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PPoollggáárrmmeesstteerrii bbeesszzáámmoollóó

-- AA ttaavvaallyyii éévv eelleejjéénn ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkknnaakk
ssookk vváállttoozzáássssaall kkeelllleetttt sszzeemmbbeennéézznnii;; sszzáámmooss
bbiizzoonnyyttaallaannssáágg vvoolltt mmiinndd aa kkööllttssééggvveettééss,, aazz
áállllaammii nnoorrmmaattíívváákk,, mmiinndd aa sszzaakkffeellaaddaattookk
vváállttoozzáássaaii,, mmiinndd ppeeddiigg –– eehhhheezz kkaappccssoo--
llóóddóóaann –– aazz iisskkoollaa ééss aa kkoonnyyhhaa kköörrüüllii ááttaa--
llaakkuulláássookk mmiiaatttt.. 
ÉÉppppeenn aa vváállttoozzáássookk eellőőrree nneemm lláátthhaattóó hhaattáá--
ssaaii mmiiaatttt óóvvaattoossaabbbbaann tteerrvveezzttüünnkk,, nnéémmiilleegg
ppeesssszziimmiissttáábbbbaakk vvoollttuunnkk aa kkoorráábbbbii éévveekkhheezz
kkééppeesstt.. UUttóóllaagg úúggyy ggoonnddoolloomm:: eezz eeggyyáállttaalláánn
nneemm áárrttootttt,, hhiisszzeenn –– mmiinntt aahhooggyy aa mmoonnddááss
iiss ttaarrttjjaa -- jjoobbbb ffééllnnii,, mmiinntt mmeeggiijjeeddnnii.. ÉÉvv kköözzbbeenn,, ddee ffőőkkéénntt aannnnaakk
mmáássooddiikk ffeelléébbeenn aa vváállttoozzáássookk nnyyoommáánn aa ddoollggookk jjoobbbbaann aallaakkuullttaakk,,
mmoonnddhhaattnnii:: aa vváárraakkoozzáássaaiinnkkkkaall sszzeemmbbeenn.. TTuullaajjddoonnkkééppppeenn ssttaabbii--
lliizzáállóóddootttt aazz ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt hheellyyzzeettee 22001133--bbaann..
- Az elmúlt év jelentős változása, hogy az iisskkoollaa aannyyaaggii ffeennnn--
ttaarrttáássáárróóll már nem az Önkormányzat, hanem a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ (KLIK) gondoskodik. Nekünk
ezáltal ugyan kevesebb lett az intézményre való rálátásunk, de a
jó kapcsolat továbbra is megmaradt, valamint az Intézményfenn-
tartó Központtal is sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk.

- Bizonytalan volt az elmúlt év elején a konyha további sorsa,
mivel a kköözzééttkkeezztteettééss, mint szakfeladat továbbra is az önkor-
mányzaté maradt, de szervezetileg át kellett alakítani. Költ-
ségvetési szempontból ekkor az óvodához került, és jelenleg is
odatartozik, illetve egy fővel kevesebb alkalmazottja van, ami je-
lentős megtakarítást jelent az Önkormányzat számára. A nyár
folyamán személyi változások is történtek a nyugdíjazások miatt,
de mondhatom: a „régi-új” konyha jól vette az akadályokat. 
Ami örvendetes, hogy év közben ez a szervezeti egység is kapott
normatíva kiegészítést.

- A település anyagi helyzetét
nagyban befolyásolja a külön-
böző aaddóónneemmeekk teljesülése.
Ezek közül tavaly a személyi
jövedelemadót teljes egészében
már az állam kapta meg, az
iparűzési adó befizetése körül
pedig bizonytalanságok voltak
szintén az elmúlt év elején.
Végül komoly pozitívumként
éltük meg, hogy ez utóbbi a
településnél maradt. Örven-
detes fejlemény volt ennek
kapcsán, hogy a település nagy
adózói az utóbbi évek csökke-
nése után, most növelni tudták
bevételeiket, ami természete-
sen az iparűzési adójukban is
megmutatkozott.

- Bár azt mondtuk az elmúlt év
elején, hogy legyünk óvatosak,
ennek ellenére „szembe jött

velünk” egy nagyon jó lehetőség: a „„MMeeggúújjuullóó eenneerr--
ggiiaahhoorrddoozzóó--ffeellhhaasszznnáállááss nnöövveellééssee”” című pályázat,
melynek keretében a Községháza, a Közösségi Ház,
az Iskola, az Óvoda, valamint a Sporttelep öltöző
épületén áramtermelési célból napelemek lettek elhe-
lyezve. A pályázaton elnyert összeg – több, mint 50
millió Forint - teljes egészében fedezte a beruházás
költségeit, így nem volt szükség önerőre.

- A tavalyi év második felében indultunk egy Belügy-
minisztérium által kiírt pályázaton, melyet december-
ben bíráltak el, és több építési beruházást tartalmaz;
például a ffoocciippáállyyaa mmeelllleettttii jjáárrddaasszzaakkaasszz ffeellúújjííttáássáátt, a
kerítés cseréjével együtt, néhány utca vízelvezetésének
megoldását, valamint a DDóózzssaa GGyyöörrggyy uuttccaaii

bbuusszzmmeeggáállllóókk ééss kköörrnnyyeezzeettüükk hheellyyrreehhoozzáássáátt.

- Az idei költségvetés egyelőre tervezés alatt áll, de szeretnénk
több iinnffrraassttrruukkttuurráálliiss ffeejjlleesszzttéésstt végigvinni. 

- Két alapvető kköözzmműűsszzoollggáállttaattáássbbaann iiss vváállttoozzááss ttöörrttéénntt a szol-
gáltató vonatkozásában az idei évtől. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint zökkenőmentesen történtek meg ezek a váltások mind a
vízi-közművek, mind a szemétbegyűjtés területén. A kisebb vál-
tozások még folyamatosan zajlanak - így a szemétgyűjtés változá-
sairól ebben a lapszámunkban is írunk, - de kérjük továbbra is a
türelmüket és együttműködésüket!  

- Az idei évben hháárroomm vváállaasszzttááss is lesz: Országgyűlési, Európa
Parlamenti, valamint Önkormányzati. Mi, a magunk részéről a
szélsőségek, extrém kilengések ellen fel kívánunk lépni, a
választópolgárok nyugalma érdekében. 
Ezért kérjük a képviselőjelöltek, illetve pártok önmérsékletét! 

- 2014. jelentős helyi kulturális eseménye lesz májusban a HHaattáárr--
jjáárrááss, amelyen a testvértelepülésünkről is részt vesz majd egy
népes küldöttség. Erre is szeretettel várunk Mindenkit!

fotó: Blaskó Tibor
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BBeesszzáámmoollóókk 22001133..

OOrrvvoossii bbeesszzáámmoollóókk

DDrr.. VVáánnddoorr ZZssoolltt orvosi ren-
delőjében az év során 7552 eset-
ben jelentek meg betegek. Házhoz
hívás 49 esetben történt. Szakrendelőbe, gyógyintézetekbe 952
alkalommal utalt be beteget. Az elmúlt év során 31 betege halt
meg; az átlagéletkoruk 72 év, sok volt közöttük a fiatal. 
Az influenza elleni védőoltásokat folyamatosan kérik és kapják
Dr. Vándor Zsolt betegei; eddig 120 ember oltatta be magát.

DDrr.. MMoorréé KKaattaalliinn háziorvosi praxisához Budajenő mellett Perbál
egy része is kapcsolódik területi ellátási kötelezettségként.
Heti három alkalommal, összesen négy órát rendel Perbálon, a
Dózsa Gy. u. 17. szám alatti orvosi rendelőben; vegyes praxis
lévén gyermekek és felnőttek is tartoznak hozzá.
Budajenőn keddi és szerdai napokon – továbbra is -  Dr Asztalos
Csaba végzi a rendeléseket.
Itt két hetente szerda reggel vérvételt végeznek, ilyenkor a levett
véreket szervezetten beszállítják a Szt. János Kórház Laboratóri-
umába. Ez segítség perbáli betegeknek is, különösen az idősek-
nek, akik közül többen 4-6 hetente vérvételhez kötött
ellenőrzésre szorulnak.   
Amennyiben további, más vizsgálatokra, szakrendelések igény-
bevételére van szükség, a budapesti kórházakon kívül a bicskei
szakrendeléseken is fogadják a doktornő betegeit.

DDrr.. AAsszzttaallooss MMáárriiaa Telki községben területi ellátási kötelezett-
séggel végez házi gyermekorvosi ellátást. Perbál község lakos-
ságából 174 gyermek tartozik a körzetébe.
Perbálon havonta, minden második szerdán végez Mozgó Szak-
orvosi Szolgálat keretén belül tanácsadást; Telki községben pedig
minden munkanapon van rendelés.
A perbáli lakosokat bármely rendelésén, mind Perbálon, mind
Budajenőn, mind pedig Telkiben egyaránt fogadja, gyermekor-
vosi ellátásban részesíti. Az egészséges tanácsadóban a preventív
vizsgálatokat részükre is elvégzi, a kötelező és választható
védőoltásokat rendszeresen beadja.
A kötelező védőoltások beadása rendszeresen történik a tanács-
adókban, a választható védőoltások beadása szintén a tanács-
adókban történik.
Kötelező szűrő- és időszakos vizsgálatok szintén rendszeresen
történnek a Tanácsadóban.

DDrr.. JJáásszzaaii IIssttvváánn ffooggoorrvvooss bbeesszzáámmoollóójjaa
Perbál község fogászati ellátása vállalkozási formában
történik, szerződésben a az OEP-pel. A vállalkozást,
a Diva-Dent Kft-t, Dr. Rédai Krisztina működteti.
Az ellátást jelenleg – helyettesítési szerződés formájában – Dr.
Jászai István végzi. Az ellátandó területhez tartozik Perbál, Buda-
jenő és Telki. A körzethez tartozó személyek létszáma 9000 fő
körül mozog. 
A praxis vegyes praxisként működik: felnőtt és gyermek fogászat.
2013-ban ellátott felnőtt esetek száma 3700, iskolafogászat
keretében (szűrés, ellátás) kezeltek száma 900 fő volt.

AA NNéémmeett NNeemmzzeettiissééggii ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt bbeesszzáámmoollóójjaa
Nemzetiségi önkormányzatunk az elmúlt évben is fontosnak tar-
totta hagyományainak ápolását. Tartalmas és vidám programunk
a nnéémmeett nneemmzzeettiissééggii ffaarrssaannggii rreennddeezzvvéénnyyüünnkk, melyre iskolánk
tanulóin kívül mindig hívunk vendég fellépőket. Méltóan
megemlékeztünk a KKiitteelleeppííttééss éévvffoorrdduullóójjáárróóll, melynek napján a
Helytörténeti Körrel együtt kiállítást rendeztünk Steiner János
régóta őrzött családi tárgyaiból.
Bakai Anikó elnök rendszeresen részt vesz az ÉMNÖSZ köz-
gyűlésein, nemzetiségi oktatásunkkal kapcsolatos rendezvénye-
ken, valamint pályázatírói információs napokon. Így éévveennttee ttööbbbb
ppáállyyáázzaattoott iiss bbeeaadduunnkk. Az elmúlt év egyik sikere, hogy 550000eezzeerr
FFoorriinnttoott nnyyeerrttüünnkk aannyyaaoorrsszzáággii nneemmzzeettiissééggii ttáábboorr sszzeerrvveezzéésséérree,
így községünkből 33  diák juthatott el júniusban németországi
partnerközségünkbe, Burgwaldba.
Rendszeresen ttáámmooggaattjjuukk iisskkoolláánnkkaatt a diákok versenyekre való
utaztatásában. Hozzájárultunk anyagilag és munkánkkal egy-
aránt a Diákcsere program lebonyolításához. Az elmúlt évben
ttáámmooggaattáássuunnkkbbaann rréésszzeessüülltt ttööbbbbeekk kköözzöötttt aa SSzzeenntt AAnnnnaa
AAllaappííttvváánnyy,, aa KKöözzöössssééggii HHáázz, melynek vezetőjével kölcsönösen
segítjük egymás munkáját.
Javaslatot tettünk a KKöövvéérr HHaattttyyúúkk zzeenneekkaarr Pest Megye Önkor-
mányzata által kiírt kitüntetésére, melynek tagjai elnyerték a
NNeemmzzeettiissééggeekkéérrtt DDííjjaatt. Munkájukat anyagilag is segítjük.
Hozzájárultunk községünk idős lakosainak karácsonyi mega-
jándékozásához is. Amikor szükséges, mindig élünk egyetértési,
véleményezési jogunkkal.

i
AA SSzzlloovváákk NNeemmzzeettiissééggii ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  bbeesszzáámmoollóójjaa
Nemzetiségi önkormányzatunk szerény összegből gazdálkodott
az elmúlt évben. Önkormányzatunk a 2013. évi feladatalapú pá-
lyázaton indult és elnyert 364.035 Forintot. Önkormányzatunk
igyekszik községünk életébe hasznosan bekapcsolódni.
2013 februárjában a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett PPiilliissii SSzzlloovváákk RReeggiioonnáálliiss BBáálloonn
vettünk részt. 2013. április 20-án a településen élő szlovák
kötődésű perbáli lakosok részére nnoosszzttaallggiiaaeesstteett tartottunk.
Mint minden év áprilisában, most is megemlékeztünk a perbáli
sváb lakosok kkiitteelleeppííttéésséénneekk éévvffoorrdduullóójjáárróóll. Részt vettünk a már-
cius 15-i és az október 23-i megemlékezésen is, ahol koszorút
helyeztünk el. Önkormányzatunk kkiirráánndduulláásstt sszzeerrvveezzeetttt MMaarriiaa--
zzeellllbbee, az egyik legismertebb Mária-kegyhely – zarándokhely,
valamint a szlovákiai Dudince (Gyűgy) gyógyfürdő látogatására.
Mindkét kirándulás nagyon jól sikerült. Önkormányzatunk
kköözzccééllúú aaddoommáánnyykkéénntt 50-50ezer Forinttal ajándékozta meg az
óvodát és az iskolát. Az óvoda játékokra és eszközbeszerzésre, az
iskola a tanulás elősegítésére szolgáló eszközökre, valamint ju-
talom ajándékok vásárlására fordította az adományt. Közcélú
adománnyal (50ezer Forinttal) a Perbáli Római Katolikus Egy-
házközséget is támogattuk, melyet székek vásárlására és esz-
közbeszerzésre használhattak fel. Mint minden évben Perbál
Község Önkormányzatával, valamint a Német Nemzetiségi
Önkormányzatával közösen kkaarrááccssoonnyykkoorr mmeeggaajjáánnddéékkoozzttuukk a
község idős lakosait, és nagycsaládosait. Igyekszünk jó kapcsola-
tot kialakítani a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint
a környék szlovák nemzetiségi önkormányzataival, nemzetiségi
iskoláival.  

Furuglyás Csilla, SZNÖ elnök

a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete
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JJeeggyyzzőőii kköözzlleemméénnyyeekk

MMéégg lleehheettőősséégg vvaann aazz aaddaattsszzoollggáállttaattáássrraa 
Perbál Község Önkormányzata ebrendészeti fe-
ladatainak ellátása érdekében, illetve a ve-
szettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény (továbbiakban: törvény) 42/B §-a alapján eebböösssszzeeíírráásstt
végzett.
Az erről szóló tájékoztató levelet a Perbáli Hírmondó 2013.
júniusi számához mellékelve minden lakóingatlanba eljuttatta a
polgármesteri hivatal. A nyilatkozatok visszajuttatásának határ-
ideje 2013. augusztus 30-án lejárt. Az adatszolgáltatás a törvény
42/B (5) bekezdése alapján kötelező.
Aki adatszolgáltatatási kötelezettségének nem tett eleget, a
244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján ebenként 3300..000000
FFtt--ttóóll 9900..000000 FFtt--iigg tteerrjjeeddőő áállllaattvvééddeellmmii bbíírrssáággggaall büntethető.
Tájékoztatom az ebtulajdonosokat, ebtartókat, hogy jogszabály-
változás következtében 2013. január 1-től négy hónaposnál
idősebb eb csak ttrraannsszzppoonnddeerrrreell (mikrochippel) megjelölve tart-
ható. Ha természetes személy az állat kötelező jelölését nem
végezteti el, 4455..000000 FFtt--ttóóll 113355..000000 FFtt--iigg tteerrjjeeddőő áállllaattvvééddeellmmii
bbíírrssáággggaall büntethető.

2014. január 31-ig hozzávetőleg a község ingatlantulajdono-
sainak közel 90 %-a tett eleget bejelentési, illetve adatszolgáltatási
kötelezettségének, ami azt igazolja, hogy a település lakóinak túl-
nyomó része együttműködött az önkormányzattal és segítette a
polgármesteri hivatal munkáját, köszönet érte.
Hozzávetőleg 50 ingatlantulajdonos nem nyilatkozott. A transz-
ponderrel történő beültetés elmaradása esetén 2013. január 1-
től a szükséges védőoltást sem végezheti el az állatorvos. Ezért
ezek az ingatlantulajdonosok a község egész lakosságának,
beleértve a gyermekek életét és testi épségét veszélyeztetik.
AAzzoonn iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk ééss eebbttaarrttóókk,, aakkiikk aaddaattsszzoollggáállttaattáássii
kköötteelleezzeettttssééggüükknneekk eeddddiigg nneemm tteetttteekk eelleeggeett rröövviidd úúttoonn ppéénnzzbbíírr--
ssáággrraa sszzáámmíítthhaattnnaakk,, aammiitt hhaammaarroossaann kkéézzbbeessíítteennii ffoogg aa ppoollggáárrmmeess--
tteerrii hhiivvaattaall mmuunnkkaattáárrssaa,, mmaajjdd aa bbeefifizzeettééss eellmmaarraaddáássáátt kköövveettőőeenn aa
nneemm fifizzeettőő ppoollggáárrookkkkaall sszzeemmbbeenn vvééggrreehhaajjttáássii eelljjáárrááss lleeffoollyyttaattáássáárraa
kkeerrüüll ssoorr..

AA hhóó-- ééss ssííkkoossssáággmmeenntteessííttééss kköözzööss üüggyyüünnkk
Felhívom a perbáli polgárok figyelmét, hogy a
településtisztaságról, a környezet- és természet-
védelemről szóló 18/2012. (XI. 05.) ÖK. rendelet
alapján az ingatlanok előtti járdaszakasz hhóó-- ééss ssííkkoossssáágg
mmeenntteessííttééssee,, valamint a belterületi útszakasznak az útszegélyig
történő tisztántartása az ingatlan használójának (tulajdonos,
bérlő, haszonélvező, egyéb jogon használó) kötelessége.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményeiről szóló 24/2013.(XII. 20.) Ök. rendelet
alapján 115500..000000,,-- FFtt--iigg tteerrjjeeddőő ppéénnzzbbíírrssáággggaall sszzaannkkcciioonnáállhhaattóó,,
aki kötelességének nem tesz eleget.
TTáájjéékkoozzttaattoomm,, hhooggyy aa PPoollggáárrii TTöörrvvéénnyykköönnyyvv aallaappjjáánn,, aammeennnnyyii--
bbeenn aazz iinnggaattllaannaa eellőőtttt kköözzlleekkeeddőő jjáárróókkeellőőkkeett aa ssííkkoossssáágg mmiiaatttt
bbaalleesseett éérrii,, úúggyy aazz iinnggaattllaann ttuullaajjddoonnoossáánnaakk,, iilllleettvvee hhaasszznnáállóójjáánnaakk
kkeellll aa bbaalleesseetteett sszzeennvveeddeetttt ffeelléé hheellyyttáállllnniiaa,, kkáárrttéérrííttéésstt fifizzeettnniiee..

BBeesszzáámmoollóó aa 22001133.. éévvii vvééddőőnnőőii mmuunnkkáárróóll
A sszzüülleettéésseekk sszzáámmaa az előző évhez képest nnöövveekkeeddéésstt mutat:
2012-ben tizenegy gyermek született, 2013-ban tizenöt.
Az egészséges gyermekek ellátása három orvos segítségével
történik: Dr. Vándor Zsolt háziorvos, Dr. Moré Katalin házior-
vos, és Dr. Asztalos Mária házi gyermekorvos a saját tanácsadási
idejében végzi a gyermekek védőoltását, és státusvizsgálatait.
VVééddőőnnőőii ttaannááccssaaddááss heti rendszerességgel, szerdán délelőtt fél9-
től 11 óráig, szerdán délután 14-15 óráig van, melyen csecsemők,
kisgyermekek és várandósok gondozását végzi a védőnő. Ezen
időpontokon kívül egyéni megbeszélés alapján - főként dolgozó
várandósok esetében - más időpontban is rendelkezésre áll.
Az óvodában és az iskolában az egészségügyi munkát Dr. Vándor
Zsolt háziorvossal közösen látják el.  
A tanácsadóban a nyár folyamán jelentős ffeellúújjííttáássii,, kkoorrsszzeerrűűssííttééssii
mmuunnkkáákk zzaajjlloottttaakk az Önkormányzat szervezésében, Kosán Péter
vezetésével. A tanácsadó nemcsak esztétikailag újult meg, hanem
a vizesblokk, a villanyhálózat is korszerűsítésre került. A régi, el-
használódott linóleum helyett pedig jól tisztítható hidegburkolat
került az aljzatra.

AA nneemmzzeettiissééggii rreeggiisszzttrráácciióórróóll
Sajnos sokan egyáltalán nem, vagy rosszul informáltak a
nemzetiségi névjegyzékbe történő regisztrációval és a választással
kapcsolatban. 22001144.. jjaannuuáárr 11--jjééttőőll mmiinnddeenn mmaaggyyaarroorrsszzáággii
llaakkccíímmmmeell rreennddeellkkeezzőő mmaaggyyaarr áállllaammppoollggáárr kkéérrhheettii nneemmzzeettiissééggii
nnéévvjjeeggyyzzéékkbbee ttöörrttéénnőő ffeellvvéétteelléétt..
EEhhhheezz eellőőzzeetteess rreeggiisszzttrráácciióórraa vvaann sszzüükksséégg,, mmeellyyrree aa ttöörrvvéénnyy 22001144..
mmáárrcciiuuss 1155--iigg bbiizzttoossíítt lleehheettőőssééggeett..
FFOONNTTOOSS:: CCssaakk aazzookk sszzaavvaazzhhaattnnaakk őősssszzeell aa hheellyyhhaattóóssáággii vváállaasszzttáá--
ssookkoonn nneemmzzeettiissééggii kkééppvviisseellőőrree,, aakkiikk rreeggiisszzttrráállnnaakk,, ttoovváábbbbáá aakkii
BBEEJJEELLÖÖLLII  aazz aaddootttt lleehheettőőssééggeett,, aazz oorrsszzáággggyyűűllééssii nneemmzzeettiissééggii
kkééppvviisseellőőrree IISS sszzaavvaazzhhaatt.. (Tehát a regisztráció automatikusan
csak az őszi választásokon való szavazást biztosítja, aki az ország-
gyűlési nemzetiségi képviselőre is szavazni szeretne, annak külön
jelölnie kell az adott részt a lapon.)
KKiittööllttééssii úúttmmuuttaattóó áábbrraa aa rreeggiisszzttrráácciióóss kkéérreelleemmhheezz:: aa wwwwww.. ppeerr--
bbaall..hhuu oollddaalloonn.. TTeehháátt aa sszzeemmééllyyeess aaddaattookkoonn kkíívvüüll aazz
AA)) pontot mindenkinek ikszelni kell, aki szeretné, hogy felvegyék
a nemzetiségi névjegyzékbe ill. szavazni szeretne nemzetiségi
képviselőre az őszi helyhatósági választásokon.
BB)) pontot pedig csak annak kell ikszelnie, aki az április 6-i
választáson pártlista helyett nemzetiségi országgyűlési képviselőre
szeretne szavazni. FONTOS tudni, hogy aki ezt beikszeli, nem
szavazhat pártlistára, csak nemzetiségi képviselőre ÉS egyéni
jelöltre.
A névjegyzékbe vételi kérelmet a helyi választási irodában szemé-
lyesen vagy postai úton, a helyi választási irodának címezve, il-
letve a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján,
vagy az ügyfélkapun – www.magyarorszag.hu – keresztül lehet
benyújtani. AAmmeennnnyyiibbeenn aa nneemmzzeettiissééggii rreeggiisszzttrráácciióóvvaall kkaappccssoo--
llaattbbaann eeggyyéébb kkéérrddééssee vvaann,, hhíívvjjaa BBaakkaaii AAnniikkóó NNNNÖÖ eellnnöökköött aa 0066--
2200//443333--66666600--aass tteelleeffoonnsszzáámmoonn!!

PPEERRBBÁÁLLII SSZZÜÜLLEETTEETTTT
22001133..ddeecceemmbbeerr-- 22001144 jjaannuuáárr:: 
Oszlányi Beatrix és Papp Csaba gyermeke, Lizi
Hegedűs Zsuzsanna és Svercsok Krisztián gyermeke, Zétény
György Laura és Ambrus Pál Levente gyermeke, Amira

!
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VVáállttoozzáássookk aa sszziippppaannttootttt sszzeennnnyyvvíízz eellsszzáállllííttáássaa kkaappccssáánn

Felhívom azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik nem csat-
lakoztak rá a szennyvízvezeték-hálózatra, hogy 2014. január 1-től
alapvetően új szabályok léptek hatályba.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
szóló 455/2013.(XI. 29.) Korm. rendelet alapján aazzoonn iinnggaattllaann--
ttuullaajjddoonnoossookk,, aakkiikk aa vveezzeettéékkeess kköözzmműűhháállóózzaattrraa nneemm ccssaattllaakkoozzttaakk
rráá,, aa sszziippppaannttootttt sszzeennnnyyvvíízz eellsszzáállllííttáássáátt kkiizzáárróóllaagg aazz öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaatt áállttaall sszzeerrzzőőddöötttt sszzoollggáállttaattóó kköözzrreemműűkkööddéésséévveell vveehheettiikk iiggéénnyy--
bbee..
A képviselő-testület a fenti jogszabály alapján fogadta el a
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi köz-
szolgáltatásról szóló 23/2013.(XII. 20.) számú rendeletét.
Az önkormányzat a közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan
pályázatot írt ki. A pályázati eljárás érvényes és eredményes
lefolytatását követően, várhatóan 2014. április 1-től a lakosság,
illetve az érintett vállalkozások, egyesületek kizárólag azzal a szol-
gáltatóval szállíttathatják el a szippantott szennyvizet, akit erre a
feladatra, mint kötelező közszolgáltatót az önkormányzat szer-
ződéssel megbízott.
AAmmeennnnyyiibbeenn aazz éérriinntteetttt iinnggaattllaannttuullaajjddoonnooss mmááss sszzoollggáállttaattóótt vveesszz
iiggéénnyybbee 22001144.. áápprriilliiss 11--jjéétt kköövveettőőeenn,, aazz ssookk ttíízzeezzeerr ffoorriinnttooss
kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii bbíírrssáággrraa sszzáámmíítthhaatt..
Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a 2013. évre
vonatkozó ttaallaajjtteerrhheellééssii ddííjj mméérrttéékkee 33660000..-- FFtt//mm33, amit a 2014.
mmáárrcciiuuss 3311--iigg eesseeddéékkeess ttaallaajjtteerrhheellééssii ddííjj bbeevvaalllláásstt követően kell
egy összegben az önkormányzat számára megfizetni.

VVáállttoozzáássookk aa sszziilláárrdd hhuullllaaddéékksszzáállllííttáássbbaann 

11.. AA sszzeelleekkttíívv hhuullllaaddéékkggyyűűjjttééss hháázzhhoozz mmeennőő rreenndd--
sszzeerrbbeenn mműűkkööddiikk áápprriilliiss 11.. uuttáánn..
A házhoz menő rendszerű elkülönített gyűjtést
az ingatlantulajdonos/használó az alábbi
feltételekkel veheti igénybe:

11.. 11.. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
keretében az ingatlantulajdonosok bármilyen, a
benne lévő hulladék azonosítására alkalmas átlát-
szó zsákban tehetik ki a szelektíven gyűjtött PET,
társított műanyag (pl. tejes doboz), HDPE, fólia és fémdoboz
hulladékot. Akinek a szelektív gyűjtéshez zsákra van szüksége, a
Közszolgáltató 80 Ft + ÁFA/db áron biztosít sszzeelleekkttíívv--  hhuullllaaddéékk--
ggyyűűjjttééssrree rreennddeelltt zzssáákkookkaatt,, aammeellyyeekk mmeeggvváássáárroollhhaattóóaakk aazz ÖÖnnkkoo--
rrmmáánnyyzzaattnnááll.. A szelektív gyűjtés időpontjai a Közszolgáltató által
minden vele szerződött fogyasztási helyre, a számlával eljuttatott
hulladék naptárában megtalálhatók, valamint az Önkormányzat,
illetve a Közszolgáltató honlapján. 
11.. 22.. A vegyes háztartási papírhulladékot (pl.: reklámújságok,
összehajtott karton, stb.) – az ingatlantulajdonosok által – köte-
gelve, vagy papírdobozban szintén különgyűjtve havonta – a
szelektív műanyag hulladék begyűjtéssel egy ütemben - szedik

be a gyűjtőautók az ingatlanok elől a gyűjtési napokon.
11.. 33.. A Szolgáltató az Önkormányzattal együtt az átmenet
zökkenőmentes biztosítása érdekében 22001144.. áápprriilliiss 3300--iigg szelek-
tív hulladékgyűjtő szigeteket is működtet az 1.1. pontban meg-
fogalmazottakkal párhuzamosan a Perbál, Hősök tere 2. számú
ingatlanon (Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola),
valamint a Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca
kereszteződésében lévő közterületen.

22..11.. A házhoz menő rendszerű lomhulladék gyűjtést az ingat-
lantulajdonos/használó az alábbi feltételekkel veheti igénybe:
A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosoknál keletkező darabos
lomhulladékot éévvii 11 aallkkaalloommmmaall, maximum 3 m3-t háztartá-
sonként elszállítja és ártalmatlanítja az alábbiak szerint:
22..22.. A lloommttaallaannííttááss a hulladékgyűjtéssel azonos időben, de a
lakók és a Közszolgáltató által egyeztetett napon történik; április
30. és november 30. között. 
22..33.. A lomhulladék szállítást igénybevevő a 06-22/202-260 tele-
fonszámon kérhet időpontot a lomhulladék elszállítására, illetve
elektronikusan a diszpecser@deponia.hu  e-mail címen, legalább
14 nappal a tervezett igénybevétel előtt.
22..44.. A lomtalanítást csak a díjhátralékkal nem rendelkezők ve-
hetik igénybe. A lomhulladék elszállításáról a Közszolgáltató szál-
lítólevelet állít ki.

33..11.. A Közszolgáltató a zzööllddhhuullllaaddéékk sszzáállllííttáásstt március 16 - április
15. és október 15- november 15. közötti időszakokban végzi el
évi 2 alkalommal. 
33..22.. A zöldhulladék gyűjtés időpontjai a Közszolgáltató által
minden vele szerződött fogyasztási helyre - a számlával együtt -
eljuttatott hulladék naptárában, valamint az Önkormányzat, il-
letve a Közszolgáltató honlapján megtalálhatók. A zöldhulladék
gyűjtést az ingatlantulajdonosok/használók a zöldhulladék
gyűjtéséhez biztosított zsák megvásárlásával vehetik igénybe. A
zsákban csak és kizárólag a méreténél beleférő zöldhulladék
helyezhető el, a zöldhulladékot a zsákba történő elhelyezést
megelőzően kötegelni kell. 
33..33.. Egy 120 literes zsák ára: 252,- Ft + ÁFA/db, mely összeg
tartalmazza a szállítás a hulladék kezelésének költséget is.
33..44.. A Közszolgáltató biztosítja az ingatlantulajdonosok/
használók részére, hogy a zöldhulladék gyűjtésére 2014. június 1-
ig a korábbi szolgáltató feliratával ellátott zsákokat is használhas-
sák.

44..11.. A többlet települési szilárd hulladék elszállítására alkalmas
zsákok ára, amiket a Közszolgáltató biztosít az ingatlantulaj-
donosoknak:
120 literes zsák ára: 329,- Ft + ÁFA/db, mely összeg tartalmazza
a szállítás a hulladék kezelésének költséget is.
44..22.. A Közszolgáltató biztosítja az ingatlantulajdonosok/
használók részére, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére 2014. április
30-ig a korábbi szolgáltató feliratával ellátott zsákokat is használ-
hassák.
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IIsskkoollaaii hhíírreekk

HHaajjddaannii ddiiáákkookk iisskkoolláánnkkbbaann
November 29-én a Diákönkormányzat szer-
vezésében találkoztunk iskolánkban régi diák-
jainkkal. Hosszú ideje hagyomány ez nálunk, hogy visszahívjuk
őket. Kíváncsian, érdeklődve hallgattuk élményeiket. Hiába tel-
tek el az évek, még mindig szívesen emlékeznek vissza az
iskolánkban töltött időre. Mesélték, hogy a sok-sok nevetésre,
kirándulásra, táborozásra jó visszagondolni, de azt is mondták,
hogy a komoly tanulás, tanáraik szigora mennyire fontos. 
A középiskolában így tudnak sikereket elérni. Jó hangulatban,
teázás közben hamar elrepült az idő. Tanácsokkal segítették a
mostani nyolcadikosokat, hogy melyik iskolában tanuljanak
tovább.

Királyné Halmosi Edit
Már nagyon vártuk a találkozást, nemcsak a tanárainkat volt jó
látni, hanem a régi iskolánkat is. Kellemes, családias hangulat
uralkodott, jó volt azt tapasztalni, hogy a leendő gimnazisták,
ill. középiskolások érdeklődéssel figyelték a beszámolóinkat. Mi
legalábbis nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást.
Reméljük, legközelebb is lesz rá alkalom.

Kerék Dóra és Schneider Virág, hajdani diákok

LLááttooggaattááss aa MMeesseemmúúzzeeuummbbaann
Mint az elmúlt évben, most is különleges ajándékot kaptunk a
Mikulástól. Osztályunk, a negyedik osztály december 10-én Bu-
dapestre, a Mesemúzeumba látogatott, és ott a KIRÁLYI DÖN-
TÉSEK című múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt.
Megérkezésünkkor még volt egy szabad fél óránk, amelyet az
Erzsébet-híd lábánál lévő téren az Erzsébet (Sissi) szobor melletti
téren töltöttünk el játékkal, fogócskával, evéssel, ivással.
Pontosan érkeztünk a múzeumba, ahol nagyon kedvesen fogad-
tak minket. Elmondták a foglalkozás menetét: közös játék (szék-
foglaló), Mátyás királyról szóló történetek eljátszása csoportokra
osztva társainknak, majd királyi döntések hozása a trónteremben,
miután játszottunk az ott található játékokkal.
Nagyon jól éreztük magunkat, minden nagyon tetszett. Nagyon
sokat nevettünk, amikor a korabeli ruhákba beöltözhettünk,
beülhettünk a trónszékbe. Amíg ott ültünk, valóban királynak és
királynőnek érezhettük magunkat. A csapatnak mégis Anikó
néni királynői döntése - melyet „alattvalói” nyomására hozott -
tetszett a legjobban: Nem lesz nyári olvasó napló!
A nap nagyon kellemesen zárult, hiszen amikor az iskolába visz-
szaértünk, ott várt bennünket Klinger Dani, Drótos Vince és
Salamon Gábor anyukája; ajándéktárgyakat készítettünk közösen
a falukarácsonyi vásárra. Közben szép téli, Mikulás és karácsonyi
dalokat hallgattunk. Tartalmas, szép nap volt.

Szalai Heni, Győrfi Lili és a negyedik osztály

HHeellyyii LLÜÜKK--bbaajjnnookkssáágg
Mátéffy-Engi Györgyi tanítónő irányításával december 13-án,
pénteken zajlott iskolánkban a helyi LÜK-bajnokság. (LÜK =
fejlesztő játékos feladatok) A megmérettetésen a 2-3-4. osztályos
tanulók vehettek részt, melyre diákjaink szép számmal jelent-
keztek, közel 30 fő.
A gyerekek 2-2-2 feladatlapot kaptak, anyanyelv, matematika és

logika témakörben. A hibátlanul és a leggyorsabban megoldók
közül kerültek ki a győztesek.  Az első három helyezett képviseli
mindhárom osztályból iskolánkat a kistérségi fordulóban, melyre
tavasszal kerül sor.

Bakai Anikó

JJUUNNIIOORR nnyyeellvvvviizzssggaa
December 18-án iskolánk 3 tanulója az ELTE Idegennyelvi
Továbbképző Központban „Junior” nyelvvizsgát tett. A gyerekek
hónapok óta készültek a vizsgára, munkájuk beért, mindhárman
nagyon szép eredménnyel, sikeresen teljesítettek. Egy tanuló szó-
belin és írásbelin 60%-ot ért el, ketten pedig szóbeli és írásbeli
részben 80, illetve 100%-ot értek el. 
Teljesítményükhöz gratulálunk! 

Bors Brigitta

KKLLIIKK kkaarrááccssoonnyy
Bors Andrea igazgatónő és Kincsesné Kuthy Etelka igazgatóhe-
lyettes négy harmadik osztályos diákkal együtt egy kis karácsonyi
műsorral kedveskedett a KLIK Budakeszi Tankerület dolgozói-
nak. Herendi Réka, Martinez de Hoz Júlia, Kurucz Atilla és Rin-
tek Jakab karácsonyi összeállítása, melyet Zsófi néni tanított be,
meghitt pillanatokat szerzett minden jelenlévő munkatársnak.
A célunk az volt, hogy köszönetünk jeléül egy jelképes ajándékot
adjunk az értünk, az iskolánkért dolgozó tankerület munkatár-
sainak. 

Bakai Anikó és Bors Andrea

IIsskkoollaaii kkaarrááccssoonnyy
Iskolánk hagyományaihoz híven, az utolsó napon rendezte a
karácsonyi ünnepségét. A műsor változatosságáról az idei évben
is az iskola tanulói és tanárai gondoskodtak.

Nyitásként a felsősök vidám mesejelenetét nézhettük meg, Edit
néni készítette fel őket. Iskolánk kórusa egy karácsonyi népdalt
és a Quodlibetet, a citera szakkör tagjai népdalcsokrot adtak elő
Földi Mária felkészítésével és Maródi Zsuzsi segítségével. Az al-
sósok Anikó néni és Rita néni irányításával német vidám, télváró,
karácsonyváró dalokat énekeltek. A 4. osztályos Klinger Dániel
kiemelkedő zongorajátékával gyönyörködtetett minket. A har-
madik osztályosok karácsonyi csillagok című műsorát Zsófi néni
állította össze, moldvai és felvidéki dallamokkal, versekkel, és a
Tinnyei betlehemezéssel. Mindenkit lenyűgözött a har-
madikosok gyönyörű éneklése. Zárásként a tanárokból és szülők-
ből ez alkalomból alakult kamarakórus két karácsonyi dalt
énekelt. Az „Ó gyönyörű szép titokzatos éj”-t az iskola kórusával
közösen adták elő. Zongorán kísért: Mátéffy-Engi Györgyi.
Köszönjük a felkészítő tanároknak és a fellépő tanulóknak a szín-
vonalas szereplést!

Rintek Szvetlána
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SSoorr--vváállttóó vveerrsseennyy

A Pest Megyei Diákolimpia keretében január 16-án Budajenőn
a Játékos Sportvetélkedő (Sor-váltó verseny) Körzeti Bajnokságán
vettek részt diákjaink Juhászné Szatmári Irén testnevelő
felkészítésében. A 17 alsó tagozatos tanuló (2-4. oszt.) nagy
küzdelemben 2. helyezést ért el az izgalmas versenyen.

Bakai Anikó

HHeellyyii NNéémmeett NNeemmzzeettiissééggii ÉÉnneekkvveerrsseennyy
Január 23-án rendezte meg iskolánk a Helyi Német Nemzetiségi
Énekversenyt. A megmérettetésen ötvenhat gyermek vett részt.
A versenyt az énekkar nyitotta meg kétszólamú kánonnal.

A zsűri tagjai voltak: Szathmáry Imréné, Kreisz Györgyné,
iskolánk vezetője Bors Andrea, illetve iskolánk tanárai; Mayerné
Aller Rita, Bakai Anikó és Rintek Nóra Szvetlána. 
Felkészítő tanárok: Mayerné Aller Rita, Bakai Anikó, Rintek
Nóra Szvetlána.
Gratulálunk a versenyző gyerekeknek! A verseny eredményéről és
a helyezettekről az iskola honlapján olvashatnak. 

RReettrroo ddiissccoo aazz iisskkoollaa jjaavváárraa
Hagyománnyá vált, hogy min-
den évben január közepén az
iskola Szülői Szervezete
jótékonysági elő farsangi
retro discot tart a Közösségi
Házban az iskola javára.
Különböző témájú esteket
szervezünk, a mostani, a
január 18-i, a "Télen nyár" el-
nevezést kapta. A nyarat idéző
slágerek mellett hűsítő koktélokkal
szolgált a Kerék Söröző Büféje, melynek vezetősége az est teljes
bevételét ismételten felajánlotta az iskola javára. Köszönjük!
A Szülői Szervezet tagjai meglepetés tánccal készültek. 
Fűszoknyával, nyakfüzérrel és vidám koreográfiával igyekeztünk
nyarat varázsolni a terembe. A táncot Keresztúri Éva tanította
be, melyet ezúton is köszönünk neki!
Az est folyamán a hangulatos, változatos, minden korosztály
számára élvezetes zenét Landszmann Zsolt szolgáltatta.
Köszönetet szeretnék mondani a Szülői Szervezet tagjainak a
lelkes és kitartó munkájukért! Örömmel tölt el, hogy ismét egy
sikeres és eredményes jótékonysági estet rendezhettünk a Szülők,
Résztvevők és Támogatók segítségével, melynek bevételével az
iskola működését segítik.

Czentye Edina, a Szülő Szervezet elnöke

IIsskkoolláánnkk ssppoorrttéélleettee
2014-ben is hagyományainkhoz híven neveztünk a diákolimpiai
versenyekre, labdarúgásban, kézilabdában, atlétikában. A tavalyi
évben szép eredményeket értünk el. 
Darvas Merse atlétikában a megyei versenyig jutott, és ott IV.
helyezett lett. Az alsósokkal hetente egyszer szivacskézilabdázunk,
ami nagyon népszerű a gyerekek között. Ebben a versenyszám-
ban házibajnokságokat szoktunk rendezni és a Budaörsi Kézi-
labda Akadémia kiírásos versenyein veszünk részt. A zsámbéki
szivacskézilabdásokkal gyakran összemérjük erőinket. A minden-
napi testnevelés óra bevezetése iskolánkban nagyon pozitívan
valósult meg. A gyerekek nagyon szeretik.

Juhászné Sz. Irén

DDiiáákkoolliimmppiiaa
Beindult a „nagyüzem” a diákolimpiai teremlabdarúgó verseny-
ben. A III. korcsoportos (5-6 osztályos) fiúk derekasan helyt áll-
tak. A labdarúgásban mmeeggnnyyeerrttüükk aa kköörrzzeettii bbaajjnnookkssáággoott, a
területin IIII.. hheellyyeezzeetttteekk lettünk, ott Nagykovácsi győzedelmes-
kedett. 
A kicsik is nagyon ügyesek voltak. A 2. osztályosok lelkesen
küzdöttek a 3-4. osztályosok ellen. Jövőre jobb lesz! 
Az 5-6. osztályos fiúk kézilabdában is sikeresen vették az első
akadályt, továbbjutottunk a területi versenyen. A IV. korcsopor-
tos (8. osztályos) fiúk derekasan teljesítettek kézilabdában a
nagyon erős Prohászkások ellen. 
Hajrá fiúk, lányok! Tavasszal kint lehet bizonyítani.  Büszke
vagyok rátok!

Irén néniRintek Nóra Szvetlána
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ÓÓvvooddaaii hhíírreekk

JJóóttéékkoonnyyssáággii CCssaallááddii NNaapp
Kedves Szülők !
A tavalyi évhez hasonlóan 22001144..mmáájjuuss 2244--éénn,, sszzoommbbaattoonn
Családi napot szervezünk a Mézeskalács Óvodában.

A jótékonysági nap bevételét az óvodai játékeszközök felújítására,
vásárlására fordítjuk.
Minden szülőt, nagyszülőt és gyermeket szeretettel várunk a ren-
dezvényre!

Szülői szervezet és az óvoda dolgozói  

Kedves Szülők!
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY  ÓVODÁNK  NYÁRI ZÁRÁSÁ
NAK IDŐPONTJA: 22001144.. JJÚÚLLIIUUSS 1144TTŐŐLL AAUUGGUUSSZZTTUUSS 0088IIGG..

Nyitás: 2014. augusztus 11. hétfő.             

MMaacckkóó HHíírraaddóó 22001144
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel az idén is megrendezésre
került a perbáli Mézeskalács Óvodában a mackókiállítás.
Napokon át lelkesen gyűjtötték, örömmel hozták be a gyerekek
a mackóikat, a mackós játékokat, a mackókról szóló könyveket. 
Közel 300 maci gyűlt össze, köztük a legkülönfélébb fajták:
pandák, koalák, jegesmedvék, Micimackók, Teddy macik, a
néhány centistől az ember nagyságúig. 

Anyukák, nagymamák „régi kedvenc” mackói is elkerültek. 
A mackók ezután életre keltek, barlangba bújtak, szülinapoztak,
horgásztak, szánkóztak, pingvinekkel játszottak, jéghegyeken
úszkáltak, meséltek, mesékben megelevenedtek, az öreg macik a
padokon megpihentek, a fiatalabb koalák bambuszrügyet keres-
géltek a pálmafán, valamint megnyílt a maci csemegebolt, előtte
csemegézett a mackócsalád. A gyerekek nagyon örültek az
elkészült kiállításnak, izgatottan keresték a saját jellel ellátott
mackóikat. Február másodikán pedig kíváncsian vártuk, hogy
amikor kibújik, meglátja – e az árnyékát??? Mivel nem látta meg,
reméljük, elhozza nekünk hamarosan a várva várt tavaszt...
Köszönjük a szülők közreműködését és mindenki segítségét!

Köszönettel: az óvoda Nevelőtestülete

AAUUTTÓÓJJAAVVÍÍTTÁÁSS ÉÉSS EERREEDDEETTVVIIZZSSGGAA TTIINNNNYYÉÉNN

- Suzukik javítása 18 év tapasztalattal
- Műszaki vizsgára felkészítés
- Műszaki vizsga ügyintézés

- Eredetiségvizsgálat Metaelektro partnerként

SSWWIIFFTT AAuuttóójjaavvííttóó BBtt.. BBaalloogghh SSáánnddoorr
TTiinnnnyyee SSzzéécchheennyyii uu.. 33..

7700--551177--11440000,, 3300--554466--99555511
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Családi KKEERRTTEESS HHÁÁZZAATT KKEERREESSÜÜNNKK
3 kisgyerekünkkel Perbálon.

Kb. 100 nm-es ház lenne ideális számunkra 
minimum 500 nm-es telekkel, 

lleeggkkééssőőbbbb nnyyáárrii kkööllttöözzéésssseell..
Minden lehetőség érdekel!

EElléérrhheettőőssééggüünnkk::
ddrr.. PPáárrii AAnnddrrááss ééss PPáárriinnéé BBooggnnáárr ZZssóófifiaa

0066--2200--77770000770077
aannddrraassppaarrii@@ggmmaaiill..ccoomm



AA KKöözzöössssééggii HHáázz hhíírreeii
ÉÉlleettmmóódd--EEggéésszzssééggkklluubb iinndduulltt
Életmód-Egészségklub indult a perbáli
Közösségi Házban, melynek a Nyugdíjas Klub
adott otthont.
Első alkalommal, jjaannuuáárr 1166--áánn a különböző be-
tegségek kialakulásáról - mint például a csont-
rendszeri megbetegedés, a magas vérnyomás
vagy a cukorbetegség - és a gyógyulási lehetőségekről tartott
előadást Simon Anikó. Kitért arra, hogy az egészség függ az élet-
módtól, a genetikától, a környezeti tényezőktől és az egészségügyi
ellátástól is. Kiemelte a méregtelenítés és a megelőzés fontosságát
a gyógyszerek helyett. Az előadás végén lehetősége nyílt a jelen-
lévőknek arra, hogy kérdezzenek, valamint Simon Anikó finom
teáit is meg lehetett kóstolni. „Azért hívtuk életre ezt a Klubot,
hogy egy másfajta szemléletet vigyen a családok életébe, amivel
megreformálhatják környezetüket, háztartásukat, egészségüket,
és ezáltal egy jobb minőségű életet élhessenek” - fogalmazott
Valekné Bálint Anikó, a Klub házigazdája.
A tervek szerint hhaavvii rreennddsszzeerreessssééggggeell vár majd minden érdek-
lődőt az Életmód-Egészségklub. A következő alkalommal a
tavaszi talaj előkészítésről, palánta nevelésről, kertgondozásról,
növényápolásról lesz szó, mindezt vegyszermentesen. 

Tóth Anna

FFaarrssaannggii ttáánncchháázz PPeerrbbáálloonn
2014. január 25-én, szombat este
frissen sült szalagos fánk illata csábí-
totta az apróbbakat és szüleiket a
perbáli Közösségi Házba. Míg hátul,
a konyhában készült a finomság, a
gyerekek a kézműves asztal körül
gyülekeztek: Sebestyénné Tankovits
Anita segítségével mindenki elkészít-
hette, és kedve szerint díszíthette,
színezhette saját farsangi álarcát. 
A kézműves foglalkozás közben
vonót ragadott a Kontáros együttes
is, hogy egy kis népzenével táncba szólítsa a fiatalokat és szüleiket
is, akik Nagy Józsi és párja, Magyar Zsuzsi segítségével kóstolhat-
tak bele az ugrós táncok lépéseibe. A termet este 8-ig gyerekzsivaj
töltötte be: miután elkészültek a farsangi maskarák, két tánc
között indult a játék, Józsi és Zsuzsi segítségével forgott-pörgött
az ugrókötél, a gyerekekben pedig bőven volt még energia az
ugrándozáshoz!
Ezután a felnőtteké volt a tánctér, széki tánctanítással folytató-
dott a táncház. A Kontáros együttes, mely ez alkalommal Hal-
mos Attilával, a Tükrös zenekar kiváló prímásával is kiegészült,
az erdélyi Mezőségen található Szék falu táncrendjét muzsikálta,
a széki tánc alapjait pedig Józsiék segítségével sajátíthatták el az
érdeklődők. A széki muzsika után szabad volt a tánc, késő estig
húzta a talpalávalót a Kontáros, a táncosok örömmel járták a
széki, kalotaszegi, magyarpalatkai táncokat. Reméljük, a
következő alkalommal is találkozunk! A táncház a Nemzeti Kul-
turális Alap és Perbál Község Önkormányzatának támogatásával
valósulhatott meg.

Magyar Zsuzsanna
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GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii ééss CCssaallááddsseeggííttőő SSzzoollggáállttaattááss PPeerrbbáálloonn

Minden Perbálon élő gyermeknek és nehéz
helyzetbe került felnőttnek felajánlja segítségét a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálata.
FFoorrdduullhhaattnnaakk hhoozzzzáánnkk::
- nevelési, egészségügyi problémákkal,
- válsághelyzetben lévő kismamák megsegítéséért,
- családi konfliktusos helyzetekben (pl.: kapcsolattartás, gyer-
mekelhelyezés)
- hivatalos ügyek intézésénél,
- szociális ellátásokkal és támogatásokkal kapcsolatban,
- életviteli és életkörülmények miatti problémákkal.
A Szolgálat pszichológus szakembere ingyenes segítséget tud
nyújtani a hozzánk fordulóknak. 

PPsszziicchhoollóóggiiaaii eellllááttááss PPeerrbbáálloonn
Ezúton értesítjük a kedves szülőket, hogy 2013. szeptembertől
pszichológiai ellátást biztosítanak a Pest megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Budakeszi Tagintézményének munkatársai (korábban
Budaörsi Nevelési Tanácsadó). Egy pszichológusunk, Menyhárt
Kata dolgozik a Perbál-Tök-Zsámbék kihelyezett rendelésen.
Az ellátást igénybe veheti bármely 3-18 éves korú helyben élő
gyermek, függetlenül attól, hogy melyik intézménybe jár, illetve
akik a helyi óvodába, iskolába járnak, függetlenül a lakhelyüktől.
MMiillyyeenn pprroobblléémmáákkkkaall ffoorrdduullhhaattnnaakk aa ppsszziicchhoollóógguusshhoozz??
- nevelési tanácsadás, 
- magatartási és beilleszkedési nehézség, 
- viselkedési nehézség 
- szociális és alkalmazkodási prob-
lémák, 
- családi problémák, válás és egyéb
családi nehézség miatti krízishelyzet, 
- tanulási nehézség, 
- figyelemzavar, koncentrációs nehézség
AA ppsszziicchhoollóóggiiaaii eellllááttááss mmeenneettee
Minden esetben első alkalommal - előzetes telefonos egyeztetés
után - a szülővel beszéljük meg részletesen a problémát, ezután
megismerkedünk a gyermekkel. A gyermek átfogó képességvizs-
gálata, viselkedésének megfigyelése általában három alkalmat
vesz igénybe, ezután újra konzultálunk a szülővel, beszámolunk
a tapasztalatainkról, és megegyezünk a folytatást illetően, esetleg
terápiát kezdünk, vagy átirányítjuk más szakemberhez, fejlesztő
foglalkozásra a fejlesztő-pedagógushoz vagy a logopédushoz,
családsegítő szolgálathoz. 

Forduljanak hozzánk bizalommal! Telefonon : 
0066--2233//441155--440000,, 0066--2233//441155--330000,, MMoobbiill:: 0066--2200//334499--22992222

MMeennyyhháárrtt KKaattaa :: 2200//337766--33004400

Mindenkit szeretettel várnak a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat munkatársai fogadóórán hétfőnként 14 – 16 óra

között a Közösségi Házban, vagy az alábbi telefon-
számokon:

SSuullyyookk AAnnddrreeaa:: 3300--669944--55777766,, 
VVaarrggaa BB.. ZZssoolltt:: 3300--669900--33222222
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IIssmméétt tteerrmmeell aa ttöökkii kkoommppoosszzttüüzzeemm

AA mmaaggyyaarr ggoommbbaaiippaarr ffeejjllőőddéésséébbeenn kkiieemmeellkkeeddőő sszzeerreeppeett
jjááttsszzóó CChhaammppiiggnnoonn UUnniioonn ggoommbbaakkoommppoosszztt ggyyáárrttóó
üüzzeemm kkéétt éévvttiizzeeddeenn áátt llááttttaa eell mmiinnőőssééggii aallaappaannyyaaggggaall aa
ggoommbbaatteerrmmeesszzttőőkkeett..
Tavaly tulajdonosváltás történt  és átmeneti leállás után,
a belga tulajdonú Sterckx cég megkezdte a működését.
A tulajdonosok nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik
Belgiumban,  több generációra visszavezethető, családi érdekelt-
ségű gombakomposzt  gyártó céget működtetnek igen sikeresen.
A szigorú környezetvédelmi feltételek kielégítése mellett  több-
szörös volumenben állítanak elő minőségi alapanyagot.
A magyarországi cég működtetésénél és a fejlesztési stratégiánál
azt a cégfilozófiát tartják szem előtt, amely a belgiumi cég  sikerét
eredményezi évtizedek óta.
Minden technológiai megoldás  és fejlesztés azon a kettősségen
alapul, amely egyrészt a minőségi gyártást, másrészt a környe-

zettel harmóniában lévő tevékenységet veszi
alapul. Ennek érdekében az esetlegesen elavult
gyártási módszereket  újabb és környezet-
kímélőbb megoldások váltanák fel. Az áta-
lakítások a legkorszerűbb technológiai és
környezetkímélő fejlesztéseken alapulnak,
ezeket a  megoldásokat alkalmazzák az iparág
legújabb létesítményei világszerte.

A cégvezetés számos esetben kifejezésre juttatta, hogy a szomszé-
dos   települések életébe szervesen beilleszkedne, és tevékeny-
ségével hozzájárulna a vidék pozitív irányú fejlődéséhez.
A cég eredményes működése  és a jövőbeni fejlesztések élénkítik
a munkaerő foglalkoztatását, szervezett munkakultúrát hono-
síthatnak  meg a komposztgyártásban és a járulékos tevékeny-
ségekben valamint az egész magyar gombaipar fejlődésére
ösztönző hatással  lehetnek.
A cég vezetői hosszú távra terveznek, bíznak az eredményes
együttműködésben és szeretnék második otthonuknak tekinteni
ezt a szép vidéket.     

BBeemmuuttaattkkoozziikk:: SSzzaabbóó TTaammááss –– PPeerrbbáállaabbllaakk

MMeesstteerrssééggeemm ccíímmeerree
ÚÚjj rroovvaattoott iinnddííttuunnkk ,, mmeellyybbeenn oollyyaann ppeerrbbáállii vváállllaallkkoozzáássookkaatt,, ccééggeekkeett mmuuttaattuunnkk bbee,, aammeellyyeekk ttúúll aazzoonn,, hhooggyy ttiisszztteessssééggggeell ééss iiggyyeekkeezzeetttteell
űűzziikk sszzaakkmmáájjuukkaatt;; ttáámmooggaattóóaann,, eeggyyüüttttmműűkkööddőőeenn vveesszznneekk rréésszztt sszzűűkkeebbbb ppááttrriiáájjuukk éélleettéébbeenn..

SSzzaabbóó TTaammááss aasszzttaalloossmmeesstteerr,, eeggyyéénnii vváállllaallkkoozzóókkéénntt aa PPeerrbbáállaabbllaakk
ttuullaajjddoonnoossaa.. 11999999--bbeenn aallaappííttoottttaa mmeegg vváállllaallkkoozzáássáátt,, mmaa iiss
mműűkkööddőő ppeerrbbáállii tteelleepphheellyyéénn.. MMiinntt mmoonnddjjaa,, aa ffoollyyaammaattooss ffeejj--
lleesszzttéésseekknneekk,, ééppííttőőiippaarrii mmiinnőőssííttéésseekknneekk kköösszzöönnhheettőőeenn jjuuttoottttaakk
eell aa mmaaii eellvváárráássookknnaakk mmeeggffeelleellőőeenn aa nneemmzzeettkköözzii CCEE jjeellööllééssiigg.. 
((AA CCEE jjeellööllééss aazz EEuurróóppaaii GGaazzddaassáággii TTéérrssééggbbeenn bbiizzoonnyyooss éérrttéékkee--
ssíítteetttt tteerrmméékkeekk kköötteelleezzőő mmeeggffeelleellőőssééggii jjeellööllééssee 11999933 óóttaa.. AA jjeellööllééss
aazztt hhiivvaattootttt jjeelleezznnii,, hhooggyy aa tteerrmméékk aa rráá vvoonnaattkkoozzóó eellőőíírráássookknnaakk
mmeeggffeelleell ééss sszzaabbaaddoonn ffoorrggaallmmaazzhhaattóó aazz EEGGTT bbeellssőő ppiiaaccáánn..))

„„ Faipari vállalkozásom versenyképes áron, a lehető legjobb
minőségben állítja elő  - a nagy gyártókkal szemben is -  ter-
mékeit. Ezt jól jelzi, hogy 2010-ben sikerült kiérdemelni az
„ónémet stílusú nyílászárók” minősítését a németországi Rosen-
heim-ben található, ablakminősítéssel foglalkozó szervezettől, az
IFT-től. Ez olyasmi, mint egy Magyar Termék Nagydíj. 
Fő tevékenységünk nyílászárók gyártása a régi kor szellemében,
de 21. századi technikával, illetve a jövőbemutató és a
passzívházakban alkalmazott fa-, alu- és háromrétegű üvegezésű
ablakok gyártása.  
A legfontosabb számomra, hogy a lleehheettőő lleeggjjoobbbb mmiinnőőssééggeett ál-
lítsuk elő, a megrendelő elégedettségére. Hiba lenne azt mon-
dani, hogy az elvárásoknak nem kell megfelelni; úgy gondolom:
ez egy vállalkozás esetében elengedhetetlen. Nagyon fontos szá-
momra, hogy a mai napig jóban vagyok a vevőimmel.
A mai pályakezdőknek azt a tanácsot adnám, hogy vágjanak bele
minden további nélkül abba, amit tényleg szeretnek csinálni. Én
ugyanúgy kezdeném ma is, ahogy '99-ben belevágtam.Jó kap-
csolatom van a perbáli Önkormányzattal és fontosnak tartom,
hogy a jövőben is együtt tudjunk működni. Többször dolgoztam
már a községnek: a  Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház,
valamint a Walter vendéglő nyílászáróit is én készítettem; ügyelve
arra, hogy egységes arculatot kapjanak ezáltal is ezek az épületek.

(x)

Évek óta rendszeres támogatója vagyok a perbáli Anna-napi Bú-
csúnak, a plakátok nyomdai előkészítését finanszírozom.
Fontosnak tartom, hogy a különböző, környékbeli önkor-
mányzati lapokban képviseltessem magamat, de a célom
alapvetően nem a közvetlen haszonszerzés, hanem azok támo-
gatása. ””
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