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s hökken a hó a hideg havason.”

(Áprily Lajos : Március)
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Rövid hírek
Vigyázat, trükkös tolvajok!
Mint azt már többször jeleztük, községünkben egyre gyakoribbá
váltak a rablások, melyet sokszor a lakók félrevezetése és fi-
gyelmük elterelése után követtek el. Ezért újfent, nyomatékosan
felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Perbálonmindenféle
házalás tilos, ezért az ilyen szándékkal érkezőket ne engedjék be
ingatlanukba és az ilyen próbálkozásokat haladéktalanul jelezzék
az illetékeseknek.
Simon János körzeti megbízott: 70-315-8042
Polgárőrség: 20-413-3705

Szerencsére „nagyobb volt a füstje, mint a lángja”
A téli időszakban Perbálon két baleset is történt meghibásodott
tüzelő- és fűtőberendezés miatt, nagy riadalmat okozva az érin-
tett családokban és környezetükben. Szerencsére ezen esetekben
végzetes tragédia nem történt. Saját és családtagjaik, lakótársaik
biztonsága érdekében kérjük, tartsák be az ezekre a beren-
dezésekre vonatkozó előírásokat!

Ingyenes jogsegély a Hivatalban
Minden hónap második péntekjén 14h-tól dr. Dudás Ágnes
ügyvéd ingyenes jogsegélyt nyújt a Polgármesteri Hivatalban.

Tájékozatás a helyi adózásról
Az építmény-, telek-, iparűzési- valamint a kommunális adó be-
fizetési határideje: március 16. A kommunális adó összegének
megállapításához szükséges bevallás leadási határideje február 28.
volt. Aki ezen kötelezettségét még nem teljesítette, kérjük ha-
ladéktalanul pótolja azt!

Meghívó

Perbál Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és

kedves családját
2009. MÁRCIUS 15ÉN 

az 1848-as forradalom és szabadságharc alkalmából 
rendezett ünnepségére!

13h Hősök tere: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás, utána
a  Közösségi Házban az Általános Iskola ünnepi műsora

A testületi ülésről jelentjük
A képviselő-testület január 26-án hozott határozatai között
olvashatnak – többek között – a Kis-forrás Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola Alapító Okiratának módosításáról, az iskolaigazgatói
pályázat kapcsán megválasztott bizottság tagjairól, valamint az ÉTV
üzletrész értékesítésének kezdeti lépéseiről.

1/2009. (I. 26.) Kt. határozat
a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolójáról
Perbál Község Képviselő-testülete a közbiztonság helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja.

2/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalásáról
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a mellékelt formában
jóváhagyja az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló ren-
delet-tervezetet. Felkéri a GÜB bizottságot, hogy a tervezet
megtárgyalása és a szükséges javaslatok megtétele után terjessze
a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülése
elé. A testület az önkormányzat 2009.évi költségvetését
várhatóan a 2009. február 16-i ülésén fogadja el.

3/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi beszámolójáról
Perbál Község Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. évről szóló beszámolóját elfogadja.

4/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi beszámolójáról
Perbál Község Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat 2008. évről szóló beszámolóját elfogadja.

5/2009.(I. 26.)Kt. határozat
Perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító
okiratának módosítása
Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a mellékletben szereplő Kis-forrás Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola alapító okiratának módosítását elfogadja.
1.sz. melléklet: 
Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okirat
Perbál község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis-forrás
Német Nemzetiségi Általános Iskola (2074, Perbál Hősök tere. 2.)
számára, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§
(3) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően, a
Közoktatásról szóló, többszörösen módosított 1993. évi LXXIX.
Tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az Államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján az
intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint foglalja egységes
szerkezetbe:
1. Az intézmény neve: Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános
Iskola,  Kleine-Quelle Deutsche Nationalitäten Grundschule
2. Székhelye: 2074 Perbál, Hősök tere 2.
3. Telefon: 06-26-370-036
4. E-mail: perbalsuli@vivamail.hu,WEB: www.iskolaperbal.hu
5. Az intézmény típusa: 
Közoktatási intézmény,   8 évfolyamos általános iskola, 
Német nemzetiségi iskola (formája: hagyományos nyelvoktató)

Bérelhető a „jegyzői lakás”
Mivel a jelenlegi jegyző nem tart rá igényt, az iskolaigaz-
gatói állás pedig valószínűleg augusztustól lesz betöltve,
ezért erre az időszakra kiadó a Hivatal melletti bérlakás. 
Amennyiben a leendő igazgató sem igényli, úgy ez az
időszak természetesen meghosszabbodhat. Az összkomfor-
tos bérlemény főbb adatai: 2 szoba, konyha, előtér, fürdő,
wc, mindezek összesen 80 négyzetméteren. Ezen felül speiz,
kazán-helyiség, lomtár, valamint garázs is tartozik hozzá.
Nagy, füves első kert és hátsó veteményeskert is a bérlemény része.

A részletekről érdeklődni a 26/ 570-022; vagy a 26/ 570-027
számokon lehet.



6. Az intézmény jogállása: Önálló Jogi személy
7. OM azonosító: 032 448
8. Az intézmény működési területe: Perbál község közigazgatási
területe
9. Az intézmény alapítója: Perbál község Önkormányzata, 2074
Perbál, Fő u. 6.
10. Az intézmény fenntartója: Perbál község Önkormányzata
2074 Perbál, Fő u. 6.
11. Az intézmény felügyeleti szerve: Perbál Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete
12. Az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége:

Alapfeladatok:
Az 1993. évi LXXIX. törvény alapján az iskolában az általános
műveltséget megalapozó nevelés, oktatás is folyik. A fő feladat
mellett az intézménynek gondoskodnia kell a tehetséggondozás-
ról, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, valamint a
gyerekek felügyeletéről, napközis ellátásról. Ezen feladatát tan-
órán és tanórán kívüli tevékenységek keretében látja el. A kisebb-
ségi oktatás alapfeladata a német nyelv tanulása, a német
kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megis-
mertetése, hagyományőrzés.
Szakmai munkáját az intézmény a fenntartó által jóváhagyott
Pedagógiai Programja szerint látja el. 

Alaptevékenységek:
1.Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó 1-8. év-
folyamon folyó általános iskolai oktatás (TEÁOR 8520)
2. Német nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint népismeret
oktatása első osztálytól (TEÁOR 8511)
3. Napközi otthon és tanulószobai ellátás (TEÁOR 8511)
13. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:

- Környezetvédelmi nevelés (TEÁOR 8511)
- Iskolai könyvtár működtetése (TEÁOR 9101)
- Iskolai intézményi étkeztetés (TEÁOR 5629)
- Munkahelyi étkeztetés (TEÁOR 5629)

14. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 200 fő
Ennél nagyobb létszámokat a fenntartó engedélyezheti a felté-
telek biztosításával.
15. Finanszírozás, feladatellátás: A fenntartó az intézmény fela-
datainak ellátását az állami normatívákból, kiegészítő állami nor-
matívából (nemzetiségi oktatás) és az önkormányzat saját
bevételeiből biztosítja.
16. Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
Perbál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkor-
mányzati tulajdonról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól
szóló 5/2000. (III. 27.) ÖK. sz. rendelete szerint.
17. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 2074 Perbál, Hősök tere.
2. szám alatti, 4. és 6. helyrajzi számú ingatlan.  Ingó vagyon a
hatályos leltár szerint.
18. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét Perbál Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat alapján határozott időre bízza meg.
19. A gazdálkodás megszervezésének módja: Részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv (mely besorolás nem érinti az in-
tézmény szakmai önállóságát), előirányzat feletti rendelkezési jo-
gosultsága: teljes körű. A pénzügyi-gazdasági feladatokat a
Polgármesteri Hivatal látja el.

20. Az intézmény képviseletére jogosultak köre:
Az intézmény általános képviseletét az igazgató látja el. Az igaz-
gató távolléte esetén az intézmény Szervezeti és Működési Szabály-
zatában meghatározott más intézményi dolgozók.
21. Ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az in-
tézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
22. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatko-
zó előírások: Az általános iskolai oktatást folytató intézményben
tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek,
tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelem-
mel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális
tevékenységgel függ össze.
Záradék: A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító
Okiratát Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
…/2009.(I. 26.) számú határozatával hagyta jóvá.
A módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályba
lépése: 2009. szeptember 1. 
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 101/2008.(XI. 24.) számú KT.
határozattal jóváhagyott Alapító Okirat.

6/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályzat pályázói-
nak meghallgatására bizottság megválasztása
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
Igazgatói álláshelyére kiírt pályázat pályázóinak meghallgatására
a 2008. évi LXI. törvény 2.§ (6) bekezdése alapján bizottságot
hoz létre. 
A bizottság megbízatása az iskolaigazgató megválasztásáig tart.
A bizottság tagjai a következők:
1. Jobbágy Jánosné képviselő
2. Wentzel Ferenc képviselő
3. Rimóczi Károly képviselő
4. Bárány Péter képviselő
5. Fáykissné Marillai Zsuzsanna független oktatási szakértő

7/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Dr. Jászai István fogorvos 2008. évi beszámolójáról
Perbál Község Képviselő-testülete a Dr. Jászai István fogorvos 2008.
évről szóló beszámolóját elfogadja.

8/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Dr. Asztalos Csaba háziorvos 2008. évi beszámolójáról
Perbál Község Képviselő-testülete a dr. Asztalos Csaba háziorvos
2008. évről szóló beszámolóját elfogadja.

9/2009. (I. 26.)Kt. határozat
Dr. Vándor Zsolt háziorvos 2008. évi beszámolójáról
Perbál Község Képviselő-testülete a Dr. Vándor Zsolt háziorvos
2008. évről szóló beszámolóját elfogadja.

10/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Erdős Hermina védőnő 2008. évi beszámolójáról
Perbál Község Képviselő-testülete Erdős Hermina védőnő 2008.
évről szóló beszámolóját elfogadja.
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11/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt for-
mában jóváhagyja Perbál Község Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatát.

12/2009. (I.26.) Kt. határozat
közbeszerzési eljárás megindításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a település központ fejlesztésére vonatkozóan a KMOP 5.2.1/A
-2008-0031. pályázaton elnyert támogatási összegnek a fel-
használására közbeszerzési eljárást indít. Felkéri a polgármestert,
hogy a 11/2009. (I. 26.) KT számú határozattal jóváhagyott
közbeszerzési szabályzat alapján a közbeszerzési eljárást folytassa
le, és az ehhez szükséges valamennyi intézkedést tegye meg, va-
lamint a szükséges szerződéseket kösse meg.

13/2009. (I. 26.) Kt. határozat
ÉTV üzletrész értékesítésétől
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az Érd és Térsége Víziközmű Kft-ben lévő 1,97 %-os üzletrészét,
120%-os névértéken, értékesítésre felkínálja.
Felhívja a polgármestert, hogy az önkormányzat döntéséről
értesítse az elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársakat, a
társaságot, valamint ajánlati felhívást tegyen közzé egy országos
napilapban és Perbál Község Önkormányzat honlapján.

14/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Polgármesteri Hivatal részére fénymásoló-gép beszerzéséről 
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy
a polgármester a polgármesteri hivatal részére tartós bérleti kon-
strukcióban szerződést kössön fénymásoló-gép üzemeltetésére.
Erre a célra évi 400.000,-Ft-os keretösszeget biztosít és ezt az
összeget a 2009. évi költségvetés terhére megelőlegzi.

15/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Polgármester beszámolójáról
Perbál Község Képviselő-testülete a Polgármester  két ülés között
történt eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.

17/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
2009. január 1-től december 31-ig, a jelenlegi szolgáltatóval, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty KHT
(adószám: 18079124-2-13, cg.: 13-14-000034, képviselő:
Horváth László ügyvezető igazgató) közreműködésével, vele szer-
ződve oldja meg az 1993. évi III. törvény által előírt szociális el-
látás keretében a házi segítségnyújtási feladatokat. 
A feladatellátásának az állami normatíva által nem fedezett részét,
azaz 486.972,-Ft-ot az önkormányzat 2009. éves költségve-
tésében biztosítja, és a KHT részére az egy hónapra eső arányos
összeget havonta átutalja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt formában a szer-
ződést írja alá.

18/2009. (I. 26.) Kt. határozat
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a 115/2008.(XII.15.)számú határozatát visszavonja.

19/2009. (I. 26.) Kt. rendelet
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
2009. január 1-től a szociális gyermekjóléti és családsegítő fe-
ladatokra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty
KHT-vel köt szerződést. (adószám: 18079124-2-13, cg.: 13-14-
000034, képviselő: Horváth László ügyvezető igazgató). A fela-
datellátásának az állami normatíva által nem fedezett részét, azaz
374.850,-Ft-ot az önkormányzat 2009. éves költségvetésében
biztosítja és a KHT részére az egy hónapra eső arányos összeget
havonta átutalja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt
formában a szerződést írja alá.
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(I.26.)
ÖK számú  rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogvi-
szonyáról szóló 1/2002. (I. 28.) ÖK számú rendelet (továbbiak-
ban Hr.) módosításáról.
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-nak felhatal-
mazása alapján a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hi-
vatal) foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló 1/2002. (I. 28.) ÖK rendelet (Ktr.) mó-
dosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A Ktr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1 ) A Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztiszt-
viselője részére az önkormányzat 20 %-os mértékű illetményki-
egészítést állapít meg.
(2) A Hivatal valamennyi középiskolai végzettségű köztiszt-
viselője, valamint ügykezelője részére az önkormányzat 10 %-os
mértékű illetménykiegészítést biztosít.
Záró rendelkezések
2. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezé-
seit a költségvetési rendelet megalkotása során is figyelembe kell
venni.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Ktr. 10. §-a
hatályát veszti azzal, hogy a még folyamatban lévő ügyekben és
meglévő tanulmányi szerződések esetén alkalmazni kell, hatályát
vesztik továbbá a Ktr. 11. §-a, 12. §-a, 14. §-a, 15. §-a és 18. §
(1), (2) és (3) bekezdés a), b) és e) pontjai.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.

Perbál, 2009. január 26.                     Varga László polgármester
dr. Réz Zsolt jegyző



Eredmények és tervek

Bemutatkozik Perbál jegyzője

Dr. Réz Zsolt tavaly október óta töl-
ti be Perbálon a jegyzői tisztséget.
Harmichét éves, ebből közel húsz
évet ő is egy kis településen élt. 
Véleménye szerint a kétezer fő kö-
rüli települések optimálisak, éppen
ezért a községi önkormányzatokat
nem felszámolni kell, hanem mege-
rősíteni. Ez pedig – meglátása szerint – az állami költségvetési
finanszírozás megváltoztatásával lehetséges, hogy az önkor-
mányzatok ne az állami normatív támogatásoknak legyenek
kiszolgáltatva.

- 1995-ben kezdtem el jegyzőként dolgozni Somogy megyében,
majd Halásztelekre kerültem, ahol szintén jegyzői feladatokat lát-
tam el. Ezután Budapesten dolgoztam az APEH-nél, amit kilenc
hónap katonaság követett. A szolgálat után az Igazságügyi Mi-
nisztériumban a kárrendezési irodánál dolgoztam, majd ismét jegy-
zőként tevékenykedtem, ezúttal Csabdiban. Ezt követően
eltávolodtam egy kicsit az államigazgatástól; ügyvédként dolgoz-
tam, de úgy éreztem ez a terület nem nekem való, sokkal jobban
érdekelt az államigazgatás. 2008. augusztusában pályáztam meg
Perbálon a jegyzői állást és október óta töltöm be ezt a tisztséget. 
- Egy laikus számára az ügyvédkedés után nem tűnik izgalmasnak ez
a terület…
- Valóban úgy tűnhet, hiszen első pillantásra én csak papírokkal és
aktákkal foglalkozom. Mégis számomra izgalmas, mert egy
település életében a képviselő-testület és a bizottságok hoznak
döntéseket. Már ezek előkészítése is mindig érdekes, mert sosem
tudhatni, hogy egy testületi ülésen milyen döntés születik, lásd
iskolaigazgató választás. 
- Négy hónapja látja el Perbálon a jegyzői teendőket. Ez alatt bi-
zonyára már némileg „feltérképezte” a települést. Milyennek ítéli a
községet és milyen megoldásra váró problémákat lát?
- Jónéhány hónapra van szükség ahhoz, hogy a település életét,
működését maradéktalanul átlássam, de nyilván több tapaszta-
latom van, mint mondjuk három hónapja. Ami azonban már
hamar kiderült: a képviselő-testülettel  jó együttműködni. Vannak
persze viták és nézetkülönbségek a testületben, de minden esetben
a község érdekében döntenek. Olyan településeken, ahol a testület
a polgármester ellen van, egy jegyző számára ez sok kellemetlen-
séget okoz, hiszen állandóan ütközőpontba kerül. Ezt Perbálról
nem lehet elmondani. Eredményként könyvelem el, hogy az
elmúlt hónapokban az Önkormányzat kintlevőségeiből közel
1.500.000,-Ft-ot behajtottam és sikerült az idei költségvetés ki-
adási oldalát jelentősen lefaragni, valamint az önkormányzat
számára új bevételi forrásra szert tenni, és sikerült kiüríttetni egy
olyan önkormányzat tulajdonában lévő területet, amely már évek
óta rendezetlen volt. Rövid időn belül szeretném elérni, hogy az
ingatlanok előtt ne tartsanak illegálisan mezőgazdasági gépeket,
mert ez rontja a település összképét. Szeretném, ha rövid időn
belül mindenhol ki lennének téve a házszámok. Ezen kívül a
testület tervbe vette egy közterület felügyelő alkalmazását; ő a ter-
vek szerint már az Anna-napi Búcsún jelen lenne. Szeretnénk elérni
azt is, hogy a körzeti megbízott többször látogassa a települést és

ezáltal aktívabb rendőri jelenlét legyen Perbálon, hogy javuljon a
település közbiztonsága. Nagyon jó lenne, ha az iskolában megin-
dulna a gyermeklétszám növekedés, hiszen az intézmény kapa-
citása kétszáz fő, jelenleg pedig csak száznegyvenöten járnak ide.
Sok múlik majd az új igazgató személyén és azon, hogy milyen
lépéseket tud ez irányban tenni. 
- Ez a jelenlegi bizonytalan helyzet nem feltétlenül hat majd pozití-
van a szeptemberi évkezdésre…
- A legutóbbi testületi ülésen ugyan eredeménytelenül zárult a
szavazás, mert egy jelölt sem kapta meg a törvény által előírt
minősített többséget, de remélhetőleg sikerülni fog májusban
iskolaigazgatót választani. 
Ő már ebben a tanévben nem fog munkába állni, hiszen ha min-
den jól megy, akkor is augusztus 1-től töltheti be hivatalát. 
- A legutóbbi – február 16-án megtartott –testületi ülésen a képviselők
egyhangúan megszavazták az idei költségvetést. Újdonság, hogy ettől
az évtől kezdve a perbáliaknak kommunális adót kell fizetni. Miért
van erre szükség?
- A KOMMUNÁLIS ADÓT azért vezette be a testület, mert a tele-
pülés 90milló forintot nyert el pályázati úton, amelyhez az Önkor-
mányzatnak kb. 30 millió forint önrészt kell biztosítania. Azt a
felkérést kaptam a testülettől illetve a Polgármester Úrtól, hogy pró-
báljak meg ehhez plusz bevételi forrást találni. Adóbevételként az
egyetlen, ami szóba jöhetett az a kommunális adó, amit kife-
jezetten erre a célra találtak ki. Egyébként a rendeletben is szerepel,
hogy másra nem lehet felhasználni. Ez egy viszonylag alacsony
összeg – persze minden relatív –, évi tizenkétezer forint, melyet
háztartásonként kell befizetni a lakosoknak két részletben. Egy
bevallás alapján be kell jelölnie mindenkinek a tulajdonában lévő
ingatlanokat és ennek fényében a Hivatal hoz egy határozatot és
mellékel hozzá egy csekket. Olyan kitétel is szerepel ebben a ren-
deletben, hogy mentességet élvez az az egyedülálló nyugdíjas,
akinek a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át nem
éri el. Az a nyugdíjas házaspár pedig, akinek az egy főre eső jöve-
delme nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át, 25% kedvezmény-
ben részesül. Körülbelül hatszázhetven ingatlan van a községben,
így kb. 7millió 200ezer forint bevételt vár ettől az Önkormányzat.
Fontosnak tartom ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a kommunális
adó bevezetése előtt az Önkormányzat először megvont minden
plusz juttatást a dolgozóitól (például üdülési csekk, kis értékű
ajándékutalvány), ami a kommunális adó többszörösét jelenti. 
- Megítélése szerint milyen helyzetben van a település? Kell tartanunk
esetleg csődtől?
- A költségvetési hiány - ami 36.132.000 forint - arra figyelmeztet
bennünket, hogy mindenféle plusz kiadást meg kell fontolnia az
Önkormányzatnak. A hiány a költségvetéshez képest 7-8%, de ez
nem adhat okot komoly aggodalomra, hiszen Perbálon nagyjából
69millió forint iparűzési adó bevétellel lehet számolni. A hiány
további részét ingatlan eladásokból kívánja fedezni az Önkor-
mányzat. Ha sikerül eladni egy-két éven belül ezeket a lakó-
telkeket, akkor a hiány gyakorlatilag el fog tűnni. 
- Kérdés, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben mennyire van esély
arra, hogy ezeket értékesíteni lehet…
- Érdeklődők már most is vannak, a siker attól függ, mennyiért
kínálja a telkeket az Önkormányzat, mert nyilván az ingatlanpia-
con visszaesés tapasztalható.  Az ad okot az optimizmusra, hogy az
emberek menekülnek a pénzügyi befektetésekből, a tőzsde az egész
világon válságban van. Akinek van spórolt pénze most inkább in-
gatlanba fekteti, hiszen nem kell mindjárt építkezni rá. 

Tóth Anna
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Egészség sarok

Támadnak a baktériumok és a vírusok

Itt a tavasz! Remélem most már búcsút inthetünk egy időre az ál-
landó didergésnek, a napfény és a testmozgás hiányából eredő
levertségnek. A főként légúti megbetegedéseket okozó vírusok
és baktériumok is örvendenek a szaporodásukhoz kedvező
hőmérsékleti értékeknek, de hogy a velük való találkozásból
betegség alakul-e ki, az rajtunk is múlik. Azon, hogy mit eszünk,
mit iszunk, mennyit mozgunk, hagyunk-e időt a pihenésre, mi-
lyen az alvásunk és lelki állapotunk. Magyar kutató készített a
közelmúltban búzacsíra kivonatból daganatellenes gyógyszert,
aminek mintájára mi is csíráztathatunk otthon magokat. (biót
érdemes, hogy ne legyen vegyszeres.) Sok értékes ásványi anyagot
és vitamint tartalmaz. A búzát egy éjjelre kell vízbe áztatni, majd
leönteni, de azért enyhén nedvesen szobahőn tartani. 2-3 nap
alatt kicsírázik, joghurtba keverve nagyon jó, de magában is egy
tányérban az asztal közepére rakva finom és egészséges csipegetni
való. A nagymamák talán még a belőle sütött csíramálé receptjét
is ismerik. A népi antibiotikumként emlegetett egy kávéskanál

reszelt vöröshagyma, egy kávéskanál reszelt fokhagyma és két
kanál méz (tormával is kiegészíthető) keverékét is érdemes
kipróbálni kezdődő torokfájás és nátha esetén. 
Továbbá ajánlom a reszelt alma, répa, cékla, a dió, a szezám- és
lenmag  napi fogyasztását, s üdítőnek pedig csipketeát.
Szerencsésnek mondhatja magát az, aki a maga termesztette zöld-
ségeket és gyümölcsöket fogyaszthatja, aki házi tojást, húst,
tejféléket ehet, hiszen ezek nagyon finomak, egészségesek és
tudhatjuk róluk, hogy mit tartalmaznak...

Horváth Éva

Meghívó

Tavaszi készülődés
2009. március 21. szombat 16h

Tavaszi tisztítókúrák csíra-növények segítségével.
Étkek, receptek, kóstoló - Házigazda: Patakok Egyesület

Játsszunk együtt!
Játék és kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak

Házigazda: Karitász Egyesület

Óvodai hírek

Farsang az Óvodában
A farsangi időszak az óvoda életében is a vidámság jegyében telik.
Hagyomány, hogy az óvoda keretein belül szervezzük a gyerekek
bálját. Az idei évben a Rigőcsőr király című mesét játszottuk el
- természetesen mi is jelmezbe öltözve -melyet nagy örömmel
fogadtak a gyerekek. 
Tánccal, mulatsággal, finom süteménykóstolgatással zárult a
fasangi délelőtt.

Idén is jó hangulatú volt a jótékonysági Óvoda Bál
A Jótékonysági SZMK-Óvoda Bál február 21-én került megren-
dezésre. A jó hangulatról Rudi gondoskodott, felajánlását ezúton
is köszönjük! A szülői munkaközösség tagjai idén is vidám
meglepetés tánccal készültek, melyet Vinczéné Bernáth Erzsébet
tanított be az anyukáknak. A Bakai pékség finom pogácsával és
kenyérrel, a Zimbo Kft virslivel járult hozzá  a megvendégeléshez.
Az óvoda javára idén is sokan adakoztak.
Támogatók, cégek akik - többek között - felajánlásukkal hoz-
zájárultak a bálhoz:
Zimbo Kft, Prec-Forg Kft, Bakai Sütöde, Szent Ferenc Gyógyszertár,
Takarékszövetkezet, perbáli Tüzép, perbáli Autósbolt, Nárcisz Bolt,
Jocó Bolt, Szivárvány Gyermekruházat, Coop-Bolt, Vali Szolárium,
Kor-Ag Bt, Dobrovitz László és Rita, Ildi Fodrászat, Tercsi Fod-
rászat, Viki Kölcsönző, Qualiconto Kft, Tinnyei Fagyizó, Medicon-
tur Kft, Gabriele Pizzéria, Ziegler Kft, Gyermely Rt, Nyakas Kft,
Alex-bútor Kft, Fortezza Pizzéria.
A szülők közül is nagyon sokan támogatták az óvodát, pénzfela-
jánlással, tombolával, báli illetve támogatójegy vásárlásával.
Köszönjük, hogy most a „nehezebb időkben” is fontosnak
érezték az óvodát, minden felajánlásnak nagyon örültünk.
Köszönjük a szülőknek a bálon való részvételt, a jó hangulatú
estét.

Közösségi Ház eseményei

„Az nem lehet, hogy annyi szív…” 
Sudár Annamária előadóművész tartott verses estet a Magyar
Kultúra Napja alkalmából január 23-án a Közösségi Házban. 
A műsorban többek között Dsida Jenő Psalmus Hungaricusa,
Kölcsey Ferenc Zrínyi második éneke című verse, Berzsenyi Dániel
Magyarokhoz című ódája és Ady Endre A Duna vallomása című
költeménye is elhangzott. 

Színház és vetélkedő az Egyházközségi Farsangon
„Felolvasó színházzal” kezdődött az Egyházközségi farsang
február 22-én a Közösségi Házban. A szereplők Karinthy Frigyes:
Kérem vissza az iskolapénzt című művét adták elő, a közönség
nem kis derültségére. Az előadás után sütemény és tea mellett
kötetlen beszélgetés és csoportos vetélkedő vette kezdetét. 
A délután zárásaként a Kontáros zenekar muzsikált.

Új programok
Az induló jóga és akrobatikus rock and roll tanfolyamról az
utolsó oldalon olvashatnak, jelentkezés: Kúti Máriánál 

Ovis farsang



Iskolai hírek

Több tantárgyból is rendeztek Háziversenyt 
Az alsó tagozatban minden évben megrendezésre kerülnek a
háziversenyek. Az idén matematika, szövegértés, nyelvtan, kör-
nyezetismeret és rajz tantárgyak versenyén vettek részt a jelent-
kező tanulók. A rajzversenyt a jelentkezők magas létszáma miatt
két külön délután tartottuk. Az 1-2.osztály „Kedvenc mesém”
címmel készített rajzokat, míg a 3-4. osztály „Történelmi olvas-
mányainkból” jelenített meg szereplőket, eseményeket. 
A helyezettek alkotásait megtekinthetik a Közösségi Ház ki-
rakatában. A jól sikerült munkákból tavasszal kiállítást ren-
dezünk az iskola ebédlőjében.

Testvérpár nyerte a versmondó versenyt
Iskolánkban minden évben, februárban kerül megrendezésre a
vers- és prózamondó verseny háziversenye. A sok lelkes diák
közül kategóriánként csak egy gyerek képviselheti iskolánkat a
területi fordulón, amit minden évben Pátyon rendeznek meg. 
A helyi versenyt a kis Tücskök citerajátéka nyitotta meg, majd kö-
zösen hallgattuk azt a sok szép verset, mesét mellyel a gyerekek
készültek. Idén az 1-2.osztályosok közül Szente Hanna (2. osz-
tály), a 3-4. osztályosok közül pedig Szente Lilla (4.osztály) tanu-
lók jutottak tovább. Tavasszal e testvérpárnak fogunk szurkolni
Pátyon, ahonnan az országos versenyre is továbbjuthatnak. 

Iskolai farsangi bál
Iskolai hagyományaink egyike a farsangi bál. Az idei bált a nyol-
cadik osztályos diákok nyitották meg színvonalas keringőjükkel. 

A nyitótáncot követően az osztályok közös produkcióit
tekinthettük meg. Az első osztályosok a Madagascar című rajz-
film zenéjére táncoltak, míg a másodikosok a Macskafogóból
adtak ízelítőt. A harmadikosok tiroli tánccal szórakoztatták a
nézőket, a negyedikesek pedig a mohácsi busójárás hangulatát
varázsolták a színpadra. Az ötödikesek ”Hópipőke” című
előadásán mindenki jót mulatott, ezt a hatodikosok „történelmi
divatbemutatója” követte, ahol az ókortól a török világig szem-
lélhettük meg a viseleteket. Ezután egyéni jelmezesek vonultak
fel. Meglepetésként a tantestület is készült egy tánccal, amit a
Macskafogó zenéjére roptak. Végül a nyolcadikosok zárták a színes
műsorok sorát. Az alsó tagozatosoknak szóló zenei résszel foly-
tatódott a mulatság, ezt a tombola követte, majd a felső-söknek
szánt diszkóval zárult a program. A zenét idén is Kádár István
biztosította teljesen ingyen. 
A rendezvény szervezésében és lebonyolításában a Szülői
Munkaközösség segített a tanári karnak.

Jótékonysági bál az iskola javára
Az iskolai Szülői Munkaközösség idén is sikerrel rendezte meg
jótékonysági bálját az iskola javára. Az idei bál „UTÓ SZIL-
VESZTER, ELŐ FARSANG” címet viselte. A rendezvény rendhagyó
módon zajlott, hiszen a bálozók egy része jelmezben jelent meg,
amit az SZMK zsűrizett. A jelmezes felvonulás után a tantestület
meglepetés tánca következett. Ezután a „retró disco” és tombola
következett. A jó hangulatot Kun Rajmund és Krizsák Józsi disz-
kósok biztosították. Szeretnénk megköszönni minden szülőnek,
vállalkozónak, cégnek a segítséget, amivel a Jótékonysági Bálunk
bevételéhez hozzájárult. 

Számos résztvevő a Tesztversenyen
Iskolánk 2009. február 27-én rendezte meg az idén először Helyi
Német Tesztversenyét, melyen iskolánk tanulói közül szép szám-
mal vettek részt. A tanulók korosztályuknak megfelelő feladat-
sorokat oldottak meg, melyek elsősorban nyelvtani, nyelvhelyes-
ségi felkészültségüket mérték fel. Az első osztályosok rajzos fela-
datlapot töltöttek ki. Iskolánk felső tagozatos tanulói március 2-
án részt vesznek a Budapesten megrendezésre kerülő Litterátum
Országos Német Nyelvi Tesztversenyen.

Sport hírek az iskolából
Telkin kiskörzeti diákolimpián vettek részt a kosárlabdás fiúk,
akik a III. helyezést érték el. Sikerükhöz gratulálunk!

Iskolába hívogató hét
Idén is közeleg az iskolai beiratkozás időpontja. 
Szerettük volna megkönnyíteni a nagycsoportos szülők döntését,
ezért a szülői értekezleten kívül –  amit az óvodában tartottunk
– nyílt hetet szerveztünk. Így a szülők bepillantást nyerhettek az
iskolai életbe, hiszen minden alsós osztályban tartottak nyílt órát.
A hetet egy közös program zárta, ahol kézműveskedésre, festésre,
táncolgatás citeraszóra és különböző szakkörök munkáinak
megismerésére volt lehetőség.
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Válassza a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolát!
Ha szeretné, hogy gyermeke családias légkörű, 
hagyományokat tisztelő és ápoló iskolába járjon, 

ahonnan minden nap egy újabb élménnyel tér haza, 
akkor válassza a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános
Iskolát, ahol a tudás „tiszta forrásából” meríthet hasznos
nyelvtudást, környezetét féltő magatartást, kreativitást,

erkölcsi tartást…
Az induló első osztály osztályfőnöke: Lévai Rita

Érdeklődni lehet a 06-26/ 370-036-os telefonszámon.
www.perbalsuli.hu



A Német Nemzetiségi Önkormányzat rovata

Hamvazószerda Perbálon

A hamvazószerda egy különlegesen sajátos nap volt. Délután egy
órakor kezdődött egy hagyományos kis felvonulással. Felöltözött
fiatal legények seprűkkel és botokkal a kezükben szaladtak és ker-
gették a lányokat. Végezetül megkezdődött a kakasok harca,
amely a következőképp megy végbe: a kakast a fejéig a földbe
ássák. Huszonöt méter távolságra egy kört húznak. A részt-
vevőknek harminc fillért kellett fizetniük és bekötött szemmel
beállították őket a körbe. Háromszor meg kellett fordulniuk
maguk körül, aztán bekötött szemmel járkáltak. Az irányt és a
távolságot a kakashoz maguknak kellett felmérni és egy karddal
a kezükben meg kellett őt találni. Miután a versenyző azt hitte,
hogy a céljánál van, vagyis a kakast elérte, megállt és lecsapott a
karddal abban a hitben, hogy a kakas előtt áll. A háromszori kör-
befordulással csaknem soha nem találták el az irányt, amely ter-
mészetesen mindig nagy nevetést váltott ki, és meghosszabbította
a kakas életét. A harc egészen az esti órákig tartott. 

Mielőtt elég sötét lett, az utolsó harcosnak egy kis rést hagytak a
bekötött szemén (amit a többiek természetesen nem tudtak) és
megláthatta a kakast. Lenyakazhatta a szegény állatot. A kakas
véres fejét és a testét átadták a fogadósnénak. 
Sok résztvevő néhány pengőt adott, és további kakasokat
valamint tyúkokat vásároltak. A fogadósné minden törzsven-
dégnek ízletes paprikást készített. A finom ételt ingyen tálalták
este nyolc órakor minden vendégnek. Ehhez a vendéglős ingyen
italokat osztott. Az ünnepség este tizenegy óráig tartott. Ezután
a hangulatos szórakozás után a farsangot az idei évre eltemették. 
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Deutscher Nationalitäten Faschingsnachmittag

Am 7-en Februar 2009 wurde der traditionelle  Deutsche Na-
tionalitäten Faschingsnachmittag von der Deutschen National-
itäten Minderheitsselbstverwaltung im Gemeindehaus veran-
staltet. An der Veranstaltung haben die Ringlein Tanzgruppe aus
Jeine, die Schüler der Kleinen – Quelle Deutschen National-
itäten Grundschule, die Schwäbische Tanzgruppe der Kleinen –
Quelle Deutschen Nationalitäten Grundschule und die
Schwäbische Tanzgruppe aus Leinwar aufgetreten. Nach dem
kulturellen Programm hat ein Zusammensein mit Musik und
Tanz gefolgt, zu dem die Musik von  der Musikkapelle „Dicke
Schwäne“ gegeben wurde. 

Német Nemzetiségi Farsang

A Német Nemzetiségi Önkormányzat február 7-én tartotta immár
hagyományosnak nevezhető nemzetiségi farsangját a Közösségi
Házban. A rendezvényen fellépett a Ringlein Tánccsoport, a Kis-
forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai, a Kis-forrás
Német Nemzetiségi Általános Iskola svábtánccsoportja és a
Leányvári Svábtánccsoport. 
A kulturális program után kezdetét vette egy kötetlen zenés-tán-
cos együttlét, melyhez a Kövér Hattyúk zenekar szolgáltatta a
muzsikát. 

Tóth Anna
(Fordította: Bakai Anikó)

Aschermittwoch in Perwall

Der Aschermittwoch war ein besonders eigenartiger Tag. 
Um 13.00 Uhr begann er traditionell mit einem kleinen Umzug.
Verk1eidete junge Burschen liefen mit Besen und Stöcken in
derHand hinter den Mädchen her und vertrieben sie. An-
schließend begann der Hahnenkampf, der sich wie folgt ab-
spielte. Der Hahn wurde bis zum Kopf in die Erde eingegraben.
In einer Entfernung von 25 Metern wurde ein Kreis gezogen.
Der Teilnehmer, der vorher 30 ‚Fillér’ bezahlen musste, wurde
mit verbundenen Augen in den Kreis gestellt. Dreimal musste er
sich umdrehen, dann ließ man ihn mit verbundenen Augen los-
marschieren. Die Richtung und Entfernung zum Hahn musste
er selber abschatzen, zielbewusst und mit Säbel in der Hand ließ
man ihn zum Hahn marschieren. 
Nachdem der Teilnehmer glaubte sein Ziel, also den Hahn, er-
reicht zu haben, blieb er stehen und man ließ ihn mit dem Säbel
losschlagen, in der Annahme, er stünde vor dem Hahn. Durch
das 3-malige Umdrehen stimmte die Richtung fast nie, was
natürlich großes Gelächter auslöste und das Leben des Hahnes
verlängerte. Der Kampf dauerte bis in die Abendstunden hinein.
Bevor es nun endgültig dunkel wurde, ließ man bei dem letzten
Kämpfer einen kleinen Schlitz in der Augenbinde frei (was die
anderen natürlich nicht wussten) und er konnte daher den Hahn
sehen und das arme Tier enthaupten. Der blutige Kopf des
Hahnes wurde, zusammen mit dem Hahn der Frau Wirtin
übergeben. Durch die vielen Kampfteilnehmer wurden doch
einige ‚Pengö’ eingenommen und weitere Hahne und Hühner
gekauft. Die Wirtin bereitete hiervon für alle Stammgäste ein
gut schmeckendes ‚Paprikasch’ zu. Um 20.00 Uhr wurde dann
das wohlschmeckende Abendmahl für alle Stammgäste kostenlos
serviert. Hierzu spendete der Gastwirt kostenlos die Getränke.
Die Feier dauerte bis 23.00 Uhr. Nach dieser stimmungsvollen
Unterhaltung wurde der Fasching für das laufende Jahr be-
graben.

Georg Reder 
(Fordította: Bakai Anikó)



Civilek akcióban
Szervezetek Perbálért

Településünkön számos civil kezdeményezés, szervezet van, amely
hozzájárul Perbál életéhez, fejlődéséhez. Hat szervezetet mutatunk
be, melyek közül öt már jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának
gyűjtésére, egy pedig jövőre válik azzá. Az Önkormányzat erejéhez
mérten mindig támogatta a helyi civil kezdeményezéseket. 
Az anyagi lehetőségek szűkülése miatt fontos feladata minden szer-
vezetnek, hogy az általa jelentősnek tartott célokhoz felkutasson
egyéb forrásokat, elsősorban a pályázati és szponzori támogatásokat. 

„Korszerűbb iskoláért” Alapítvány
A „Korszerűbb iskoláért” Alapítvány célja az alapfokú és ezen belül az ál-
talános iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása, valamint
az oktató munka korszerű eszközökkel való ellátásának elősegítése a Per-
báli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolában. Az Alapítványnak
az elmúlt kilenc évben átlagosan 400ezer Forint/ év bevétele volt a fel-
ajánlott 1%-okból. Ezt az összeget, valamint pályázati pénzeket és a
Champignon Union Kft. anyagi segítséget felhasználva szabadidős
tevékenységeket támogatott, az iskola melletti sportpálya és a torna-
terem felújítását valósította meg, pianínót, mikroszkópot, számítástech-
nikai eszközöket, cd sorozatokat, iskolatáblákat, parkjátékokat, jutalom-
könyveket vásárolt az iskola számára.

Elnök: Juhászné Szatmári Irén Adószám: 18666681-1-13 
Székhely: 2074 Perbál, Hősök tere 2.

Karitász Perbál Egyesület
A Karitász Perbál Egyesület a perbáli Római Kato-
likus Egyházközség kezdeményezésére létrehozott
karitatív szervezet. Célja a település lakóinak szociális és mentálhigiénés
helyzetének javítása. Feladatának tekinti a rászorulók felkutatását, az
önkéntesek összefogását, idősek, magányosak gondjainak enyhítését és
kisközösségek szervezését különböző korosztályok számára. 
Az elmúlt tíz évben átlagosan 100ezer Forint/ év bevétele volt az
Egyesületnek a felajánlott 1%-okból. Elsősorban pályázati forrásokat,
ezen felül adományokat és önkormányzati támogatást felhasználva va-
lósítja meg programjait. A karitatív munkán túl 2008- ban a Karitász
napközis tábort szervezett a plébánián, a Közösségi Házban pedig Kis-
mama Klubot, táncházakat, kézműves foglalkozásokat és játszóházakat,
megrendezte az őszi kistérségi népzenei találkozót, támogatta a néptánc-
oktatást, és a perbáli Anna-napi Búcsú programjait, valamint különböző,
a működéshez szükséges eszközöket vásárolt a Közösségi Ház javára. 

Elnök: 2008- ig Szathmáry Imréné, jelenleg Kúti Mária
Adószám: 18664885-1-13, Számlaszám:65700103-10115655
Székhely: 2074 Perbál, Hősök tere 1. 

Perbál Sport Klub
A Sportegyesület célja, hogy a rendszeres sportolás, testedzés, egészséges
életmód és felüdülés feltételeit biztosítsa, az ilyen irányú igényeket
felkeltse, utánpótlást neveljen, valamint a társadalmi öntevékenységet és
a közösségi életet erősítse. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében
együttműködik működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti
szerveivel. A Sportegyesület az Önkormányzat támogatásával és más
szponzori források bevonásával üzemelteti és karbantartja községünk
sportlétesítményét, a futballpályát és a hozzá tartozó öltözőket. Sikeres
tevékenységük érdekében sok önkéntes munkát végeznek, évente két
alkalommal szerveznek jótékonysági bált. Jelenleg huszonhat felnőtt,
huszonöt ilúsági, tizenöt serdülő és tizenöt kölyök igazolt játékosa van
az Klubnak. Az elmúlt két évben összesen 160ezer Forint bevétele volt
az Egyesületnek a felajánlott 1%-okból.

Elnök: Galambos Zsolt
Adószám:19830898-1-13 Székhely: 2074 Perbál, Sport u. 2.

Perbál Községért Közalapítvány
Perbál Község Önkormányzatának képviselő-testülete 1999-ben létre-
hozta a Perbál Községért Közalapítványt. A Közalapítvány célja Perbál
közművelődési, kulturális, művészeti, és sport életének támogatása, a
községrendezés, településfejlesztés elősegítése, infrastruktúra karban-
tartása, egészségügyi ellátás javítása, helyi tömegtájékoztatás támogatása,
környezetvédelem támogatása, valamint a közrend és a közlekedés
védelmének támogatása. Szilágyi László elnöksége idején elkészült a Hősi
Emlékmű környezetének térburkolása és tereprendezési munkálatai, a
lakótelepi játszótér környékének parkosítása, a Perbál Sport Club
fűtéskorszerűsítése, az iskola és az óvoda kerítése, a Napközi melletti
romos kőfal felújítása, a Művelődési Ház homlokzata, valamint korszerű
gyógyászati eszközt kapott a fogászati rendelő és toronyórát a templom.
Az Alapítvány rendszeresen támogatja a település sportéletét. Tevé-
kenységét környékbeli cégek szponzorálják, elsősorban a Champignon
Union Kft. Az elmúlt években több sikeres pályázat segítségével további
fejlesztések valósultak meg. A községi ünnepségek és a Közösségi Ház
programjainak lebonyolításához hangosító berendezést, a helytörténeti
gyűjtőmunkához számítógépet vásárolt a Közalapítvány, elkészült a per-
báli Maklári József Kórus cd-je, és az iskolában működő művészeti cso-
portok feltételei, eszközei javultak. 
Az elmúlt évben a felajánlott 1%-ok összege 81 401Ft volt. 
A Közalapítvány idei tervei között szerepel az óvoda udvari ját-
szóeszközeinek EU szabványoknak megfelelő korszerűsítése, a helyi
művészeti csoportok munkájának támogatása. 

Elnök: 2006-ig Szilágyi László, jelenleg Kelemen Zsolt
Adószám: 18683387-1-13, Székhely: 2074 Perbál, Fő u. 6.
Számlaszám: 65700103-10123999

Szent Anna Alapítvány
A perbáli Római Katolikus Egyházközség 1994-ben Ala-
pítványt hozott létre a perbáli műemlék templom és
plébánia külső- belső felújítására, karbantartására, az
épületek és környezetük megóvására és fejlesztésére. Az
Alapítványnak az elmúlt kilenc évben átlagosan 50ezer
Forint/ év bevétele volt a felajánlott 1%-okból. Megvaló-
sult a templomtorony felújítása, a plébánia tetőszer-
kezetének teljes cseréje és a plébánia részleges belső
felújítása, elkészültek a templom külső rekonstrukciójá-
nak tervei, folyamatban van az engedélyeztetés. 
A következő időszak tervei között szerepel a plébánia kert összekötése a
Hősök terével, „közpark” kialakítása. Az Alapítvány a felsorolt fej-
lesztéseket a perbáli Önkormányzat támogatásával, pályázati pénzekből,
illetve szponzorok segítségével valósította meg. 

Elnök: 2007-ig Sipos Péter, jelenleg Harkai Gábor
Székhely: 2074 Perbál, Hősök tere 1. Adószám: 18670464-1-13

Patakok Egyesület
A Patakok Egyesület az egészséges életmód kérdéseivel
foglalkozik. Céljának megvalósítása érdekében egészség-
megőrző, betegség megelőző, környezetvédelmi, sport
és kulturális események szervezését és bonyolítását végzi,
illetve oktató és ismeretterjesztő tevékenységet folytat.
Az Egyesület szervezésében valósul meg minden év őszén az Alma nap.
A két napos rendezvény keretében lehetőség nyílik egészséges ételek
kipróbálására, biotermékek vásárlására és egészségi állapot felmérésekre.
A rendezvény első napja hagyományosan a gyerekeké, a második napon
a felnőtteket várják. Az Egyesületminden év novemberében megrendezi
az Idősek Napját és decemberben a Falukarácsonyfa állítást. 
A Patakok Egyesület 2010-ben lesz először jogosult az 1%-ok gyűjtésére.
. 

Elnök: Vinczéné Bernáth Erzsébet
Számlaszám: 65700103-10122589-00000000
Székhely: 2074 Perbál, Fő u. 24.
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10 KULTÚRA

Luxuscikk vagy megtartó erő?
A kultúra és közművelődés helyzete Perbálon

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz
megírását. Ezen a napon ünnepeljük 1989. óta a Magyar
Kultúra Napját. Ilyenkor az ország számos településén és
több külföldi nagyvárosban tartanak megemlékezéseket,
koncerteket, irodalmi esteket, filmvetítéseket, színházi
előadásokat. Ez a nap arra hivatott, hogy felhívja figyelmün-
ket azokra a kulturális értékekre, amelyeket magunkénak
érezhetünk. Mégis, mit gondolunk, ha a kultúra szót halljuk?

Az idegen szavak szótára szerint a kifejezés a társadalom által
létrehozott szellemi és anyagi javakat jelenti. A kulturális
antropológia pedig így fogalmaz: a kultúra egy adott társadalom
mindazon ismereteinek összessége, amelyek az emberi közösség
összetartozását és fennmaradását biz-
tosítják. A kultúra tehát nem csak a fel-
halmozott ismeretek, értékek összessé-
ge, hanem meghatározza viselkedésün-
ket, szokásainkat is. A kultúra alapján
tudunk eligazodni abban, hogy mik a
fontos értékek és normák az életben. 
A kulturális értékek elsajátítása cselekvő
részvételt kíván és mindenképpen egy
aktív ismeretszerzést jelent. 
A közművelődés lehetősége által nyílik mód arra, hogy ön-
tevékenyen sajátítsuk el, ismerjük meg kultúránkat; mindez
pedig „társas folyamat” -  a közművelődés közösségekben tud
megvalósulni.  A közművelődést szolgálják a művelődési in-
tézmények, múzeumok, könyvtárak, és más közgyűjtemények,
amelyek egyrészt kulturális örökségünk tárházai, másrészt az is-
meretszerzés színhelyei is. 
Perbál 2005-ben alkotta meg rendeletét a település közműve-
lődési feladatairól és ellátásának feltételeiről. A rendelet kiemelt
céljai közé tartozik – többek között – a község kulturális hagyo-
mányainak ápolása, az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, gazdagítása, valamint a civil közös-
ségek működésének, illetve együttműködésének ösztönzése. 
A rendelkezés szerint a kötelező közművelődési feladatokat a Kö-
zösségi Ház, az Általános Iskola, a Könyvtár és az Óvoda látják el. 
A képviselő-testület egyik bizottságaként működik az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság amely – az SzMSz szerint – kidol-
gozza, pontosítja, érvényesíti az Önkormányzat kultúrával kap-
csolatos elképzeléseit, igyekszik összehangolni azt a község
igényeivel és részt vesz az ezzel kapcsolatos események lebonyo-
lításában, mint például a Nemzeti vagy Községi ünnepek,
valamint a Búcsú. A Bizottság kapcsolatot tart a község és az
Önkormányzat kultúra területén működő intézményeivel, cso-
portjaival és képviselteti magát a Kulturális Kerekasztal ülésein.
Rimóczi Károly, a Bizottság elnöke szerint Perbál viszonylag kis
lakosságszáma ellenére színes kulturális életet mondhat magáé-
nak, melynek fontos színtere a Közösségi Ház, amely otthont ad
a különböző kezdeményezéseknek. „Ekkora falvakban nem en-
gedhetik meg maguknak, hogy fenntartsanak egy közösségi színteret
és egy helytörténeti kiállítást is. Az Önkormányzat eddig ingyenes
vagy kedvezményes teremhasználattal és tízmilliós nagyságrendű
pénzbeli támogatással segítette a működést, a nehéz gazdasági

körülmények ellenére a 2009-es költségvetésben ennek fele továbbra
is rendelkezésre áll”- fogalmaz. Rimóczi Károly fontosnak tartja az
iskola szerepét a közművelődés területén és úgy gondolja: ez a
községi ünnepségeken való rendszeres szerepléseikben is megmu-
tatkozik. A Bizottság elnöke reményét fejezte ki az iránt, hogy a
tavaly megnyílt helytörténeti kiállítás köré is szerveződik egy
olyan csoport, amely ezt a munkát továbbviszi és bővíti a tárlatot.
„Örömmel látnám, ha egyre többen kapcsolódnának a helyi civil
kezdeményezésekhez” – teszi hozzá.
2005. novembere óta Közösségi Házként működik a korábban
Művelődési Háznak nevezett intézmény. A „névváltoztatás” nem
önkényes, hanem azt jelzi, hogy az nem csupán egy időről időre
használatba vehető helyiség, hanem otthont ad a Perbálon
működő szervezeteknek, közösségeknek. Ez pedig a közösségek-
től aktív részvételt, közös gondolkodást kíván. 
Az Önkormányzat 2005-ben hozta létre a Kulturális Kerekasztalt

azzal a céllal, hogy a településen lévő civil
szervezetek, intézmények munkáját össze-
hangolja és ezáltal megadja a kereteit a
közös munkának. A Kerekasztal tagjai
találkozásaikon egyeztetik az általuk
képviselt szervezetek programjait, a közös
feladatokat és tennivalókat. 
Minden év őszén kidolgozzák a következő
év eseménynaptárát, melyben különböző
programok szerepelnek a Nyugdíjas Zenés

Délutántól, a Német Nemzetiségi Farsangon keresztül az Anna-
napi Búcsúig.  Mivel a kidolgozásban különböző életkorú és más-
más igényű csoportok vesznek részt, így egyre inkább megvalósul
az a cél, hogy minél több szempont jelenjen meg a programok
tervezésekor. Az eseménynaptár másik fontos előnye, hogy a köz-
ség életéhez igazodik és a tervezhetőség által nincsenek a prog-
ramok között átfedések. Kúti Mária, a Közösségi Ház program-
szervezője elmondja: azok, akik részt vesznek a Kerekasztal
munkájában, nagyobb felelősséget éreznek az egész település
életéért. Véleménye szerint ez a fajta felelősségvállalás az a terület,
amelyért még sokat kell tenni és nagyon fontos ebbe a fiatalokat
bevonni. „A rendszerváltás előtti évtizedekben Magyarországon a
valódi közösségek megszűntek és nehezen fejlődnek újjá, pedig a tár-
sadalom szövetét ők alkotják. A megélhetési nehézségek miatt nem
könnyű az öntevékenységet felébreszteni, és a kultúra ápolása is a
luxus kategóriába került.”
Kúti Mária szerint két módon lehet változtatni ezen a tenden-
cián: a fiatalokat minél hamarabb be kell vonni a közösségi életbe
és nem csupán programokat kell szervezni, hanem olyan lehető-
ségeket biztosítani, ahol a résztvevők nem „csak” befogadók,
hanem aktív részesei egy alkotómunkának, tanulási folyamatnak. 
A település hagyományainak, múltjának megismertetése céljából
a plébánián 2008-ban Helytörténeti kiállítás valósult meg. A kiál-
lítótér kialakításához anyagi és erkölcsi támogatását adta Perbál
Önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, az egy-
házközség és a Champigon Union Kft. Emellett sokan önkéntes
munkájukkal járultak hozzá az épület helyreállításához. Ezáltal
egy újabb közművelődési színtérrel gazdagodott Perbál kulturális
élete, amely lehetőséget nyújt időszaki tárlatok létrehozására is.

Perbál Község a település közművelődési feladatairól és ellátásának fel-
tételeiről szóló rendelete megtalálható itt:
http://www.perbal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=14
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Anyai Örvény

Szülés? Nem vitás, az a tény, hogy szinte
a legkeményebb viadal egy nő életében,
de az, ami ezután jön, sehol sincs egy kis
ember világra jöttéhez képest. 
A legtöbb ember a tökéletes kismama
képet szeretné látni, és nem az esetlegesen
magába forduló, kétségbe esett anya
látványát. Sőt, a legtöbb újdonsült édes-
anya is azt szeretné, hogy egy olyan kép
alakuljon ki róla, ami példaértékű lehet. 

Az „anyaság” nálam is eképpen épült fel, de elfelejtettem azt,
hogy amit az eszem szeretne, a testem még nem tudja követni.
Hiszen hogy is tudná? Pár nappal a szülés után nem jön a re-
generáció; sem testben, sem lélekben. 
Önmagammal szemben támasztott túlzott elvárás lett végül min-
den átélt kudarcom okozója. A társadalmi kívánalom az, hogy
szülj, szoptass, nevelj! Ebbe nem fér bele, hogy kétségeid vannak,
félsz, nem vagy biztos magadban, hogy úgy érzed, egyedül vagy.
Pedig ilyenek is vannak és erről beszélni kell! 
Akkor kezdődött a pánik rohamom, mikor családdá lettünk és
hazajöttünk a kórházból. Már a szülészeten sem volt megfelelő
mennyiségű anyatejem, egyszerűen úgy éreztem, hogy nem in-
dultak be a „szokásos” folyamatok a testemben. A gyerekem éhen
fog halni mellettem!!! Ez volt az a fajta öncsalódás, ami tökéletes
táptalajt adott a depressziómnak. A szaknyelv ezt a fajta állapotot
hívja bébi blues-nak, azaz szülés utáni depressziónak. 
Olvastam, fórumoztam, telefonáltam, tanácsokat kértem/fogad-
tam, de nem ment. Úgy éreztem, hogy mindenki rosszallóan néz
rám, hogy képtelen vagyok ellátni a gyerekemet anyatejjel. A
világom egy szempillantás alatt omlott össze.
A totális mélypont 
Olyan mélyen voltam, magányosan, egyedül, hogy képtelen
voltam a környezetemre figyelni. Boti volt az, akivel együtt „kel-
lett” lennem. Feladattá vált. Nem érzelem, nem anyaság, nem
boldogság, egyszerűen feladat. Uralkodni akartam az agyamon,
érzéseimen, de képtelen voltam. A védőnőmmel, aki ebben az e-
setben valóban VÉDŐ NŐ volt, együtt döntöttünk a tápszer
mellett. Megnyugodtam, legalább a fiam nem hal éhen. Egy-egy
séta alkalmával találkoztam „hozzá rtő” anyukákkal, akik java-
solták, hogy „de passzírozd ki magadból és fejjél, és gyötörd magad.”
Hát hogyne szeretnék én szoptatni? Miért gondolják, hogy köny-
nyen feladtam? Miért vagyok rosszabb, mint mások? Volt egy
anyuka, aki szabályszerűen az arcomba vágta, hogy „szoptatni
márpedig minden nő tud”! Ez volt az utolsó csepp. Ott és akkor
megsemmisültem. Az utána következő időszakból javarészt csak
arra emlékszem, hogy a nap 24 órájából szinte végigsírtam min-
den ébren töltött percet. Közben jöttek a „jobbnál jobb” ötletek,
milyen úton-módon szedjem össze magam. Kezdtem hiányozni
önmagamnak.  Szánalmasnak és gyengének éreztem magam.
Hol késik a nagy boldogság?
Kíméletlen voltam és ellenséges. Gyötört a lelkiismeret és az
összes idegszálammal próbáltam a babára koncentrálni. Túlontúl
is. Átmenet nélkül váltak a napok szürkévé. Hagytam, hogy a
sors ide-oda dobáljon, és egyre lejjebb nyomjon, míg meg nem
fulladok. Olvastam én erről szóló cikkeket, no meg internetes

fórumokat, hogy a „nagy” boldogság nem jön egy csettintéssel.
Nem a köldökzsinór elvágásával válik valaki anyává.  S, bár a
várandósság utolsó heteiben felhívták a figyelmemet arra, hogy
esetleg a szülés után, pláne az első gyereknél lehetnek tétova
percek, üresnek érzett pillanatok, kétségbe esett napok, mégis
úgy gondoltam, hogy én ezzel megbirkózom. Azt hittem, hogy
jól ismerem magamat, a reakcióimat különböző élethelyzetekre.
Mondanám, hogy tévedtem, de inkább úgy fejezném ki magam,
hogy erősebb volt a testemben végbe menő fizikális és hor-
monális változás, mintsem azt kezelni tudtam volna. S, bár
reálisan csak utólag látom, hogy akkor semmit nem tehettem el-
lene, mégis úgy éreztem, hogy Önsorsrontó világom tovább
növekszik bennem, s közben már szinte AKARTAM érezni, azt,
amiért nők milliói szülnek gyereket… azt az érzést…. 
Hol várat magára?
Szép csendesen tovább tápláltam magamban a bűntudatot azzal,
hogy a tökéletes anya képéről szóló cikkeket olvasgattam, „már
a fogantatás pillanatában anyai érzéseim voltak”, „ő megszületett
és én tényleg anyává értem”… Rá kellett ébrednem, hogy muszáj
összeszednem magam, meg kell találnom a régi önmagamat,
hiszen nem akarhatom ennyire görcsösen azt, ami független az
emberi elhatározástól.  Az első sikerélmény akkor történt, mikor
Boti hasgörcsét el tudtam mulasztani. Órákat töltöttem az In-
ternet előtt, hogy valami segítségre leljek. Megtaláltam, amit ke-
restem, és másnap már adtam is neki a „pocakrendezőt.”
Használt. Már nem sírt, kis teste nem görnyedt össze a fáj-
dalomtól, nyugodtan tudott aludni végre. …És én nyertem…az
első nagy összecsapást az anyaság harcmezején! Képes voltam rá!
1:0 az én javamra, gondoltam. A nagy érzelmi hullámzás csitulni
látszott VÉGRE. Ez kimozdított az állóvízből. Volt remény, volt
valami, amit jól léptem meg. Ami másnál természetes volt, nálam
iszonyú nagy belső vívódás után vált kezelhetővé, és ez volt az
ANYASÁG. Már nem találtam feladatnak, már nem volt két-
ségbeesés. Nyugodt lettem és újra, belülről is képes voltam
mosolyogni. Nyertem! Ma már könnyedén tudom leírni azt az
érzést, ami térdre kényszerített azon a hat napon. Mert ezek csak
napok voltak… s mégis én úgy éreztem, hogy évek teltek el. 
Ez az a probléma, amiről a környezetnek is tudnia kell, mert csak
egy módon lehet rajta segíteni, türelemmel és sok-sok beszél-
getéssel. Utólag belátom, hogy sokkal többet kellett volna pihen-
nem azokban a napokban és nem versenyre kelni önmagammal.
Abban a pár napban a férjem a szokásosnál is erősebben támoga-
tott és próbált segíteni, ha lehet még nagyobb kötelék alakult ki
kettőnk között. Most már tudom, hogy minden akaratom el-
lenére ez egy lelki állapot, amit hormonális változások okoznak.
Vannak nők és ők a szerencsésebbek, akik ezt soha nem élik át,
talán ezért nem is értik meg. S vannak olyan anyukák, akik a
mai napig küzdenek ilyen problémával, és magukat okolják, vá-
dolják, tönkretéve ezzel a legcsodásabb első napokat. 
Túl lehet és kell élni! Ehhez kőkemény önakarat és őszinte tá-
mogatás kell a közvetlen család részéről. S, ha ezek megvannak,
akkor sikerül egy olyan állapotból kiutat találni, ami csupán egy
hormonális játéka az észnek és a léleknek. 
Az anyaság mára egy csodálatos dologgá érett bennem. Olyan
csoda ez, amit minden nőnek őszintén, szívből kívánok. 
Ezúton köszönöm meg a férjem, sógornőm, anyukám támoga-
tását és a védőnőm, Erdős Hermina kitartását és nyugtató szavait.

Sugárné Szőke Rita



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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 18:00-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. 
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Kovács Gabriella
Gyógytestnevelő, testnevelő tanár vállal:

- betegségek, sérülések, műtétek utáni rehabilitációs tornát
- gerinctornát (gerincproblémákkal küzdőknek, illetve   
preventív céllal)
- tartásjavító tornát
- fogyasztó tornát
- kondícionáló tornát
- cardio edzést
- személyi edzést gyermekeknek, felnőtteknek

06/70-256-4477 vagy 06/20-9-133-666

A Közösségi Ház új programjai

Akrobatikus rock and roll
Akrobatikus rock and roll sportedző óvodások, általános
iskolások jelentkezését várja! Bemutatkozás- beiratkozás: 
március 19. csütörtök 16h iskolások, 17h óvodások számára.

Patona Borbála, www.budajenő.hu
Jóga

Ottományi Anna Sivananda okleveles jógaoktatóval
A Sivananda jógatanfolyam kezdők számára 10

foglalkozásból áll. Egy foglalkozás időtartama 2 óra, igény
szerinti, munkaidő utáni, vagy akár délelőtti kezdéssel. 
A foglalkozás elegendő számú jelentkezésnél indul.

Érdeklődni: Kúti Mária 20/4587724, kuti.maria@gmail.com


