


Perbáli Hírmondó

Beszámolók az elmúlt évről
A képviselő-testület januári ülésén – a szokásos módon – beszá-
moltak tavalyi tevékenységükről a település egészségügyi
szereplői: Erdős Hermina védőnő, Dr. Moré Katalin és Dr. Ván-
dor Zsolt háziorvosok, Dr. Asztalos Mária gyermekorvos, Dr.
Jászai István fogorvos, valamint a zsámbéki orvosi ügyelet
vezetője Dr. Kocsis Tamás.

Ugyanezen ülés keretében ismertette elmúlt évi tevékenységét a
település Német Nemzetiségi Önkormányzata, civil szervezetei,
valamint Perbál főépítésze.
A perbáli Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület is beszámolt tavalyi
munkájáról és az ülésen elhangzott: az egyesület továbbra is vár
új tagokat. Jelentkezni Klinger Józsefnél (70/316 9219) lehet.

Elismerés Bakai Anikónak és a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak
A fentebb említett beszámolók kapcsán a képviselő-testület arra
az elhatározásra jutott, hogy határozatban köszöni meg a perbáli
NNÖ–nak a több ciklus óta tartó eredményes munkáját, kiemelt
tekintettel arra, hogy rendkívüli sikerességgel nyer el pályáza-
tokat, s az így elnyert forrásokat a község intézményei, civilsz-
ervezetei, rendezvényei támogatására fordítja. Az elismerést és
jutalmat a Német Nemzetiségi Farsang keretében Varga László pol-
gármester és Pregitzer György OKSB elnök adta át Bakai Anikó
elnök asszonynak, akinek oroszlánrésze volt ebben a munkában.

Tovább folytatódtak a munkálatok a napköziotthonos
konyhában
A tavalyi év során -egy nyertes pályázat révén- megújult a nap-
köziotthonos konyha infrastruktúrája: megtörtént a padlózat, il-
letve a többi burkolat teljes cseréje, új gépészet lett kiépítve,
valamint ipari mosogatógép, korszerű sütő és robotgépek lettek
beépítve.  Most, az év első heteiben önkormányzati önerőből a
konyha szociális helyiségeiben zajlottak munkálatok. Ennek
keretében a dolgozók öltözője, a személyzeti mosdó, valamint a
mosókonyha újult meg.

A futball pályán is folytatódik a felújítás
A  létesítmény épületében TAO pénzekből már eddig felújított
gépészet, villamos hálózat, nyílászárók után jelenleg komplett
belső felújítás zajlik, burkolatcserékkel, hőszigeteléssel, festéssel.
A jó idők beköszöntével pedig a külső hőszigeteléssel, rend-
betétellel folytatódik.

Változás a Közösségi Házban
2016. január elsejétől Sebestyénné
Tankovits Anita látja el az Önkormányzat
kulturális szervezői feladatait. 
Ez azt is jelenti, hogy Anita kezeli a Közösségi Ház naptárát, min-
den programot vele kell egyeztetni.
Kúti Mária az állandó programokért, bérbeadásokért és a Ház
technikai feltételeiért felel.

Tisztelt Perbáliak!
Szeretném felhívni a figyelmüket a falu határában az utóbbi
időkben megjelenő szeméthalmokra. Bármely úton indulunk ki
a településünkről (Széchenyi, Hunyadi, Dózsa György út) méretes
szeméthalomba ütközünk. Ami azért is érthetetlen, mert min-
denkinek elérhető a szemétszállítás és a hozzá tartozó ingyenesen
rendelhető lomtalanítás. Itt tenném közzé, hogy folyamatban
van pár darab mozgásérzékelővel ellátott, éjjel is látó vadkamera
beszerzése, és azok változó helyeken történő felszerelése. Ezek
segítségével remélhetően sikerül beazonosítani a hulladékhegyek
szállítóit, akik bizton számíthatnak százezres nagyságrendű bír-
ságra, és adott esetben a nevük is nyilvánosságra kerülhet.
Ezek a kamerák a kukorica és a fatolvajok ellen is bevetésre kerül-
nek! Emellett kérnék mindenkit, amennyiben látnának a határ-
ban a szemetüktől éppen szabaduló embereket, jelezzék felénk,
esetleg készítsenek telefonjukkal felvételt.
Mert ezek a halmok nem csak csúnyák, rondítják a környezetün-
ket, de roppant veszélyesek az emberre, főleg a határban játszó
srácokra, és a vadon élő állatokra is!
Próbáljunk közösen tenni ellene! Köszönettel: 

Brunecker Károly

A bejelentéseket a következő elérhetőségeken lehet megtenni:
Polgármesteri Hivatal: 26/ 370-350 titkarsag@perbal.hu
Közterület-felügyelet: 20/ 528-6900, kozbiztonsag@budake-
szi.hu, Körzeti megbízott: 70/ 315-8042, Brunecker Károly:
20/ 976-7602 bruneckerkaresz@gmail.com

Új elérhetőségek:
Sebestyénné Tankovits Anita: 

mobil: 06 30 205 6277, kozhazperbal@gmail.com
Kúti Mária: kozhazperbal@gmail.com
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Óvodai hírek
Az óvodai karácsony ünnepét minden évben a betlehemes
műsor teszi meghatóvá, szeretetteljessé, amit a nagycsoportosok
játszanak el délelőtt az óvodai csoportoknak, majd este a
szülőknek, nagyszülőknek.
Az igazi örömet azért az jelenti, mikor a közös óvodai ün-
nepvárást és a műsort követően előkerülnek a mézeskalács illatú
fenyőfa alá „varázsolt” játékok. 
Idén babaházakat, képesség-készségfejlesztő társasjátékokat, kon-
struáló- szerelő- építő játékokat, babákat, mesekönyveket talál-
hattak a fa alatt az óvodások, melyeket önkormányzati és szülői
felajánlásból finanszíroztunk.

A német nemzetiségi önkormányzat is hozzájárult a karácsonyi
meglepetéshez! Az általuk felajánlott összegből az óvoda minden
csoportjába új, gyönyörű játszószőnyegeket vásárolhattunk. Mi
is ámulva néztük, hogy a gyerekek cipőjüket ledobva, milyen
boldogsággal és örömmel hemperegtek, ugráltak a pihe-puha
színes szőnyegeken….s persze azóta sokkal izgalmasabb lett min-
den játék és mese az  új szőnyegen.
Köszönjük a Német Önkormányzat tagjainak és elnökének, Bakai
Anikónak a szép ajándékot!

Február a farsangi mulatozás jegyében telt, minden csoport
jelmezes kis zenés műsorral készült az óvodai farsangra, az óvó
nénik a hagyományokhoz híven mese-dramatizálással kacagtat-
ták meg a gyerekeket.

Mese hete
Február végén a mese hete
programjaival szeretnénk fel-
hívni a szülők és a gyerekek fi-
gyelmét az „élő” mese fontos-
ságára. 
A programok között szerepel majd többek között: meseki-
állítás az óvodában, a Mesefazék foglakozás január 20-án
szombaton, a „Terülj,terülj asztalkám” illusztrációs kiállítás
megtekintése és könyvtárlátogatás (Kati néninél), Fejér Simon
mese-zene foglakozást tart a gyerekeknek az oviban, lesz csere-
bere könyvespolc, óvónénik meseszínháza, játékos vetélkedők,
„mesék otthonról..” : Anya, Apa mesél ma...

Regősné Báder Erika óvodavezető 

Karácsony a világban - népek karácsonya

Decemberben, advent idején, a könyvtár egy képzeletbeli
utazásra hívta a gyerekeket, felnőtteket.  
Az a megtiszteltetés ért minket, hogy meghívásunkat elfogadta
Géczy Olga és Aurell Dávid, akik a Töki Pajta Galéria révén
nagyon sokat tesznek a környék kulturális, művészeti életének
sokszínűségéért.
Személyükben egy roppant kedves és nagyon közvetlen párt is-
mertünk meg. 
Mindketten nagyon értettek a gyerekek nyelvén, úgy meséltek
karácsonyi élményeikről, hogy mindenki csak rájuk figyelt.
Köszönjük, hogy ezen a szombaton megtiszteltek bennünket, és
máskor is várjuk őket egy jó hangulatú beszélgetésre!
A közösen felidézett karácsonyi dalokat sok érdekes történet
követte szokásokról, hagyományokról. Megnyíltak a gyerekek is,
mert beszéltek az otthoni karácsonyokról! Mindent áthatott a
boldog várakozás izgalma, a karácsonyi hangulat.
Mikor is ünnepelünk? És ki hozza a karácsonyi ajándékot? 
Milyen ünnepi ételek készülnek szerte a világban? 
Ezekről – és sok hasonlóról – esett szó, majd egy kis karácsonyi
édességet majszolgatva, karácsonyi hangulatban, jöhettek a
mesék!
A sok szép karácsonyi témájú könyvből pedig egy kis kiállítás is
kerekedett („Minden, ami karácsony!”), és ezekbe a szép
könyvekbe mindenki belelapozhatott, beleolvashatott!
Szép, tartalmas délelőttöt töltöttünk együtt.

Bolláné Bíró Katalin könyvtáros

Ovis Farsang

Könyvtári hírek

Nagycsoportosok jelmezben

Február 23-án kedden17 órától Paulovkin Boglárkát kértük
fel egy óvodapedagógusoknak szóló előadásra, beszélgetésre,
„Korszerű vagy klasszikus?- avagy hogyan válasszunk könyvet a
gyerekeknek…” Bogival együtt erre a programra nagy sze-
retettel hívjuk, várjuk a mese iránt érdeklődő szülőket, nagy-
szülőket az óvodába!
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Amfiteátrum kupa matematika verseny 
Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a bu-
dapesti Árpád Gimnáziumban az Amfiteátrum
matematika versenyt 5. és 6. osztályos vegyes csa-
patok, illetve egyéni versenyzők számára. A szer-
vezés nagyon jó volt. A dolgozat megírása és az esti
eredményhirdetés közötti időben, több teremben vidám és
érdekes foglalkozásokon, kémiai és fizikai kísérleteken ve-
hettünk részt. A közel 350 dolgozatot este hat utánra si-
került kijavítani, a végére már mindenki kimerült, de
nagyon vártuk az eredményhirdetést. Hogy gyorsabban tel-
jen az idő, érdekes villámfeladatokkal szórakoztattak min-
ket. Senki sem ment haza üres kézzel, tollat, mappát,
jegyzettömböt és kedvezményes szabaduló szoba belépőt
minden résztvevő kapott, de az első tíz csapatot és az első
húsz egyéni indulót külön díjazták, értékes ajándékokkal
jöhettünk haza. Én második helyezett lettem, így ezüst
éremmel tértem haza. Köszönöm a segítséget Makainé
Kováts Judit néninek, remélem sok mostani negyedikes és
ötödikes kedvet kap és jövőre egyénileg vagy csapatban ők
is kipróbálják ezt az izgalmas versenyt!

Szalai Henrietta, 6. osztály

Hagyományaink újratöltve – Kárpát-medencei pályázat
Több mint 300 pályamű érkezett a Kárpát-medence szinte min-
den részéről, iskolánk 6. osztályos csapata az 1. helyezést érte el
pályaművével. Jutalmul oklevelet és társasjátékot kaptak. A fa,
amelyről írtak, kiszáradt, a községháza előtt áll, és úgy gondol-
ták községünk akkori elöljárói, hogy nem kellene kivágni. El-
hívták községünk fafaragó mesterét, és ő álmodta meg a „jó”
sárkányt, akinek a három feje a Perbálon valaha élt, és ma is élő
három nemzetiséget ábrázolják. Azért jó sárkány, mert ez a
három nép régen és ma is békességben, közösen munkálkodva
Perbál fejlődésén élte, éli mindennapjait. 

Bakai Anikó

Helyi német nemzetiségi vers-és prózamondó verseny 
Az idei tanévben 2015. december 14-én került megrendezésre
iskolánkban a helyi német nemzetiségi versmondó verseny,
melyen gyermekeink ismét szép számmal vettek részt. A versenyt
a felső tagozatosok kezdték, majd őket követték az alsó
tagozatosok.

A gyerekek már november
elejétől nagy szorgalom-
mal, lelkesedéssel készül-
tek, csiszolták a verseiket
tanáraik segítségével. Csu-
pa mosolygós arcot és izga-
lommal teli gyermeket
láthattunk, hallhattunk. 
A zsűri munkáját külsős-
ként Kreisz Györgyné segí-
tette. Köszönjük, hogy
idén is eljött! 

Iskolai karácsonyi ünnepség
Az iskola diákjai és mi tanár nénik is, már nagyon vártuk az
utolsó napot a karácsonyi szünet előtt. Persze nem csak a pihenés
miatt, hanem a szeretet, meghittség ünnepe miatt is. Hagyomány
nálunk, hogy az utolsó nap műsorral kedveskedünk egymásnak,
tanárainknak, kollégáinknak.
A 3.b osztályosok a karácsonyi ünnepkört összefoglalva a nép-
szokásokat ismertették meg velünk, Katalin nap, adventi időszak,
lucázás. 

A 3.a osztályosok betlehemeztek és vidám karácsonyi mesét, a
„Karácsony csillagát” adták elő.  Dénes Renáta 5. osztályos tanu-
ló szép zongorajátékával gyönyörködtettet el minket, a 4. osz-
tályból Klinger Hanna és Kőhegyi Barbara gitárjátékával okozott
örömet nekünk.
Bakai Anikó néni összefogásával, Rita néni és Szveti néni segít-
ségével, az alsósok- 1., 2., 4. osztályosok- német verseket, dalokat
adtak elő. A műsor zárásaként a 8. osztályosok énekét, Pintér
Béla: Csoda vár című művét hallhattuk, Edit néni és Homoki Ma-
riann vezetésével.
Köszönjük a fellépő gyerekeknek, felkészítő tanáraiknak a
kedves, szép pillanatokat! Köszönjük a meghívott vendége-
inknek, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel, és eljöttek az
ünnepségre!

Mikulás ajándékok: 3.b osztály - múzeumlátogatás
A 3.b osztály ebben az évben is nagyszerű ajándékot kapott a
Mikulástól! Elmehettünk a Magyar Természettudományi
Múzeumba.

Már az utazás is jó hangulatban
telt, barkochbáztunk, fekete-
fehér-igen-nemet játszottunk. 
Miután megérkeztünk, a dínó
kertet néztük meg a múzeum
udvarán. Sok-sok dinoszaurusz
makettje röpített vissza minket
az időben. Bent a múzeumban
aztán csodálatos látvány fo-
gadott! Egy barázdás bálna
csontváza alatt mehettünk be a
fogadócsarnokba, onnan pedig
a kiállítóhelyek nyíltak.

Minden tanuló oklevélben részesült.

Rintek Nóra Szvetlána

Iskolai hírek

Elsősök karácsonyi műsora
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Megnéztünk egy pazar fotókiállítást. A korallzátony nagyon
érdekes volt, hiszen az üveglapok alatt elhelyezett makett teljesen
élethű volt. Murénák, ráják, tengeri kígyók tekeregtek a lábunk
alatt, és mellettünk igazi akváriumok gyönyörűen berendezve
segítettek elképzelni a víz alatti világot. 
Érdekes volt Noé bárkája, a gyapjas mamutok, az ősemberek bar-
langja, az ásványok. Nagyon jó volt, hogy sok mindenhez hoz-
zányúlhattunk, számítógépek, játékok is segítették a megértést.
Nagyon-nagyon érdekes volt, köszönjük a Mikulásnak! 

Csátiné Varga Mónika

Farsangi jótékonysági retro disco az iskola javára
Minden adott volt a farsangi hangulathoz: megjelenés fekete-fe-
hérben, szülők tánca fekete-fehérben (szuper volt anyukák,
köszönjük!), zene, tánc, tombola, zsíros kenyér, jókedv. A büfé
teljes bevételét a Kerék söröző - mint évek óta mindig - felajánlotta
iskolánknak. 
A zenét idén Császár Misi (Csaszi) szolgáltatta. Köszönjük a
tombola nyereménytárgyainak felajánlásait mind a szülőknek,
mind a cégeknek, vállalkozóknak! Megköszönjük a támogatói
jegy vásárlását azoknak, akik nem tudtak jelen lenni, de gondol-
tak ránk! Köszönet a részvételért, az iskola javára való "fo-
gyasztásért"! Nagy köszönet a szülői szervezetnek, akik minden
évben meglepnek minket ötletességükkel, s természetesen
köszönet a munkájukért, lelkesedésükért! Jól éreztük magunkat!

Bakai Anikó

MTVA látogatóközpont 
Az iskola 6. osztálya a Magyar Televízió látogatóközpontjában járt,
melynek belépőjegyét a Mikulás hozta. Két órás, tartalmas,
érdekes programon vagyunk túl: megnéztünk egy technika
történeti kiállítást, valamint stúdió és jelmeztár látogatáson ve-
hettünk részt, ezután egy filmet vetítettek nekünk a tv
történetéről, s végül műsort készíthettünk a látogató stúdióban,
melynek felvételét megkaptuk dvd-n. Fényképezkedtünk a TV-
macival, süsüvel is. Híradót, időjárás jelentést állítottunk össze,
vettünk fel több kamerával. Kipróbáltuk a súgógépet, és kezel-
hettük az irányítópultot. Nagyon jól éreztük magunkat! sokat
nevettünk, klassz volt!
Köszönjük Mikulás!

Bakai Anikó
Petőfi Irodalmi Múzeum – 2015. December 13.
Mayerné Aller Rita szervezésében iskolánk alsó tagozatos tanulói
közül sokan a Petőfi Irodalmi Múzeumban jártak. A program és
az utazás a Cimbora Alapítvány jóvoltából ingyenes volt. Először
a Cimbora Együttes koncertjét hallgatták meg, majd Puszirablók
címmel Víg Balázs író dedikálással egybekötött játékos programja
következett.
Előtte és utána kézműves programokon vehettek részt a
jelenlévők, valamint kiállításokat tekinthettek meg. Végül ked-
vezményes könyvvásárlásra is volt lehetőség.
Tartalmas, szép, érdekes programon vehettek részt tanulóink.
Köszönjük Rita néni!                                 

Bakai Anikó

Rintek Nóra Szvetlána

A Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Nemzetiségi önkormányzatunk a működési, ill. a feladatalapú
támogatásokból gazdálkodik évek óta. Igyekszünk a kapott
összegeket megfelelően, sokoldalúan felhasználni. Az idei évben
a működési támogatás (379.603.-ft) összege mellé szép összeget
nyertünk a feladatalapú támogatás pályázaton (3.309.041.-ft).
E mögött az összeg mögött rengeteg munka, elhivatottság van
az önkormányzat tagjai részéről.
Rendezvényeinkkel – mint mindig – szorosan bekapcsolódunk
községünk életébe.

2015. évi rendezvényeink, ill. általunk támogatott rendezvények:

JANuáR:
Megtartottuk önkormányzatunk éves beszámolóját, tájékoz-
tatóját. Előkészítettük, szerveztük német nemzetiségi farsangi
rendezvényünke. Két nemzetiségi pályázatot adtunk be. 
FEbRuáR:
Német nemzetiségi farsang. 
Iskolába csalogató program (német műsor).
Kistérségi német nemzetiségi vers-és prózamondó verseny, Pilis-
szentiván (a továbbjutott diákok és felkészítő tanáraik utazásá-
nak buszköltségét térítettük). 
MáRcIus:
Mayer József képviselőtársunk, Szatmári Imréné (Lack Katalin) és 

Kreisz Györgyné a NNÖ képviseletében részt vett a Kis-forrás
Német Nemzetiségi Általános Iskola helyi német nemzetiségi ének
versenyén, ahol a zsűri tagjainak sorában munkálkodtak.
Támogattuk a Mézeskalács Óvoda oktató-nevelő munkáját
Támogattuk a Kövér Hattyúk zenekar német zenei hagyo-
mányápoló munkáját. 
ápRIlIs:
Megyei német nemzetiségi énekverseny, az útiköltséget térítet-
tük az iskolások, és kísérőik számára. 
Támogattuk a Római Katolikus Plébánia épületgépészeti felújítá-
sait. 
Helytörténeti kiállítótermünk megnyitásával támogattuk a
Mézeskalács Óvoda népzenei hetét.
Megtartottuk kitelepítési megemlékezésünket.
JúNIus:
Részt vettünk a Kis-Forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
évzáróján, ahol 5 ballagó nyolcadikos diákot könyvutalvánnyal
jutalmaztunk német nemzetiségi területen végzett kiemelkedő
munkájukért.
Kisebb delegáció tagjaként Bakai Anikó részt vett egyik part-
nerközségünk, Wiesenfeld 777. fennállásának ünnepségsoroza-
tán. Az utazást anyagilag is támogattuk.
Részt vettünk a partnerközségünkből bottendorfból iskolánkba
látogató gyermek focicsapatok és kísérők programjainak előké-
szítésében, fogadásukon, programjaikon. A programokhoz anya-
gilag is hozzájárultunk.
JúlIus:
Jelen voltunk a Szent- Anna-napi Búcsú rendezvényein, valamint

Beszámoló a tavalyi évről
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támogattuk is azokat. Német nemzetiségi programjait szorgal-
maztuk.
Augusztus:
Közreműködtünk a Kis-Forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
cserediák programjának előkészítésében, a programok összeál-
lításában.
szeptember:
részt vettünk a Kis-Forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
tanévnyitó ünnepségén. Az elsős kisdiákok Schultüte ajándékot
kaptak az évnyitón, melynek költségeit önkormányzatunk
fedezte.
részt vettünk az iskola diákcsere programjainak lebonyo-
lításában, anyagilag jelentősen támogattuk.
OKtóber:
Mayer József képviselőtársunk képviselte a NNÖ-t a község
határában felújított mária szobor avatási, szentelési ünnepségén.
NOvember:
A perbáli németek kulturális anyagainak oktatási célú, elektroni-
kus terjesztése az "Örökség - kultúra" oktatási e-könyvtár program
infrastruktúrája segítségével című projekt keretében két helyi
anyagot is felrakattunk a portálra: 
“Helytörténeti kiállító terem Perbál Pest megye” c. tanulmány, mely
magyar és német nyelven jelent meg. (Készítette Bakai Anikó, a
fordításban segítettek az iskola német tanárai is)
“Nyelvében él a nemzetiség?” c. pedagógiai kutatás (készítette
Rimóczi Tamás).
megtartottuk közmeghallgatásunkat.
December:
Kreisz Györgyné részt vett a NNÖ-t képviselve a zsűri munká-
jában a Kis-Forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola helyi vers-
és prózamondó versenyén, melyet anyagilag is támogattuk.
Anyagilag támogattuk a plébánia épületében folyó felújítási
munkálatokat.
támogattuk a Kövér Hattyúk zenekar német zenei hagyomány-
ápoló munkáját (hangszervásárlás).
részt vettünk a község falukarácsony rendezvényén.

tevékenyen szeretnénk továbbra is részt venni a község életében,
eseményeiben. minden meghívásnak igyekszünk eleget tenni.
Az iskola versenyein mindig részt veszünk a zsűri munkájában.
Németországból érkező vendégeink fogadásán, programjain jelen
vagyunk. támogatjuk, és tevékenyen kivesszük részünket a
Helytörténeti Kör munkájában. továbbra is élni szeretnénk
véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogunkkal a perbálért
érdemérem, a Díszpolgári cím várományosa kapcsán, valamint
minden nemzetiséget érintő kérdésben. 

előttünk álló feladatok:

A testület munkájának összehangolása, a felmerülő nehézségeink
orvoslása, iskolai nyelvoktatás kiemelt támogatása, pályázatok
írása, nemzetiségi rendezvények szervezése, kiállítások rendezése,
civil szervezetek, a község intézményeinek, egyesületek munká-
jába való bekapcsolódás.
részvétel az ÉmNÖsz közgyűlésein.

terveink között szerepel többek között:
- Nemzetiségi Egyesület megalapítása – folyamatban van
- további helytörténeti kiállítások szervezése (gyűjtőmunka)

- saját szervezésű német nemzetiségi programok rendezése
- A temető régi sváb sírjainak karbantartása, állagmegőrzése –
pályázatok figyelése, keresése
- Nemzetiségi honlapunkon való „bővebb megjelenés”, valamint
a német nyelven való megjelentetés 
- Kiemelt: áprilisban kerek, 70. évfordulója lesz a kitelepítésnek-
méltó módon szeretnénk megemlékezni róla
- búcsú programjainak támogatása – delegáció érkezik partner-
községünkből is (pályázati lehetőségek kihasználása)
Lehetőségeinkhez mérten támogatni szeretnénk: a partnerkap-
csolatot, a diákcserét, a diákok németországi és perbáli foci
találkozóját, az iskola és az óvoda helyi német nemzetiségi ver-
senyeit és programjait, diákjaink regionális, megyei és országos
versenyeken való részvételét, műemlékeink állagmegőrzését,
felújítását, Dr. Simon V. Péter történész úr községünk történetéről
írt munkáját (folyamatban van)

Perbál község Német Nemz. Önkormányz. Képviselő-testülete

Német nemzetiségi farsangi délután
Január 30-án rendezte német nemzetiségi önkormányzatunk
hagyományos német nemzetiségi farsangi estjét, mely egyben
iskolánk német nemzetiségi délutánja is. A program Bakai Anikó
elnök köszöntőjével kezdődött. ezután került sor a rendezvény
első felében hagyományos kulturális estünkre, melyen felléptek:
- A Ringlein Svábtánccsoport Budajenőről
- A Kis-Forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola „Vergissmein-
nicht” („Nefelejcs”) kórusa, Rintek Szvetlána vezetésével.
- Az iskola 5. és 7. osztálya táncolt Juhászné Sz. Irén és Bors
Brigitta felkészítésében. 
- A Kis-Forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai versekkel
és prózákkal (felkészítőik: Mayerné Aller Rita, Elek Mónika, Bors
Andrea, Kincsesné Kuthy Etelka, Bakai Anikó)
- az iskola Regenbogen (Szivárvány) német színjátszócsoportjá-
nak első osztályos tanulói a Die Grosse Rübe (A nagy répa) című
jelenetükkel (felkészítőjük: Bakai Anikó)
tanulók a 3.a és 3.b osztályból a “Warum hat der Mond kein
Kleid?” (miért nincs a holdnak ruhája?) című mesét adták elő,
melyet Elek Mónika tanított be.
Az est második felében a szokásos kötetlenebb zenés program
vette kezdetét, melyen a „Dicke Schwäne” zenekar szolgáltatta a
táncolni vágyóknak a talp alá valót. 
Az idén ötödik alkalommal hirdettük meg immár hagyományos
fánksütő versenyünket. A zsűri - a „Dicke Schwäne” zenekar
néhány tagja – nehéz helyzetben volt. Köszönjük a sok süte-
ményt is!
szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a farsangi programunk előké-
szítéséhez és lebonyolításához!
Köszönet a szereplő gyerekeknek és felkészítőiknek a színvonalas
műsorokért, valamint vendég fellépőinknek, hogy meghívá-
sunkat elfogadták!

Perbál község Német Nemz. Önkormányz. Képviselő-testülete
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A Bálint Anikó által vetetett Életmód-Egészségklub

Januárban nagyon érdekes témával foglalkozott, a számok szim-
bólum-rendszerével: a numerológiával. Ezen az estén Jobbágy
Györgyi numerológus, új GM konzulens volt az előadónk. Szép
számmal gyűltünk össze, úgy látszik sokakat érdekelt ez a téma.
A numerológia (számmisztika) az asztrológia édestestvére, sok
ezer éves tapasztalati tudomány, amely a születés számaiból, és a
név betűinek számértékéből következtet.
A számok szimbólum rendszerében, benne van a sorsunk, szemé-
lyiségünk, jellemünk, valamint életünknek a hosszabb, rövidebb
ciklusai, és a sorsfordulóink is.
A nagymester Pithagorasz 2500 évvel ezelőtt Egyiptomban és Ba-
bilóniában ismerkedett meg a numerológia tudományával, majd
görögországba visszatérve megalkotta, az ún. Pithagoraszi abc-t,
amelyet a modern a numerológia a latin abc betűivel kiegészítve
használ.
A legfontosabb számunk a sorsmisszió szám, amely azt mutatja,
mi a feladatunk, küldetésünk, jelenlegi életünkben. 
A másik fontos adat: a név, amelynek számértékeiből meg-
tudhatjuk, hogy az illető, hogyan viszonyul életfeladatához. 
A belső én és a külső én összege a teljes névszám, ami a szemé-
lyiség benső tartalmát mutatja, azt, milyennek lát minket a
külvilág, és azt, hogy hogyan oldjuk meg a sors által hozott

lehetőségeket. Az előadó mutatott egy táblázatot, egy számítási
módot, melynek segítségével szembesülhetünk önmagunkkal.
Györgyi megismertetett bennünket a numerológia 9 személyi-
ségtípusával, ezek jellemzőivel, tulajdonságaival, életfilozó-
fiájukkal, esetleges problémájukkal, túlzásaikkal, s rámutatott
arra is, hogy általában milyen foglalkozású emberek tartoznak az
egyes csoportokba. 
A részletezés után ajánlott az érdeklődő hallgatóságnak egy
könyvet, hogy aki el akar mélyülni a numerológia világában,
bővíteni szeretné a tudását, e könyv segítségével kicsit bővebb
információkhoz is juthat. 
Végezetül elmondta: a numerológia tulajdonképpen kemény
tükröt állít elénk, amibe nem könnyű belenézni, de megéri! El-
gondolkodásra késztet! Segít bennünket abban, hogy a spirituális
gondolkozás segítségével felismerjük életfeladatunkat, meg-
találjuk helyünket a világban. Egy lehetőség, hogy nézzünk
szembe a saját problémáinkkal, tanuljuk meg, hogyan lehet
ezeket feloldani! Elindulhatunk a változás útján, hogy
megszűnjenek a félelmeink, szorongásaink, hogy ne legyünk
agresszívek, de a külvilág se uralkodjon rajtunk!
Ne manipuláljunk az érzelmekkel, inkább harmóniában legyünk
önmagunkkal és a világgal. Ne ítélkezzünk, hanem szeretettel,
optimizmussal, megértéssel viszonyuljunk embertársainkhoz,
hogy boldog, emberi életet élhessünk magunk és mások örömére.

A Közösségi Ház hírei
Esztergomi Istvánné; az Egészségklub rendszeres látogatója
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ESEMÉNYNAPTÁR 2016

Február 20. Szombat 

Február 27. Szombat 

Március 11. Péntek 

Március 19. Szombat 

Március 28. Húsvéthétfő 

Április 8. Péntek 

Április 16. Szombat 

Április 30. Szombat 

Május 7. Szombat 

Május 21. Szombat

Május 28. Szombat 

Június 18. Szombat 

Július 29-30-31. 

Szeptember 1. Csütörtök 

Szeptember 17. Szombat 

Szeptember 24. Szombat 

Október 1. Szombat 

Október 8. Szombat

Október 21. Péntek 

Október 22. Szombat 

Október 29. Szombat 

November 11. Péntek 

November 12. Szombat 

November 19. Szombat 

November 26. Szombat 

November 27. Vasárnap 

December 10. Szombat 

December 17. Szombat 

De.: könyvtári program, kiállítás, 
Este: táncház játszóházzal

Matató- kézműves nap felnőtteknek

Megemlékezés a Nemzeti ünnep alkalmából

Délelőtt: könyvtári program
Matató- kézműves nap felnőtteknek

Moldvai táncház a kontáros együttessel

Költészet napja

De.: könyvtári program, du.: Megemlékezés
a kitelepítés 70. évfordulójáról

Matató- kézműves nap felnőtteknek

Óvodai családi nap

Könyvtári program

Matató- kézműves nap felnőtteknek

Ballagás és tanévzáró ünnepség (iskolában)

Szent Anna-napi Búcsú

Tanévnyitó ünnepség (iskolában)

Könyvtári program

Matató- kézműves nap felnőtteknek

Pálinka és sütemény verseny

Jótékonysági bál az iskola javára

Megemlékezés a Nemzeti ünnep alkalmából

Könyvtári program

Matató- kézműves nap felnőtteknek

Márton-napi program és lámpás felvonulás

Napraforgó nyugdíjas klub zenés délutánja

Sportbál

Matató- kézműves nap felnőtteknek

Adventi teadélután

Falukarácsony

Iskolai karácsonyi ünnepség

Perbáli fotópályázat 2016.
Perbál Község Önkormányzata és a Perbáli Hírmondó fotópá-
lyázatot hirdet amatőr és profi fotósok számára „Otthonunk Per-
bál” címmel.
A pályázat nyitott, minden amatőr és profi fotós részére. Pályázati
kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb három fotó küldhető be.
A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a szerkesztoseg@per-
bal.hu címre, sRGB színmódban.
A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 2500 pixel. A
fájlok maximális mérete 2 Mbyte lehet. (A pályázónak ren-
delkeznie kell a képek 3800 pixel szélességű változatával, mert dí-
jazás esetén ebben a méretben kéri be a rendezőség.) A képek és
nevezési lap együttes fájlmérete nem haladhatja meg a 15 Mbyte-
ot. A kiállításra beválogatott képeket a kiíró rendező nagyíttatja ki
30 × 20 cm-es méretben.

A képek fájlneve ékezet nélkül: Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg
(pl. Toth_Janos_Verebek_a_teton.jpg)
A beérkezett és pályázati kiírásnak megfelelő képek szerzőinek
listáját a kiíró rendező feltünteti a www.perbal.hu oldalon.
A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót ter-
heli. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy
rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni
kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos
szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek sze-
mélyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsér-
tik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait,
akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó tel-
jes jogi felelősséggel tartozik és köteles a pályázat kiíróját
mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírás-
nak, úgy nem kerülnek zsűrizésre. A rendezőség az elfogadott
képeket térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltün-
tetésével, a kiállítás anyaga később elérhető lesz a www.perbal.hu
oldalon. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel
nem lehet élni.A pályázati képek mellé nevezési lapot kell mel-
lékelni, amely letölthető a www.perbal.hu oldalról. 

Kategóriák:
- Perbál épített öröksége
- Perbál és környéke természeti kincsei
- Életképek Perbálról (utcai, óvodai-, iskolai élet, települési ren-
dezvények, közösségi élet,...)
- Perbálhoz köthető egyéb fotók

Minden kategória lehet színes vagy monokróm. A beküldött
pályaművek közül kategóriánként három díjazottat választ ki a
hozzáértő tagokból álló zsűri.

Díjak kategóriánként:
1. díj: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány
2. díj: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány
3. díj: 10.000 Ft értékű ajándék utalvány

FŐDÍJ: 1. kép – 30.000 Ft értékű ajándék utalvány. A fődíjat a
kategória nyerteseken felül kell odaítélni. A fotókat október 3-ig
várjuk. A díjazott képekből Perbál Község Önkormányzata az idei
Falukarácsonyfa állítás keretében kiállítást rendez.



bemutatkozik Pregitzer György 

„születésem óta perbáli lakos vagyok. tanítói és
tanári végzettségem van. jelenleg telkin tanítok
sakkot. 
Huszokilenc évvel ezelőtt kötöttem házasságot fe-
leségemmel, Mónikával; két fiunk és egy lányunk
született.
1991. óta folyamatosan (7. ciklus) képviselő vagyok.
egy évig polgármester voltam.
bizottsági tagként, elnökként tevékenykedtem a Fej-
lesztési Bizottságban. Jelenleg az Oktatási Kulturális
és Sport Bizottság elnöke vagyok 2010 óta.

Világ életemben közösségi embernek tartottam
magam. Legyen az sportegyesület, közösen sporto-
ló baráti társaság, politikai csoport. Fontos volt szá-
momra, hogy részt vegyek szülőfalum közéletében.
Az általam képviselt értékeket szerettem volna
közvetíteni, elfogadtatni Perbálon is.
Az Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság feladata a döntések
előkészítése, egyeztetve az érintett közösségekkel, civil szer-
vezetekkel, egyesületekkel, személyekkel. döntési hatáskörünk
nincs. döntés előkészítő tevékenységünkkel elősegítjük a
képviselő-testület munkáját. A bizottság külső tagjai és a Kul-
turális Kerekasztal tagjai sokat segítenek javaslataikkal és az ál-

taluk képviselt szervezetek, közösségek
véleményeinek tolmácsolásában.

Ha településünk helyzetét szeretném
jellemezni az alábbi kifejezések jutnak
eszembe: stabil, kiszámítható, kiegyen-
súlyozott, élhető, fejlődő, van jövője.
Köszönhetően annak, hogy nálunk
nincsenek „ügyek”, mindenki teszi a
dolgát.
A korábbi ciklusokban sem voltak
olyan konfliktusok, személyi ellentétek
melyek megosztották a közvéleményt.
ehhez a hagyományosan nyugodt lég-
körhöz párosult az, hogy megnyugtató
az önkormányzat anyagi helyzete.

minden településen akadnak megol-
dandó problémák. 
Ha pontosabban szeretnék fogalmazni,

mondhatnám azt is, hogy nálunk is vannak fejlesztendő
területek. Fontos lenne építeni egy mai kor színvonalának
megfelelő „Egészség házat”, vannak olyan utcák ahol nincs szilárd
útburkolat, a településen átmenő forgalmat is meg kell szüntetni
egy elkerülő út megépítésével, az iskola alsó épületét is fel kell újí-
tani. 

ezen feladatok elvégzéséhez a megfelelő pályázatokon kéne ered-
ményesen szerepelni. saját erőből  szinte lehetetlen sikert elérni.”
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KÁRPITOS,
BÚTORASZTALOS

Kárpitozás, bútorasztalos munkák,
díjtalan felméréssel!

Modern és régi bútorok kárpitozása, felújítása,
Konyhabútor, beépített szekrény, szobabútor és 
bármilyen bútor készítése, amire egy lakásban, 

irodában rendelőben szükség lehet.

Tel: 06-30/934-8458
www.butorcons.hu

Konyhabútor felújítás
most 30%

kedvezménnyel!

Beke Balázs
asztalos,
kárpitos

Bútorszövetek most 
nagykereskedelmi 

áron!

2015.december:

- Fazekas Péter és borók Ágnes gyermeke: Dominik
- borotsek Zsolt és beke Éva gyermeke: Iza
- Gál Attila és molnár roberta gyermeke: Nóra

2016.jANuÁr: 

- Hullár Imre és Naszvadi Krisztina gyermeke: Fanni
- csibi László és Kornyik Zsanett gyermeke: Natália
Katalin.

Gratulálunk az újdonsült szülőknek!



Perbáli hírmondó10 hElybEN VAgyuNK

Kiegészítések az önkormányzatiság ju-
bileuma kapcsán

A legutóbbi lapszámban megjelentettük az elmúlt 25 év
képviselő-testületeinek tablóit. Ígértük, hogy folytatjuk a vissza-
tekintést. Most egy-két információ, érdekesség a választások sza-
bályairól, - természetesen a terjedelmi korlátok miatt csak
nagyon leegyszerűsítve, -  illetve egy ezekből adódó helyesbítés
következik….
Az első választáskor az a jelölt, aki polgármesternek és
képviselőjelöltnek is indult és mindkét mandátumot elnyerte,
megtarthatta mindkettőt, vagy le is mondhatott valamelyikről, s
a másikat attól még megtarthatta. Így maradt például képviselő
Pregitzer György, miután lemondott a polgármesterségről. Ezt
később megváltoztatták aszerint, hogy ugyan lehet indulni mind-
két címért, de az eredmények tudatában választani kell és csak
egyik mandátum tartható meg. 
Szembeötlő változás, hogy 2010-től, mikor az Országgyűlés, a
megyei közgyűlések létszámát is radikálisan csökkentették, akkor
a települési képviselő-testületek létszáma is lecsökkent. Ez Perbál
esetében 9 képviselőről 6 főre való csökkenést jelentett, alape-
setben. Alapesetben, mert mint az majd kiderül: lehettek
eltérések…
A polgármester ugyanúgy tagja a képviselő-testületeknek, tehát
ő az előbbi létszámokhoz plusz egyként adódik. Döntéshoza-

talok, szavazások esetén szinte ugyanolyan jogosultságai vannak,
mint a többi képviselőnek, csak speciális esetekben van eltérés.
Az alpolgármestert a megválasztott képviselők közül, a pol-
gármester javaslatára, a képviselők választják meg. Az utóbbi
időkben lehetőség van bizonyos feltételek esetén külső, - azaz
nem képviselő - alpolgármester választására is.
A polgármester lemondásakor időközi választást kell kiírni, míg
egy-egy képviselő lemondásakor a sorban következő szavazat-
számú jelölt lép a helyére.
Érdekesség még, hogy az 1990-es választáskor még volt részvételi
limit, a későbbiekben a helyi választások esetében már eltörölték
azt.
További érdekesség, hogy a 2002-es választási induláskor a jelöl-
tek bejelölhették, hogy valamely nemzeti, etnikai kisebbség
képviseletét felvállalhatják – függetlenül attól, hogy tagjai-e
annak. Amennyiben így tettek, de a szavazatszámok alapján nem
lettek volna képviselők, de elérték az utolsóként bejutott
képviselő szavazatszámainak a felét, akkor mint kisebbségi
képviselő teljes jogú tagjai lehettek a testületeknek. Nos, Per-
bálon így jutott 2002-ben mandátumhoz Gadányi Gábor
képviselő úr. Abban a ciklusban a testületünk 11 tagú volt. (Volt
aztán abban a ciklusban egy lemondás miatti helycsere is).
Ezen  kevéssé köztudott dolgok miatti kavarodásban lemaradt a
tablóról egy rendes úton bejutott képviselő, Faragó József Úr!

Ezúton is elnézést kérünk tőle, s közöljük a helyesbített tablót!
Varga László polgármester



MESTErSéGEM CíMErE  11

A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1958. február 9-én
alakult meg 165 taggal, 16.300,-Ft részjegy alappal. Az egykori
működési engedély csupán Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisszentiván,
Pilisszántó községekre terjedt. 
A környék lakosságának pénzügyi igényeit felismerve, működési
területünk fokozatosan bővült, először Tök, Perbál és Tinnye,
majd Csobánka, Pilisszentkereszt és Pomáz községekkel. Az 1976-
os esztendőben már gazdaságilag is stabilan 1.348.000,-Ft rész-
jegy-alappal, és 410.000,-Ft nyereséggel büszkélkedhettünk.
Jelentős növekedést jelentett, hogy 1977-től Solymárra, Bu-
dakalászra, Nagykovácsira, Ürömre és Pilisborosjenőre is kiter-
jesztettük a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet működési
területét. További terjeszkedésre egy 1982. évi törvényerejű ren-
delet adott lehetőséget, mely lehetővé tette a takarék-
szövetkezetek működését a fővárosban is. Jelenlegi 15 fiókunk
közül kettő Budapest III. kerületében található, egy pedig
Győrben.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült az ügyfeleknek
nyújtott szolgáltatások köre. Jelentős fejlődésen mentek keresztül
az ügyfeleket kiszolgáló kollégák, egyre színvonalasabbak lettek
fiókjaink.

A 2013-as év jelentős minőségi változást hozott az életünkben,
beléptünk a Takarékszövetkezeti Integrációba. A szövetkezeti
hitelintézeti integrációban, 2013-ban, 121 önálló, magántulaj-
donban lévő szövetkezeti hitelintézet – takarékszövetkezet,
hitelintézet, illetve kisebb bank – együttműködése jött létre,
annak érdekében, hogy az ügyfeleknek, a betéteseknek több és
jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani, nagyobb biztonságban és
magasabb színvonalon. A takarékszövetkezetek megalakulásuk
óta a vidék bankjai, hiszen a takarékszövetkezeti hálózatra
jellemző, hogy olyan falvakban és településeken van jelen, ahol
pénzügyi szolgáltatást szinte kizárólag a takarékszövetkezetek
nyújtanak. 
A takarékszövetkezeti integráció egyik fontos stratégiai célja a
lokális szerepvállalás. Valamennyi kistérségben van egy önálló,
tőkeerős helyi takarék, ahol a Takarékszövetkezeti Integráció tag-
szervezeteinek adottságai a legjobbak. 

A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnek jelenleg 15 fiókja
van a következő településeken: Pilisvörösvár (2 fiók), Piliscsaba,
Pilisszántó, Pilisszentiván, Pomáz, Solymár, Budakalász, Nagyko-
vácsi, Üröm, Perbál, Pilisszentkereszt, Budapest (2 fiók), Győr.
A kezdetekben a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet főképp
betétgyűjtéssel foglalkozott és a tagjai részére nyújtott kisebb

hiteleket. Az évek múlásával,
egyre több szolgáltatást, ter-
méket vezettünk be. A taka-
rékszövetkezetek ma verseny-
képesek a kereskedelmi
bankokkal.
Mind a lakosság, mind a vál-
lalkozások részére korszerű
szolgáltatásokat nyújtunk.

Termékeink, szolgáltatásaink: 
• lakossági forint és deviza
bankszámla vezetés, 
•pénzforgalmi bankszámla
vezetés, (vállalkozások részére) 
• értékpapír számla, állampa-
pír és befektetési termékek
értékesítése,
• bankkártya, (lakosságnak,
vállalkozásoknak egyaránt) 
• betétek és egyéb megta-
karítási termékek,
• home bank és internet bank,
• lakossági hitelek, (folyószámla-hitel, fogyasztási hitel, jelzálog
hitel, CSOK „szoc-pol” 2016)
• vállalkozói hitelek, (NHP, Széchenyi Kártya, beruházási hitelek,
forgóeszköz hitelek, folyószámla hitelek)
• biztosítás, (élet-, lakás-, balesetbiztosítás) 
• széfszolgáltatás, stb..

Betétgyűjtő és visszafizető pénztárként  már 1971-től működik
fiókunk Perbálon. Ezt a fiókunkat Maródi Sándorné vezeti, aki
1987-ben kezdte meg munkáját nálunk, mint pénztáros, majd
1997-től ügyintéző, 2005-től pedig fiókvezetőként tevékeny-
kedik a fiókban. 
Patai Lászlóné 2001-ben pénztárosként került a Pilisvörösvár és
Vidéke Takarékszövetkezethez, 2006-tól ügyintézőként dolgozik,
Vinicei Zoltánné pedig 2006 óta tevékenykedik pénztárosként
fiókunkban.
Számlával, megtakarítással, hitellel rendelkező ügyfeleink száma
Perbálon 860 fő, melyekhez 1340 darab számla tartozik. Az
ügyfelek döntő hányadát a lakosság teszi ki. Az eltelt öt évben
ügyfeleink száma folyamatosan nő, ami az ügyfelek elégedett-
ségét és bizalmát jelzi takarékszövetkezetünk iránt. 
A jövőben szeretnénk szélesíteni a vállalkozói ügyfélkörünket,
mind Perbálon, mind Perbál vonzáskörzetében. Célunk, a hazai
vállalkozások fejlődésének segítése. Ehhez jó eszköz, a különböző
Széchenyi Kártya termékek, a kamattámogatott hazai és Európai
Uniós források közvetítése.
Perbál Község Önkormányzatával nagyon jó és régóta stabil kap-
csolatunk van. Gördülékeny a kommunikáció és az együtt-
működés, igénybe veszik szolgáltatásainkat.
Számunkra nagyon fontos, hogy a helyi szervezetekkel jó kap-
csolatot alakítsunk ki, illetve a helyi és a környékünkön történő
eseményeket szponzoráljuk, így próbáljuk segíteni a hagyo-
mányok- és a szűkebb pátriánkon belüli összetartozás fenn-
maradását, erősödését. A perbáli Anna-napi Búcsút éppen ezért
támogatjuk évek óta.

Palotainé Varga Beatrix ügyvezető igazgató



Kiadja: Perbál Község Önkormányzata, Perbál Fő u. 6., Tel: 26-370-350, Felelős kiadó: Varga László, Perbál Község Polgármestere, 
Felelős szerkesztő, hirdetések felvétele: Tóth  Anna, feketenfeheren@gmail.com, Nyomdai kivitelezés: Korrekt nyomda 
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