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A Búcsúi rendezvények biztosításában idén is nagy szerepet
vállalt a perbáli Polgárőrség, talán ennek is köszönhetően a prog-
ramok során most sem történt rendbontás. A kis létszámú, de
lelkes csapat továbbra is keres új tagokat, támogatókat.

Augusztusban indul a településközpont rendezés

A hosszadalmas eljárás és több tárgyalási forduló után a tervek
szerint augusztus közepén startol a településközpont rekonstruk-
ció. Az Önkormányzat hamarosan megköti az ehhez szükséges
szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével.

Pályázatok elbírálás alatt

Mint ahogyan arról a Perbáli Hírmondó júniusi számában beszá-
moltunk, az Önkormányzat több pályázaton is indult az utóbbi
időben, melyeket jelen állás szerint még nem bíráltak el. Mind-
eközben újabb pályázatokon dolgozik a Hivatal: útépítés, óvoda
és iskola rekonstrukció, valamint a településközpont felújítás má-
sodik ütemének témájában.

Perbálon is lesz közterület felügyelő
– módosultak a rendeletek

A képviselő-testület júniusi ülésén megerősítette, hogy közsé-
günk számára közterület felügyelőt fog alkalmazni rövid időn
belül. Az erre kiírt pályázat eredményesen zárult, így a nyertes pá-
lyázó közterületeink felügyeletét várhatóan szeptember elejétől
fogja ellátni.
Önkormányzatunk ennek kapcsán a közterületek használatára, a
közrendre, köztisztaságra, állattartásra vonatkozó rendeleteit mó-
dosította, melyeknek egyik legfőbb változása, hogy a közterület
felügyelő jogosult helyszíni bírság kiszabására a rendeletek
megszegőivel szemben.

Új szerződés
- az Önkormányzat végzi a temető karbantartását

Az Önkormányzat az utóbbi hónapokban felülvizsgálta a
temetőnk karbantartását végző Gyertyaláng Kft-vel fennálló szer-
ződését.
A felülvizsgálat eredményeképpen az Önkormányzat visszavette
kezelésébe a temető karbantartását. A Gyertyaláng Kft. azon
tevékenységért felel az új szerződés értelmében, melyekhez szak-
végzettség, valamint különböző engedélyek szükségesek.
Ezzel egy időben a Polgármesteri Hivatal Temetői rendeletét is
felülvizsgálta és módosításokat vezetett be.
Ezen változásokról a következő hírlevélben valamint Perbál
Község honlapján lehet majd tájékozódni.

Jövőre változnak az orvosi ügyelet keretei

Az idei év végétől a Perbálon ügyeletet ellátó zsámbéki orvosi
szolgálattal jelen formájában megszűnik a településünkkel kötött
szerződés.
A képviselő-testület tárgyalásokat folytat más szolgáltatókkal, de a
jelenlegivel sem kizárt egy új alapokon nyugvó megállapodás.

A tervek szerint ősszel indul több egyeztetés és hosszas
tárgyalások után a Közösségi Ház mellett található épületben a
Walter vendéglő kialakítása. Az épület önkormányzati tulajdonú,
ezért a képviselő-testület körültekintően járt el a pályázók üzleti
tervének és elképzeléseinek megismerése kapcsán.
Ennek során a pályázat nyerteseivel sikerült a lényegi kérdések-
ben közös álláspontra jutni, így a projekt hamarosan a meg-
valósítás stádiumába lép.

Rövid hírek
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Focisták Burgwaldban

A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola futball csapata
június 24. és 28. között futball bajnokságon vett részt part-
nerközségünkben, Burgwaldban. A csapatot elkísérte Juhászné
Szatmári Irén testnevelő tanár, Bakai Anikó és Kincsesné Kuthy
Etelka német tanárok, Küszter Andrea az iskola új igazgatója, Ke-
menczei Kálmán képviselő, valamint Varga László polgármester.

A fiatalok először a Széna Hotelben szálltak meg, majd a foci pá-
lyán sátrakban töltöttek két estét.
A bajnokságon a perbáliak eredményesen szerepeltek, a második
illetve a harmadik helyezést érték el.

A sport események mellett színes programokban is része volt a
perbáliaknak: fürödtek a frankenbergi strandon, a vadasparkban
madárnézésen vettek részt, látogatást tettek a Heitec gyárban,
valamint hajóztak is.

Örömtelinek nevezte Varga László polgármester, hogy iskolánk
leendő partneriskolájával is sikerült ismét tárgyalásokat folytatni,
valamint a burgwaldiak őszi látogatásának főbb momentumait is
egyeztették.

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

Víz Coop Kft.: 30-2040-890

Könyvtár
Kedd: 14:00 – 18:00
Csütörtök: 14:00 – 18:00

Miserend
Hétfőnként 19:00-tól
Vasárnaponként 12:00-tól

Tűzoltóság: 105
Általános segélykérő: 112
Mentők: 104
Rendőrség: 107
Belföldi tudakozó: 198

Zsámbéki Mentőállomás:
23-342-336
Simon János körzeti megbízott:
70-315-8042

Budaörsi Rendőrkapitányság:
23-420-055
Budakeszi Rendőrőrs:
23-450-007

Polgármesteri Hivatal
Titkárság: 370-350
fax:570-029
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
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
Fogadóóra:
Hétfőn,kedd, péntek:
08:00 –10:00
Várandóstanácsadás:
Szerda: 08:00 – 11:00
Csütörtök 08:00-09:00

Dr. Asztalos Mária
gyermekgyógyászati tanácsadás
Minden hónap 2. szerda
11:00–13:00

Nőgyógyászati Szakrendelés
Hely: Szolgáltató ház, Orvosi
rendelő
Rendel: Dr. Harsányi Lehel
Kéthetente pénteken 14:00-tól.

Közérdekű információk



Július 24., péntek

Az idei SZENT ANNANAPI BÚCSÚ immár hagyományosan a ka-
tolikus templomban kezdődött, ahol a Maklári József kórus adott
koncertet Lisztes László vezénylésével. A kórus vendége a Pilisi
Cselló Quartett volt és a közel két órás koncert méltó kezdete volt
a három napos rendezvénysorozatnak.

A hangversenyt követően Biai Simon István festményeiből ren-
dezett kiállítás nyílt a Közösségi Házban. A festő itt megtekint-
hető képei a Perbált körülvevő tájat örökítik meg.
A különleges látásmóddal megfestett képek más megvilágításba
helyezik értékeinket és segítenek rácsodálkozni környezetünk
szépségeire.

A kiállítást követően – szintén a Közösségi Házban – borkóstoló
kezdődött. A program nyitányaként Mátyus Imre borász, a
Budafoki Borászati Szakközépiskola tanára mutatott be nyolc kü-
lönféle, valódi hungarikumnak számító bort, rövid ismertetőkkel
és érdekességekkel fűszerezve.
A finom borital kóstolása megfelelő hangulatot teremtett a
mezőtúri Lókötők citerazenekar muzsikájához, melyet közös ének-
lés követett Keresztes Nagy Árpád vezetésével.
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A Plébániakert további szépítésére, játszótér építésére
adományokat fogadunk a

PERBÁL KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
65700103-10123999 bankszámlaszámára.

(A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Perbáli kirendeltségénél)

Támogatók, akik munkájukkal és anyagiakkal járultak hozzá
a kiállítás megvalósulásához és a plébániakert kialakításához:

Klinger József
Champignon Union Kft

Perbál Községért Közalapítvány
Ferenczy Múzeum Szentendre

Német Kisebbségi Önkormányzat
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

Perbál Község Önkormányzata
Perbáli Egyházközség

Szabó Sándor
Bárdos Tamás
Engler Attila
Tóth Gyula
Székely Anna
Pregitzer Antal

Kúti András és Tóth Bence
Balogh Győző, Molnár Ferenc és csapata

és sokan mások…



Július 25., szombat

Az idei év különlegessége volt, hogy megnyitotta kapuját a Plébá-
nia kert és otthont adott a Búcsúi programoknak. Szombaton
délután a Plébánia épületében Mesterségek Perbálon címmel nyílt
kiállítás, melyet a Helytörténeti Kör nevében Lévai Rita és Bakai
Anikó ismertetett. A kiállításon megtekinthető a Steiner család
vegyesboltjának néhány berendezési tárgya, Lack Antal borbély-
üzlete és feleségének, a falu bábájának felszerelése. Láthatóak
Gere József ács, Wentzel Lőrinc bognár, Mayer József asztalos,
Kovács Ferenc és Zink Ferenc kovács eszközei, valamint cipész, bá-
dogos, és földműves szerszámok is szerepelnek a kiállított tárgyak
között.

A felajánlók Steiner János, Balogh Győző, Szathmáry Imréné,
Wenczel Ferencné, Somfay László özvegye, Mayer József, Kovács Fe-
renc, Bányász Angéla, Zakar Gusztávné, Faragó József, Csiki Sán-
dor, Simek György, Klinger József, Regősné Báder Erika, Kaiser
Lőrinc és Wéber Lőrinc voltak.
"Jelenlegi kiállításunk célja, hogy a falu leírt történelme mellett be-
mutassuk azokat a foglalkozásokat, munkaeszközöket, bútorokat,
ruhákat, amelyek elődeink mindennapi életéhez tartoztak. Ma is
tisztelettel és megbecsüléssel kell adóznunk a különböző szakmák itt
élt képviselőinek" - mondta Bakai Anikó. Majd hozzátette: "Amit
most látni fogunk, az történelem. Községünk történelme. Nekünk
szól, de rólunk is szól. Dédszüleinkről, nagyszüleinkről, édesapákról,
anyákról és testvérekről. A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak - szól egy idézet. Úgy tűnik sikerült: érezzük,
hogy van történelmünk. Kívánjuk, hogy a számunkra feltáruló
múltban unokáink és dédunokáink is legalább ilyen mélységig
tekinthessenek.” Végül Bakai Anikó biztatott mindenkit a gyűjtés
folytatására, tárgyak felajánlására, és a kiállítások megújításában
való tevékeny részvételre.

A helytörténeti kiállítás megnyitásával egy időben, a Plébánia
folyosóján a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola bakonyi
rajztáborának anyagából láthattak ízelítőt az idelátogatók. A kiál-
lítótér egyik helységében pedig Veres Gyula, Pátyon élő szíjgyártó
és nyerges munkáit lehet megtekinteni, akinek segítségével
megismerhettük és kipróbálhattuk a karikás ostort.

A megnyitót követően Keresztes Nagy Árpád meséivel kápráztatta
el a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Este ugyanezen a helyszínen
a Perbáli Akrobatikus Rock’n roll óvodás csoportja tartott rövid
bemutatót Patona Borbála vezetésével. Őket a Mongun Trió, az
Ecseri János Blues Trupp, a Boys From the Cellar, az Add to
favourites, valamint Lévai Tímea és Popre Ádám követte.
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Add to favourites

Ecseri János Blues Trupp

Délutáni térzene

Lévai Tímea és Popre Ádám

Boys from the cellar



Július 26., vasárnap

A Búcsú harmadik napja ünnepi szentmisével kezdődött, melyen
részt vett a Bogácsi Pávakör, valamint Gulyás Dénes, Pest Megye
országgyűlési képviselője is.

Ezt követően Varga László polgármester köszöntőt mondott a
Hősök terén. "Sokan emlékszünk még rá, - néhányan használják is
még -, a búcsúra a régi sváb elnevezést: Kiritog. Ez a Kirchen Tag,
azaz a Templom Napja kifejezést takarja. E jelentésre szeretnénk
utalni amikor is már évek óta a rendezvénysorozat nyitánya a temp-
lomi koncert, legfontosabb eseménye a Vasárnapi Ünnepi Mise,
majd az azt követő díjátadó. Ezen gondolat jegyében nyitottuk meg
tavaly a Plébánián a helytörténeti kiállításunkat, amely most a régi
perbáli mesterségeket bemutató tárgyakkal bővült. Aki még nem
látta, javaslom látogassa meg! Visszavisz azokba az időkbe amikor
a perbáli búcsút Kiritognak nevezték" - mondta.
Majd hozzátette: az idei Búcsú legnagyobb újdonsága a Plébánia
kert bevonása a helyszínek közé. "Ez már régóta terve a szer-
vezőknek, de mostanra készültek el azok a munkálatok amelyek ezt
lehetővé tették. A remélt leendő állapot eléréséhez azonban még sok
időre, munkára és anyagiakra lesz szükség. Mindenesetre az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a szereplőknek, a közönségnek tet-
szik az új helyszín" - mondta. Varga László elmondta, hogy az
idén valósult meg egy másik régi terv, miszerint Perbál fellépő
vendégeket fogadhatott Bogácsról. "A régi perbáliak tudják, hogy
a második nagy háborút követő, sokszor nem önkéntes népesség-
mozgások következtében talán ebből a szép Bükkaljai faluból kerül-
tek ki legtöbben az új lakók közül. A mai napig rengeteg rokoni,
baráti kapcsolat köti össze a két községet, mondhatni Bogács a mi
magyarországi testvértelepülésünk” - tette hozzá Polgármerster Úr.
Ezt követően Pest Megye Önkormányzatának alelnöke adta át
Pest Megye Önkormányzata Millenniumi Zászlóját.

A délutánt a Kövér Hattyúk zenekar koncertje nyitotta, őket a
Csillagszemű Gyermektáncegyüttes, a Bogácsi Pávakör, a Perbáli
Tücsök citerazenekar, valamint a töki Kotkoda asszonykórus
követte.

A kora esti órákban a Bab társulat tréfás előadását tekinthették
meg az egybegyűltek, Jelenetek egy házasságból, avagy a három
kívánság címmel.(címlapon és a hátlapon láthatóak fotók)
A társulat után hamarosan a világhírű Muzsikás együttes és Petrás
Mária lépett színpadra. Az este Moldvai Táncházzal zárult, mely-
hez a Kontáros zenekar szolgáltatta a muzsikát.
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Kövér Hattyúk

Tücsök citerazenekar

Bogácsi Pávakör

Muzsikás együttes

Csillagszeműek táncegyüttes Tóth Gyula



Az eltűnt idő nyomában

Gondolatok a perbáli Búcsúról

Mindnyájan, akik részt vettünk az idei Búcsú programjain
mást és mást gondolunk, érzünk. Van, akinek a koncertek,
van, akinek a bábszínház, van, akinek a helyszín…
Többen megírták nekünk különféle véleményeiket, ezekből
állítottunk össze ízelítőt.

-
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Vágyik az ember az életstílussá váló napi rohanásban az

eltűnő idő nyomára bukkanni: megállni.

Megállni nem tétován, hanem határozottan, a Jóistentől

kapott idő ajándék-ünnep pillanataiban okosat, szépet,

hasznosat mívelve: Szent Joachim és Szent Anna nevelő

példájára figyelve, Himnuszt énekelve, zászlót bontva,

beszédek ezeréves értelmét hallgatva: a hovatartozás szellemét

tisztázva, a gyökereket erősítve: kisgyermekek futkosását

szemlélve, századok óta itt lakók mindennapjaiba betekintve,

zenéjüket fiatalok hangszerein megszólaltatva, népi

játékaikat kipróbálva, ételeiket megkóstolva...

S mindezt maguk a perbáliak készítették maguknak és

vendégeiknek.

Egyszer talán – szívesen írnám, hogy hamarosan – perbá-

liként büszkén mondanám majd, hogy az Anna-napi búcsú

rólam is szól, nemcsak mint vendégről, hanem mint büszke

vendégváró vendéglátóról, lelkesen sütögető segédkezőről,

és persze mint az Anna nevet boldogan viselőről.

Kisvárosiból nagyvárosi, nagy
városiból egyszer talán perbál

i

A plébániakert nyújtotta bensőséges hangulat és elszeparáltságlehetővé tette, hogy a különböző programok ne zavarják egymást.Ezt nagyon fontos előrelépésnek tartom, az előző évekhez képest.Örülök továbbá annak a kezdeményezésnek, mely a lehetőségekközül a helyi zenekarokat, társulatokat részesítette előnyben. Ezfellépőként és hallgatóként is egy izgalmas alkalom volt szá-momra, hogy jobban megismerhessem a körülöttem élő em-bereket.

Sütő Balázs, a Dicke Schwäne zenekar és a Mongun Trió fuvolása

Óriási élmény volt a Muzsikás az egész családnak, nagyköszönet érte a szervezőknek, és ha lehet, minél több ilyenélményt hozzanak a faluba! Vasárnap este a nagylányunk ígyösszegezte a megélt eseményeket: jó lenne, ha minden napilyen lenne. Az egész hétvége színvonalas és sokoldalú volt,igazi ünnep a perbáli búcsú. Jó itt élni.

soos

Másodszor voltunk a perbáli búcsúban, de most az új helyszín

sokkal jobb környezetet nyújtott, mint tavaly. Ugyanis a na-

gyobb sátor, jobb hangosítás és nagyobb terület miatt nem volt

zsúfoltságérzetünk.
Nem perbáli (de idekívánkozó) polgárként szeretjük ezt a csalá-

dias, de mégsem "túl intim" hangulatot, a színvonalas zenei

pogramokat és a mindig megújuló helytörténeti kiállítást. A

Mongun Trió előadása pedig magával ragadó volt!

Fabók Péter, informatikai vállalkozó

Kedves Olvasóink!
Bár negatív kritikák nem érkeztek szerkesztőségünkbe, ez korántsem jelenti azt, hogy az idei Búcsú minden szempontból
tökéletes volt. Ezért továbbra is várjuk észrevételeiket a témával kapcsolatban a feketenfeheren@gmail.com e-mail címre.

A kislányommal készített gyékénybabára nézve most is

szívesen emlékszem vissza a perbáli búcsúra.

Mária kedves meghívására, Kriszta türelmes tanítására, a

bábszínházas fiú ízes beszédére, a dudaszóval kísért közös

éneklésre, és persze nem utolsó sorban a szombat esti rocka-

billy koncertre, ahol férjemmel még rockizhattunk is egy

kicsit.
Sok jó zene, jókedvű együttlét – melyekre olyan jó vissza-

emlékezni és remélni, hogy jövőre is lesz hasonló!

Köszönjük a szervezést és minden résztvevőnek az igényes

játékot és a remek hangulatot.

Bárcziné Kapovits Judit tájépítész

Írások a helytörténeti kiállítás vendégkönyvéből

Örömünkre szolgált, hogy e jeles ünnepen, Szent Anna napján

énekelhettünk az Önök templomában és a plébánia kertben!

Gratulálunk a kiállítás létrehozásához! Szeretettel:
a Bogácsi Pávakör

Sajnos 29 éve már nem élek Perbálon, de szívemben örökké

perbáli maradok. Feltörtek bennem gyermekkorom emlékei,

ahogy beléptem a plébánia ajtaján. Érzelmekkel feltöltődve

lépek innen ki, jó volt itt gyereknek lenni. Anyukám intő szava

is eszembe jutott: „kislányom, mindenkinek köszönj, de egy

néninek, a Lack Kati néninek kezét csókolom dukál, mert ő segített

a világra”.
Bokodi Lajosné

Nagyon szép emlékeket ébresztő kiállítás, múltunk elfeledett

tárgyai, egy természetközelibb élet emlékei, amelyekhez

legalább részben jó lenne visszatalálni.
Kemény Attiláné




