegtessen.” (Ken Hunt 

- Froots Magazin)

Madarak

A házibulizenekarként is aposztrofált együttes, a Bill Haley és 

Elvis Presley által kijelölt országúton halad 1994-es alakulása 

óta. Repertoárjuk a „Sorrentói Emlék”-től a rock and roll kor-

szakán át a legmodernebb zenékig terjed. 

1998-ban Jerry Lee Lewis, Little Richard, és Chuck Berry zene-

karával közös koncertet adtak a Kempinsky Hotelben, itt többek 

között Elvis Presley gitárosával James Burton-nel is játszottak. 

A csapat 2001. márciusában eMeRTon-díjat kapott.

Deák Bill Gyula

 „Még a hatvanas évek végén történt, amikor a Római part-

ra jártam „udvarolni”, hogy egy hideg, téli estén felszállt egy 

hatalmas termetű, szakállas, féllábú ember a 34-es buszra. Tő-

lem nem messze talált magának ülőhelyet, majd hóna alá tet-

te a mankóját és elhelyezkedett. Zötyögött a majdnem üres 

busz a Szentendrei úton, ő pedig barátságos arccal nézelődött 

körbe-körbe és kifelé a jégvirágos ablakon. Valami megma-

gyarázhatatlan melegség áradt ebből az emberből és egészen 

furcsa érzésem volt vele kapcsolatban: úgy éreztem, mintha 

régen ismerném. Pedig sohasem láttam. Két-három évvel ké-

sőbb indultak a dunai Syrius-hajók, ahová én is eljártam és 

egy este ismét megláttam a mankós-embert. A hajókorlátnak 

támaszkodva fi gyelte a zenét, vagy beszélgetett az emberek-

kel. A Syrius eljátszott két dalt és Orszáczky a mikrofonhoz 

lépett..”Hölgyeim és Uraim ! Most Bill fog énekelni Önök-

nek egy bluest !” - és a féllábú ember belépett a színpadra. 

A Hey Joe-t nyomták, nem is akárhogy. De a bevezető tak-

tusok után valami leírhatatlan következett. Bill elkezdett éne-

kelni. Úgy éreztem, hogy minden porcikájában ő maga Joe, 

aki féltékenységből lelőtte asszonyát és most Mexikóba indul, 

hogy elkerülje a kötelet. Csak álltam az oszlopba kapaszkodva 

és fi gyeltem ezt az embert, aki leírhatatlanul egyéni hangjával 

végigbömbölte ezt a bluest. Kinyitotta a torkát és kiengedte 

magából azt, amit szavakkal nem lehet leírni, amitől a zene a 

zene, vagy blues a blues. És nem volt semmi különbség közte és 

a buszon látott ember között. Ez volt az első alkalom, amikor 

Billt énekelni láttam. Úgy éreztem bármit el tud énekelni.”              

(Földes László Hobó) 
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Július 25. Péntek

Templom
18.00   Maklári Kórus 

koncertje

Plébánia
19.00 Helytörténeti 

kiállítás  megnyitója

Közösségi Ház
20.00 Besenczi Árpád: 

A helység kalapácsa

Borozás, Keresztes Nagy 

Árpád és Fejér Simon zenél

Július 26. Szombat 

Közösségi Ház
16.00-tól  

Kézműves vásár Mesterségek bemutatói: mézes-

kalácsos, tűzzománcos, fafaragó, üvegfestő stb.

Borkóstolás, bodzaszörp, pogácsa

Poker 

Vasútmodellezés, Kézműves játékok

17.00-tól mesél: Keresztes Nagy Árpád

Tücsök és Kontáros közös műsora

18.00 Höcögő és Rojtos együttesek közös műsora

19.00 Makám koncert

21.00 Madarak kultúr-házibuli

Július 27. Vasárnap
  9.00  Ünnepi Szentmise

10.00  Templom tér: kitüntetések átadása

Térzene a Kövér  Hattyúkkal

A Templom téren egész nap kézműves vásár 

16.00  Kövér Hattyúk

Lochberg,  és más környékbeli 

hagyományőrző csoportok fellépése

18.00  Babtársulat óriásbábos műsora

19.00 Deák Bill Blues Band koncertje
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Elköteleződés és intimitás

Két gyermek játszik elmélyülten egymás mellett. Az egyik 

kislány, ő a babáját királynői pompával hosszú, fehér ruhába 

menyasszonynak öltözteti. A másik fi ú, aki kardot köt az ol-

dalára, és „páncélsisakot” visel, szemmel láthatólag sorsdöntő 

csatába indul. Milyen szépen játszanak! Rájuk nézve boldog 

büszkeséget érzek, és azt kívánom, hogy 10-15 év múlva majd 

ugyanezt az érzést élhessem át, amikor lányunk hosszú fehér 

ruhában áll majd az oltár előtt, és fi unk is elég bátor lesz ah-

hoz, hogy ország-világ előtt mondja ki a boldogító igent. 

Életre szólóan elköteleződni (házasodni) talán nem olyan nagy 

divat manapság, de azért ez nem jelenti azt, hogy bensőnk leg-

bensejében ne vágynánk rá. Asszonyok körében (Karitasz 

összejövetelen) tettem föl a kérdést, ki miért tartja 

jó dolognak, hogy házasságban élhet? Tíz, húsz, 

negyven együtt töltött év után, szinte kivétel 

nélkül a biztonságot említették elsőnek: van 

társam, akire mindig számíthatok, kitar-

tunk egymás mellett jóban és rosszban, 

holtomig, holtáig. Van, akinek az el-

fogadás, a megbocsátás jutott erről az 

eszébe. Férfi  szájából hallottam a ha-

sonlatot, miszerint a házasság hason-

lít egy repülőúthoz, ahol az indulás 

és érkezés között nincs távozási le-

hetőség. Ez arra készteti (kénysze-

ríti) a házastársakat, hogy a menet 

közben adódó problémákat nagy 

leleményességgel más úton oldják 

meg.

Az intimitás szép magyar szóra át-

fordítva bensőségességnek mond-

ható. Megélése két ember közötti 

kapcsolatban bizonyos feltételek-

hez kötött. A legfontosabb példá-

ul, hogy ne legyen jelen a félelem, 

a bűntudat, a bizonytalanság-érzés, 

hogy valós önmagunkat adhassuk, 

ne kényszerüljünk álarc mögé, vagy 

szerepjátékra.

Talán így már érthető, hogy miért olyan 

szoros a kapcsolata az elköteleződéssel.

Horváth Éva

Amikor az Úristen megteremtette Ádámot, igen örvendett a 

látásán. De hiába adott neki mindent, nem tudta jó kedvre 

deríteni. Gondolta, biztosan azért ilyen búbánatos, mert egye-

dül van. Kéne társ melléje. Körülnézett az Úr, mi maradt a 

világ teremtése után. Hát mindenből maradt egy kevéske. Ös-

szeszedte a maradékokat. Volt még a macska ravaszságából, a 

kutya hűségéből, az őzike szelídségéből, a kígyó simaságából, 

a nyúl félénkségéből, a tigris kegyetlenségéből, a verebek csi-

ripolásából. Összegyúrt mindent, de nem lett elég. No, elal-

tatta Ádámot, s vett az oldalbordájából, így készült Éva. Az 

Úr letette egy fa alá, Ádám közelében. No, ahogy megpillan-

totta, odament hozzá. Ismerkedtek. Aztán megbátorodtak, s 

volt öröm! Játszódtak egy hétig, kettőig. Az Úr elé-

gedett volt, lám, vége Ádám szomorúságá-

nak. Na de aztán Éve kezdett követelőz-

ni. Ádám megharagudott. Ment az 

Úrhoz.

– Uram, Teremtőm, vedd el az 

asszonyt, csak bosszúságot sze-

rez!

A Jóisten visszavette Évát. 

Ádám megint egyedül 

maradt. Jött-ment, nem 

találta helyét. Egy idő 

után az Úr elé állott.

– Ó, Uram, Terem-

tőm, add vissza ne-

kem Évát, nem élhe-

tek nélküle!

Az Úr kicsit összerán-

colta homlokát, de 

visszaadta Évát. Na, 

volt öröm megint! 

Egy ideig. Akkor 

Ádám megint annyi 

bosszúságot nyelt, 

hogy kérte az Urat, 

vegye vissza Évát… Az 

Úr nehezen, de vissza-

vette. 

Sejthetik… Ádám nem 

sok idő múltán nem tudott 

hova lenni, annyira vágya-

kozott Éva után. Kérte szépen 

a Teremtőjét, adja vissza az as-

szonyt. Visszakapta. Nem telt el 

két nap, viszi az Úrhoz.

– Uram, vedd vissza!

– Nem!

– Uram, megesz a szájával!

– Egyen! Tudd meg, ha vele nem tudsz élni, hát nélküle még 

úgyse tudsz. Úgy osszátok be a dolgot, hogy megegyezzetek. 

Te tűrjél neki, s ő tűrjön neked! Nekem többet ne panaszkod-

jatok!

Ádám hát megfogta Éva kezét, és elmentek nagy búsan. Hát 

azóta van párban az ember az asszonnyal, s kínlódik, mert vele 

sem jó, de nélküle még úgyse.
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A menyasszony szép virág, koszorúja gyöngyvirág,

Az a boldog vőlegény, ki azt mondja, az enyém.

A menyasszony gyöngykoszorú, csak az én szívem szomorú,

A menyasszony szíve tája, boldog minden dobbanása.

Virágos a fa teteje, koszorús a leány feje,

Hullani kell a virágnak, esküdni kell a leánynak.

Gyere rózsám, gyere már, mer’ a szívem téged vár,

Téged óhajt, téged vár, téged csókolni nem kár.
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Polgármesteri Hivatal
Titkárság: 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: 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

Dr. Asztalos Csaba 
háziorvos
Telefon: 30-301-2861

Rendelési idő:
Hétfő:  08:00-11:00  

11:15-13:00 

Kedd: 15:00-18:00   

Szerda: 07:00-11:00, 

11:15-13:00 

Csütörtök: 15:00-18:00      

Péntek: 8:00-11:00

Dr. Jászai István fogorvos
Telefon: 370-338

Rendelési idő:
Hétfő: 14:00–19:00

Kedd: 09:00–13:00 

Szerda: 14:00-19:00

Csütörtök: 09:00-13:00

Péntek: 09:00-11:00 

iskolafogászat

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

Tűzoltóság: 105

Általános segélykérő: 112

Mentők: 104

Zsámbéki Mentőállomás: 
23-342-336

Simon János körzeti 
megbízott: 70-315-8042

Rendőrség: 107               

Budakeszi 
Rendőrkapitányság: 

23-420-055

Budakeszi Rendőrőrs: 
23-450-007
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