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MMeeggúújjuullóó eenneerrggiiaahhoorrddoozzóókkrraa ppáállyyáázziikk aazz
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
A képviselő-testület júniusi döntése alapján Önkor-
mányzatunk indult a KMOP „Megújulú energia-
hordozó-felhasználás növelése” című pályázaton,
melynek révén a Sporttelep öltöző, az Iskola, az Óvoda,
a Közösségi Ház, valamint a Községháza épületén energiara-
cionalizálási célból áramtermelő napelemek  lennének elhelyezve.
A pályázaton elnyerhető összeg teljes egészében fedezné a be-
ruházás költségeit, így nem lenne szükség önerőre. 

ÚÚjj mmuunnkkaavváállllaallóókk aazz öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn
Mint arról bizonyára sokan értesültek, a nyár folyamán az önkor-
mányzati intézményekben jelentős személyi változások történtek.
Ezek fő oka a nyugdíjasok foglalkoztathatóságában bekövetkezett
törvényi változás volt. Minden esetben kötelező pályáztatási
rendszerben történt a kiválasztás, egy bizottság választott  – sza-
kértő bevonásával – a pályázók közül. Minden álláshelyre igen
sokan jelentkeztek, így nem volt egyszerű a döntés. Az óvodában
Simonné Balogh Boglárka óvónő, Máthé Enikő dajka, Horváth
Józsefné konyhás, és Bakné Reiszner Rita takarító lettek az új
munkatársak. A konyhán is változások történtek; az új
élelmezésvezető Bárányné Herényi Mónika lett, míg az új szakács
személyében Módis Józsefet tisztelhetjük.

ÚÚjj sszzoollggáállaattaattóó vvééggzzii tteelleeppüüllééssüünnkköönn aa hhuullllaaddéékk--
kkeezzeellééssii ffeellaaddaattookkaatt
Július 1-től az AVE Tatabánya Zrt. közszolgáltatási üzletágának
jogutódjaként a Vértes Vidéke Kft. végzi Perbálon a lakossági
hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat. 

TTűűzzggyyúújjttáássii ttiillaalloomm
A vidékfejlesztési miniszter 2013. július 22-től általános tűz-
gyújtási tilalmat rendelt el. Az általános tűzgyújtási tilalom
alapján az ország teljes területén lévő erdőkben, valamint az
erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet
gyújtani. A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó
helyekre, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag-
és gazégetésre is. Aki a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó ren-
delkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az utóbbi
időben a rendkívüli meleg és csapadékmentes időjárás miatt az
ország területén lévő erdőkben és azok közvetlen környezetében
fokozott tűzveszély alakult ki. Az erdőben gyújtott tűz, az
erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók,
továbbá a közúton és vasúton utazók által eldobott égő cigaretta
és dohány nemű fokozott tűzveszélyt eredményez. A száraz
növényzet és erdei avar a jelenlegi időjárási körülmények között
rendkívül gyúlékony és az erdőkben vagy a mezőgazdasági terü-
leteken életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető közvetlen tűze-

set forrása lehet. A közutak, illetve vasúti töltések mellett
keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő és mezőgazdasági
területeket is veszélyeztetnek. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom
visszavonásig érvényes.

FFeellhhíívvááss vvaallaammeennnnyyii ffööllddhhaasszznnáállóó sszzáámmáárraa
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.)
Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi
hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált föld-
használó köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját
(személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai
azonosítóját.
A fentiek alapján 22001133.. sszzeepptteemmbbeerr 3300--iigg aazz iilllleettéékkeess jjáárráássii fföölldd--
hhiivvaattaallhhoozz bbee kkeellll nnyyúújjttaannii aa 22001133.. jjaannuuáárr 11--éétt mmeeggeellőőzzőőeenn mmáárr
rreeggiisszzttrráálltt ffööllddhhaasszznnáállóókknnaakk aa ffeennttii aaddaattookkaatt ttaarrttaallmmaazzóó fföölldd--
hhaasszznnáállaattii aazzoonnoossííttóó aaddaattkköözzllééssii aaddaattllaappoott.. A földhasználati
azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál,
vagy letölthető a wwwwww..ffööllddhhiivvaattaall..hhuu honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal
bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilván-
tartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. 

KKéémméénnyyeelllleennőőrrzzééss PPeerrbbáálloonn
Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2012. évi
XC. törvény, a 63/2012.(XII.11) BM rendelet és a 347/2012
(XII.11) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a tele-
pülési Önkormányzat közigazgatási határain belül - a Magyar
Kémény Kft. alkalmazottai látják el. 
A Magyar Kémény Kft. kollégái 2013. július 1. és december 31.
között kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást végeznek Per-
bál község területén. A társaság alkalmazásában álló dolgozók
névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Fogadják bizalommal
a kéményseprőket!                                    Magyar Kémény Kft.

MMeeggúújjuulltt aa VVééddőőnnőőii TTaannááccssaaddóó
Idén nyáron a védőnői tanácsadó teljes belső felújítására került
sor. Augusztus elején készültek el a most már nemcsak külsőleg,
hanem belülről is szép helyiségek, ahol a falak és a padló is új
burkolatot kapott, valamint a belső vizesblokk és a vil-
lanyvezetékek  is cserére kerültek. A felújítás finanszírozását az
Önkormányzat saját erőből biztosította, a kivitelezést az Önko-
rmányzat alkalmazásában álló karbantartók Kosán Péter
vezetésével végezték. A felújítás ideje alatt a tanácsadásokat a Pol-
gármesteri Hivatal Tanácstermében, illetve a Szolgáltatóház Or-
vosi Rendelőjében tartották, ami alkalmazkodást igényelt a kis-
mamáktól, anyukáktól és gyermekeiktől. 
Türelmüket, megértésüket ezúton is köszönjük!

KKöözzöössssééggii HHáázz hhíírreeii
Szeptembertől folytatódik a PPiillaatteess ttoorrnnaa péntekenként 9h-tól.
Ősszel kkeezzddőő ééss hhaallaaddóó aannggooll nnyyeellvvii kkuurrzzuussookk indulnak. 
Bővebb információ: 
KKúúttii MMáárriiaa 2200--445588--77772244 vagy SScchhrreenncckkhh EEddiitt 3300//66339999555522..

JJeeggyyzzőőii kköözzlleemméénnyy
Felhívom a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy az ebösszeírás-
sal kapcsolatban megküldött nyomtatványt a megadott au-
gusztus 30-i határidőig azoknak is vissza kell juttatni a
polgármesteri hivatalba, akiknek az ingatlanán nincs kutya
tartás. Ebben az esetben azt kell aláhúzni, hogy az ingatlanon
nincs ebtartás.                                                dr. Réz Zsolt
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TTáábboorrii bbeesszzáámmoollóókk

JJááttéékkooss,, vviiddáámm nnyyeellvvttaannuullááss --KKiiddss CClluubb aannggooll nnyyeellvvii ttáábboorr PPeerrbbáálloonn

EEzzeenn aa nnyyáárroonn eellőősszzöörr vvoolltt PPeerrbbáálloonn aa KKöözzöössssééggii

HHáázzbbaann KKiiddss CClluubb aannggooll nnyyeellvvii ttáábboorr.. AA KKiiddss CClluubb eeggyy

nneemmzzeettkköözzii nnyyeellvviisskkoollaa,, aahhooll ttööbbbb nnyyeellvveett iiss ttaannuullhhaattnnaakk

aa ggyyeerreekkeekk hhaatt hhóónnaappooss kkoorrttóóll 1144 éévveess kkoorriigg.. AAzz iiddeeii

ttáábboorruunnkkaatt áállttaalláánnooss iisskkoollááss ggyyeerreekkeekknneekk sszzeerrvveezzttüükk.. 

AA lleeggfifiaattaallaabbbb ggyyeerrmmeekk eellssőő oosszzttáállyyooss vvoolltt,, aa lleeggiiddőősseebbbb

mmoosstt vvééggeezzttee aa hheetteeddiikk oosszzttáállyytt.. 

A Kids Club nyelvoktatási módszerének köszönhetően úgy tudtuk tartani a foglalkozásokat,

hogy a résztvevő gyerekeknek eszébe se jusson az iskola, a tanulás, élvezhessék a nyarat, a

szünidőt.  Önfeledten szórakoztak, de közben hasznos információkkal, tudással gazdagodtak,

és mindezt játékkal, játékos szituációkon keresztül adtuk át. 

Délelőtt egy kis zenés bemelegítés után két csoportra váltunk. A kicsik szókincsét nyári

témákkal bővítettük. Megtanultuk, hogy milyen eszközökkel lehet utazni, milyen gyümöl-

csöket, zöldségeket eszünk nyáron, milyen ruhákat pakolunk a bőröndbe, ismerkedtünk a

színekkel, állatokkal. A nagyobb gyerekekkel egy képzeletbeli utazáson elmentünk Londonba.

Utaztunk repülőn, bejártuk Londont, vásároltunk ajándékot, megtanultuk a szállodában

használatos fontos szókincset.

Ebéd után minden nap izgalmas kincskeresés volt az udvaron, csapatokban. Délután kézműves

foglalkozáson ajándékot készítettünk a szülőknek, valamint fergeteges csocsóbajnokságot is

rendeztünk.

Péntek délután meghívtuk a családokat egy kis záró műsorra, amelyen a legkedvesebb

foglalkozásokból mutattunk be néhányat. Azon kívül, néhány résztvevő csemete a tábor ideje

alatt nagy titokban színdarabot is írt angolul. Ők voltak a rendezők, és színészek is. Előadásuk

nagy sikert aratott.
A Perbálon megszervezett Kids Club nyári

táborban vidám, szórakoztató napokat

töltöttek el a gyerekek, jókedvűen, játékosan

tanultak. Jövőre is visszavárjuk őket.

Szeptembertől indulnak Kids Club nyelvi

tanfolyamok a Közösségi házban, melyről

információkat a  www.zsambek.kidsclubs.hu

weboldalon találhatnak az érdeklődők.

Schrenckh Edit angol tanár

FFooccii ttáábboorr

Idén július első hetében rendezte a Perbál Sport Club nagy sikerű focitáborát, melyen közel ötven gyerek vett részt,
a hat és tizenöt év közötti korosztályból. A napközis rendszerű táborban a Klub összes edzője részt vett, valamint egy
vendégedző segítette a gyerekek „munkáját”. A különböző korcsoportok technikai, taktikai és játékos edzéseken vettek
részt a hét folyamán. A résztvevők ebben az évben is egy napot strandolással töltöttek; ide több szülő  elkísérte a
táborozókat. Galambos Zsolt, a Sport Club elnöke elmondta: nagy örömükre szolgált, hogy idén a szokásosnál több
szülő vett részt a tábor zárórendezvényén, ahol a  grillezés mellett gyerekek és apukák együtt focizhattak.

Foci tábor

MOZAIK 3

Dávid András és Szabó Anita gyermeke,
RRoollaanndd,, Farkas Gábor és Reményik Erika
gyermeke, LLiilliiáánnaa,, vvaallaammiinntt Dr. Krizsai
János és Mikó Hajnalka gyermeke, FFaannnnii
BBííbboorrkkaa.. Gratulálunk a szülőknek!

PPEERRBBÁÁLLII SSZZÜÜLLEETTEETTTT
JJÚÚNNIIUUSS JJÚÚLLIIUUSS
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KKaalláásszz ttáábboorr

Júliusban ismét összegyűltünk a perbáli

plébánián egy tartalmas hétre. 

Harminc lány tíz édesanyával vett részt

az idén 8. alkalommal megrendezett

Kalász táborban.
A reggeli imádkozást követően fon-

tunk, hímeztünk, varrtunk, és fino-

mabbnál finomabb süteményeket készí-

tettünk.

Én még csak másodjára vettem részt a

kislányommal ebben a táborban, de

remélem, hogy az elkövetkezőkben is itt

leszünk, mert nagy lelki élményben

részesültünk.

Nagyné Molnár Mónika

CCiitteerraa ttáábboorr

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Tücsök Népzenei Tábor. A nagy érdek-

lődésre való tekintettel a zenekar minden tagja oktatóként (Sáfárné Földi Mária, Keresztúri

Anna, Keresztúri Éva, Maródi Zsuzsanna) valamint „ifi vezetőként” (Kiss Beatrix, Tóth
Teodóra) vett részt a táborban. A lelkes Kis Tücskök öt napon át harmincnyol-
can, négy csoportra bontva ismerkedtek meg különböző tájegységek dalaival,
valamint közös próbák keretében egy gyermekjáték fűzést is megtanultak,
melynek zárásaként, citerazene kísérete mellett dunántúli táncokat táncoltak.
A daltanulások mellett minden nap különböző vetélkedők, mesehallgatás,
közös gitáros éneklés, kézműves foglalkozások szerepeltek a programban. 
Pénteken pedig kihirdettük a tábor győzteseit, és előadás keretein
belül bemutattuk a szülőknek, barátoknak a hétentanultakat. 
Nagy örömünkre előadásunkat meg-látogatta zenekarunk alapítója ésegykori vezetője, Sanyi bácsi és többrégi citerás társunk is. Szeretnénk köszönetet mondani azIskolának, hogy idén is helyet biztosí-tott táborunknak, a konyhásoknak,akik mint mindig, most is nagyonfinom ebédeket készítettek a héten,valamint a szülőknek, hogy segítségünkre voltak és a hét

folyamán különböző finomságokkal látták el a tábo-
rozókat. Reméljük, jövőre ismét találkozunk!

Kiállítás is nyílt a táborban készült
munkákból
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A Budakeszi Rendőrőrs településeinek önkormányzatai, pol-
gármesterei elhatározták, hogy egy nagyszabású, színvonalas
jótékonysági bált szerveznek a rendőrőrs gépjármű ellátottságá-
nak javítása érdekében. A nívós helyszín, műsorok, ételek már
önmagukban sem hétköznapiak! A rendezvény fővédnökeinek
pedig sikerült megnyerni DDrr.. NNaavvrraaccssiiccss TTiibboorr miniszterelnök-
helyettes, közigazgatási és igazságügyi , valamint DDrr.. PPiinnttéérr SSáánn--
ddoorr belügyminiszter urakat. A rendezvényen ezen kívül meghí-
vottak országgyűlési képviselők, magasrangú rendőri vezetők.
Részt vesznek még a bálon a települések polgármesterei, előljárói,

valamint a helyi gazdasági élet meghatározó szereplői is.
A jótékonysági célon túl tehát egy jelentős társadalmi esemény
résztvevője lehet az, aki eellőővvéétteellbbeenn mmeeggvváássáárroolljjaa belépőjegyét az
érintett polgármesteri hivatalok valamelyikében!
Aki nem tud, vagy nem akar részt venni az eseményen, de támo-
gatni szeretné a jótékonysági célt, az ugyanezen helyeken ttáámmoo--
ggaattóóii jjeeggyyeett is vásárolhat, illetve bármekkora összeg átutalásával
megteheti azt!
KKéérrjjüükk,, aammeennnnyyiibbeenn tteehheettii –– ttáámmooggaassssaa kköözzbbiizzttoonnssáágguunnkk
jjaavvuulláássáátt!!
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JJúúlliiuuss uuttoollssóó hhééttvvééggééjjéénn zzaajjllootttt aa kköözzsséégg lleeggjjeelleennttőősseebbbb üünnnneeppee::
aa SSzzeenntt AAnnnnaa nnaappii BBúúccssúú..
AA hháárroommnnaappooss rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt kkeerreettéénn bbeellüüll kkoonncceerrtteekk,, kkiiááll--
llííttááss,, jjááttéékkookk,, eellőőaaddááss,, vvaallaammiinntt kkéézzmműűvveess vváássáárr vváárrttaa aa ppeerrbbáállii--
aakkaatt ééss aa kköörrnnyyéékkbbeelliieekkeett eeggyyaarráánntt..

Az idei év ppéénntteekkii nyitórendezvénye a templomban zajlott, ahol
Lisztes László karnagy vezénylésével a Maklári József Kórus adott
hangversenyt.
Az este hátralévő részében Mátyus Imre tartott borkóstolót, majd
Keresztes Nagy Árpád és Fejér Simon muzsikált.

SSzzoommbbaattoonn barátságos öregfiúk labdarúgó mérkőzést rendeztek
Perbál és Oberammergau csapatai között.
Délután a Plébánián Dobrovitz Rita munkáiból nyílt kiállítás
„Dolgos hétköznapok, jókedvű ünnepek” címmel; a megnyitón
a Tücsök citerazenekar közreműködött. A Plébániakert szín-
padán ezen az estén először az Ütött-kopott Angyal adott kon-
certet, majd a Dicke Schwäne zenekar muzsikált.

VVaassáárrnnaapp délelőtt az ünnepi szentmise után került sor a Perbálért
Oklevelek átadására. A 120 éves Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a
10 éves Maklári József kórus, a 20 éves Karitász Egyesület, a 10
éves Dicke Schwäne zenekar, valamint a Polgárőr Egyesület egy-
egy képviselője vette át a kitüntetést.

Vasárnap a Plébániakertben egész délután kézműves foglalkozá-
sok, ügyességi játékok, kosárhinta, Improland zenei improvizá-
ciós készségfejlesztő műhely és arcfestés várta a vendégeket.
Faragó Kinga játékaival egész délután játszottak a családok, a
„kézműves műhelyekben” szebbnél szebb alkotások születtek.
Délután a plébániakert színpadán először a perbáli Mazsorett
csoport előadását tekinthették meg az érdeklődők, majd a Dicke
Schwäne zenekar muzsikált. Őket a Budajenő-Telki Székelytár-
sulat követte, az ő előadásukban felcsíki és marosszéki táncok
elevenedtek meg.
Ezután Róka Szabolcs mesélt Zöld Péterről nem csak gyere-
keknek, majd az Ismerős arcok zenekar lépett a színpadra. 
A koncertet követően a Kontáros együttes tartott táncházat.

MMeerrtt aallkkoottnnii öörröömm!!
KKiiáállllííttááss DDoobbrroovviittzz RRiittaa mmuunnkkááiibbóóll

AAzz iiddeeii BBúúccssúú sszzoommbbaattjjáánn aa HHeellyyttöörrttéénneettii
KKöörr sszzeerrvveezzéésséébbeenn kkiiáállllííttááss nnyyíílltt DDoobbrroovviittzz
RRiittaa aallkkoottáássaaiibbóóll „„DDoollggooss hhééttkköözznnaappookk,,
jjóókkeeddvvűű üünnnneeppeekk”” ccíímmmmeell.. RRiittaa kkoozzmmeettii--
kkuusskkéénntt ddoollggoozziikk;; aannyyaaii ééss hháázziiaasssszzoonnyyii
tteeeennddőőii mmeelllleetttt sszzaabbaaddiiddeejjéébbeenn kkéézziimmuunn--
kkáázziikk,, ggyyöönnggyyöött ffűűzz.. MMiinntt mmoonnddjjaa,, eezz aazz
iiddőőttööllttééss sszzáámmáárraa kkiikkaappccssoollóóddááss.. „„AAmmiikkoorr eeggyy mmuunnkkáátt eellkkeezzddeekk
aazz sszzééppeenn llaassssaann aallaakkuull aa kkeezzeeiimm aallaatttt.. ÉÉss aammiikkoorr eellkkéésszzüüll eell--
ggyyöönnyyöörrkkööddöömm...... MMeerrtt aallkkoottnnii öörröömm!!”” -- vvaalllljjaa.. 

„A hétvégén búcsú volt a falunkban, sok nagyszerű programmal.
Az egyik közülük egy csodálatos kiállítás: Dobrovitz Rita
munkáiból. Aki szabadidejét nem felesleges butaságokkal, hanem
kézimunkázással tölti.
Szemet, szívet gyönyörködtető gyöngyből készült ékszerek, az

ünnepekre való készülődés tárgyai, és var-
rott, szebbnél szebb gobelinek alkották ezt
a kiállítást.
Rita minden látogatónak bebizonyította,
hogy az elkészült “remekművek”, az
önkifejezés öröme, a sikerélmény nemcsak
a készítőt gyönyörködteti, hanem ben-
nünket is!
Aki őt ismeri, tudja, Rita milyen nagysze-
rű kozmetikus, kiváló feleség, kétgyer-

mekes édesanya, igazi kerékpáros sportember már bizonyított
eredményekkel!
A kiállítást megnyitó szép mondatok, a kedves, gyönyörűen
éneklő citerás lányok, valamint a forróságot enyhítő házi
készítésű szörpök, pogácsák emelték az egyébként is "feldobott"
jó hangulatot! Köszönjük a megosztott élményt! Örülünk, hogy
alkotásait láthattuk, és tiszta szívből gratulálunk!”

Esztergomi István, a kiállítás egyik látogatója

Gyöngyvirág medálok
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KKöözzöössssééggeekk PPeerrbbáálloonn -- PPeerrbbáálléérrtt

IIddéénn BBúúccssúú vvaassáárrnnaappjjáánn öött kköözzöössssééggeett ttüünntteetteetttt kkii PPeerrbbááll KKöözzsséégg
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa tteevvéékkeennyyssééggüükk eelliissmmeerréésseekkééppppeenn.. AA DDiicckkee
SScchhwwäännee zzeenneekkaarr,, aa KKaarriittáásszz PPeerrbbááll EEggyyeessüülleett,, aa MMaakklláárrii JJóózzsseeff
kkóórruuss,, vvaallaammiinntt aazz ÖÖnnkkéénntteess TTűűzzoollttóó EEggyyeessüülleett JJuubbiilleeuummii OOkk--
lleevveelleett,, aa PPoollggáárrőőrr EEggyyeessüülleett ppeeddiigg EElliissmmeerrőő OOkklleevveelleett vveehheetteetttt áátt
eebbbbőőll aazz aallkkaalloommbbóóll..
AA kköözzöössssééggeekk tteevvéékkeennyyssééggéétt PPrreeggiittzzeerr GGyyöörrggyy kkééppvviisseellőő,, aazz OOkk--
ttaattáássii,, KKuullttuurráálliiss ééss SSppoorrtt BBiizzoottttssáágg eellnnöökkee mmééllttaattttaa..

AA MMaakklláárrii JJóózzsseeff vveeggyyeess kkóórruusstt 1999. őszén, néhány lelkes,
énekelni szerető ember alapította.
2000. januárjában Kócziás György karnagy vette át az akkor ti-
zenkét fős kórus szakmai irányítását. A következő három év alatt
huszonöt főre emelkedett a létszám.
2003. ősze óta Lisztes László vezetésével működik az énekkar.
Hetente két alkalommal gyűlik össze próbálni a közel harmincöt
főt számláló közösség, melynek tagjai Perbál mellett még hat
településről érkeznek.
Két alkalommal jártak már Erdélyben, egyszer Szlovákiában,
Komáromban, a Harmonia Sacra fesztiválon. 2009. augusz-
tusában, a németországi Burgwaldban töltöttek el egy hetet, több
koncertet adva, 2011-ben pedig Ausztriában is járt a kórus.
Többször vendégeskedtek a Piliscsabai Egyházzenei Napokon. 
A perbáli Anna-napi Búcsút hagyományosan a kórus koncertje
nyitja meg. Közel száz alkalommal adtak elő egyházi és világi
műveket Recsken, Budapesten, Perbálon, Piliscsabán, Bu-
daörsön, Budakeszin, Telkiben, Tinnyén, Pilisszentivánon,
Etyeken, Budajenőn, Zsámbékon, Pátyon és Biatorbágyon. 
A dorogi kórusfesztiválra is gyakran kapnak meghívást.
2006-ban lemezfelvételük készült, Szurmay Gábor önzetlen
segítségével.
Nagy lépés az énekkar életében, hogy 2009 májusában AArraannyy
mmiinnőőssííttéésstt kapott a Kórusok Országos Tanácsának szakmai zsűri-
jétől.
A próbák színhelyét az Önkormányzat biztosítja és anyagilag is
támogatja a kórus működését.

PPeerrbbáállii PPoollggáárrőőrr EEggyyeessüülleett
A Perbáli Polgárőrség bár kevés létszámmal, de annál lelkesebben
végzi önként vállalt feladatát. 
A nap szinte minden szakában lehet rájuk számítani, ha bűn-
megelőzésről, tűzesetről, vagy akár a rendkívüli időjárás okozta
vészhelyzetről van szó. 
Nem csak a tettenérések számával mérhető a polgárőrök
tevékenységének eredményessége; legalább olyan fontos és visz-
szatartó erővel ér fel az is, hogy elterjedt a köztudatban: Perbálon
vannak polgárőrök.
„Nem kerülhetem el, hogy név szerint ne emeljem ki Klinger
József munkáját. Józsi a lelke, mozgatója ennek a kis csapatnak.
Nem csak küldetéstudatból vállalt feladatát látja el kiválóan,
hanem rendkívül jó kapcsolatot alakított ki a Budaörsi
Rendőrkapitányság és a Budakeszi Rendőrőrs munkatársaival is.
Helyismerete, tettrekész hozzáállása számtalan eredményes
felderítéshez járult hozzá”- fogalmazott méltatásában Pregitzer
György.

PPeerrbbáállii ÖÖnnkkéénntteess TTűűzzoollttóókk
Feljegyzések szerint Perbálon százhúsz éve működik Tűzoltó
Egyesület. Pregitzer György méltatásában elsőként gyerekkori
emlékeit idézte fel. „Kisgyermekként aratáskor fölkísértem édes-
apámat tűzőrségbe a Kossuth utca és Dózsa utca keresz-
teződésében álló tűzoltó szertárhoz. A szántóföld tulajdonosok
megszervezték, hogy minden éjjel teljesítsenek néhányan figyelő
szolgálatot. A templom tornyából figyelte valaki a perbáli határt,
és ha valahol tüzet látott volna fellobbanni, akkor riadóztatnia
kellett a lajtos kocsival felszerelt önkénteseket. Nyári napokon a
perbáli önkéntes tűzoltók - név szerint szeretném megemlíteni
Pálfi Gazsi bácsit és Szommer Karcsi bácsit - végigjárták a falu
összes házának padlását és ellenőrizték, hogy nincs-e tűzveszély
a kémény mellett. A búcsú bálokat is a tűzoltó egyesület szer-
vezte, hűsítő lombsátrat készítettek a kocsma udvaron, szervezők,
rendezők voltak. A fellépő zenekarokat Kovács Gyuszi bácsi látta
vendégül a saját házában, így a környéken lakók sokszor hallhat-
tak elő-, vagy éppen ráadás koncertként örömzenét a meghívott
együttesek tagjaitól” - osztotta meg emlékeit Pregitzer György.
Jelenleg tizenegy fővel működik az egyesület; a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelemmel szoros kapcsolatban, valamint a Fővárosi
Tűzoltósággal együttműködve tevékenykednek.
Riasztásuk esetén lehet rájuk számítani tűzeseteknél, bale-
seteknél, rendkívüli időjárási viszonyok alkalmával (hóakadály,
felhőszakadás).

KKaarriittáásszz PPeerrbbááll EEggyyeessüülleett
A rendszerváltás után vált lehetővé, hogy az 1948. előtt létező
egyházi szervezetek és tevékenységek újraéledjenek. A magyar
Karitászt 1991-ben jegyezték be, mint egyházi jogi személyt; a
Karitász Perbál Egyesület pedig 1993-ban alakult meg hivata-
losan a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász részeként. 
Mivel az Egyesület tagjai Perbálon élnek, ismerik településüket,
így látják a helyi, aktuális problémákat, a felmerült igényeket és
a lehetőséget. Ezek alapján igyekeznek segíteni a településen
élőknek. Emellett számos közösségi programba kapcsolódnak be
szervezőként vagy segítőként.

DDiicckkee SScchhwwäännee zzeenneekkaarr
A fúvószenekar tíz éve alakult részben perbáli, részben a környék-
beli falvak fiatal zenészeiből. Tagjaik közt tudhatják a Pregitzer
zenekar leszármazottjait. Műsorukban főként a helyi hagyo-
mányoknak megfelelően sváb illetve tót polkák, indulók és ke-
ringők szerepelnek. Több ízben kaptak már lehetőséget Perbálon,
hogy zenei tudásukat bizonyítsák, de számos alkalommal
muzsikáltak környékbeli településeken is. Az országhatáron túl
Németországban és Szerbiában volt alkalmuk műsort adni.
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