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Tovább folytatódnak a felújítások a sportpályán
A létesítmény épületében TAO támogatásokból és önkor-
mányzati önrészből már eddig felújított gépészet, villamos
hálózat, nyílászárók után komplett belső felújítás zajlott; burko-
latcserékkel, hőszigeteléssel, festéssel. A jó idő beköszöntével
pedig a külső hőszigetelés, színezés, rendbetétel is megtörtént.

Műfüves pálya lesz a focipálya területén
Önkormányzatunk pályázati forrásból – önkormányzati önerővel
- az idei év folyamán műfüves pályát alakít ki a focipálya
területén, az öltözőépület mellett.
Mindezen fejlesztések mellett a kiemelt tervek között szerepel a
létesítmény balesetveszélyes kerítésének további cseréje, valamint
- ami ezzel összefügg - a Sport utca állapotának rendezése. Az
elképzelések szerint ez egy komplex megoldás lenne; szilárd
burkolattal való ellátás, vízelvezetés, parkolás megoldása. „Mivel
ez a beruházás jelentős összeget igényel, sokáig vártunk pályázati
forrásra, - többször pályáztunk is, - de ha a közeljövőben nem
adódik ilyen lehetőség, akkor nem várhatunk tovább és saját erőből
kell elkezdeni” - mondja Varga László polgármester. 

Tisztújítás a Perbál Sport Club élén
Még mindig a sport területén maradva; mivel az előző vezetés
határozott idejű mandátuma lejárt, április elején tisztújító
közgyűlés zajlott a PSC-ben. Az előző vezetés munkáját
megköszönve, annak eredményeit elismerve – döntő részben
megújult elnökség és felügyelő bizottság viszi tovább a club
ügyeit. A club új elnöke Gál Attila lett. Az elnökség tagjai:
Galambos Zsolt, Kura József, Rózsavölgyi László, Czang József,
Kovács Ferenc,  Palányi Péter
A felügyelő Bizottság tagjai: Brunecker Károly, Rehberg József,
Csikiné Simon Julianna

Jegyzői közlemény
Ebösszeírás – mindenkinek kötelező nyilatkozni
Perbál Község Önkormányzata kötelező feladatai ellátásának
érdekében ebösszeírást végez.
Ezért kéri az ebtulajdonosokat, ebtartókat, hogy az Önkor-
mányzat által minden perbáli ingatlanba eljuttatott, valamint a
Polgármesteri Hivatalban átvehető nyomtatvány kitöltésével és
az Önkormányzathoz való visszajuttatásával (postai vagy szemé-
lyes) június 30-ig nyilatkozni szíveskedjenek!
A nyilatkozat kitöltése azok számára is kötelező, akik nem tar-
tanak ebet.

Továbbra is tilos!
Az egykori kápolna és kör-
nyékének területe továbbra
sem szemétlerakó! Az csak az
önkormányzati feladatokból
adódó zöldhulladék, illetve
építési anyagok átmeneti de-
ponálására szolgál. 

Az oda bármilyen hul-
ladékot szállító egyének sú-
lyos büntetésekre számíthat-
nak!

Új EU-s pályázatokat írtak ki
Ebben a kormányzati ciklusban először írtak ki olyan EU-s pá-
lyázatokat, amelyekre a Közép-magyarországi régió jogosult, il-
letve településünket is érinti.
Elsősorban a közintézmények energiaracionalizálásra nyílik lehe-
tőség ennek keretében, így önkormányzatunk szeretné a fenn-
tartásában lévő épületek még fennmaradó problémáit ezeken a
forrásokon keresztül rendezni.

Emlőszűrés május 5-9.
A perbáli lakosok szervezett mammográfiás emlőszűrése 2016.
május 5-9. között esedékes. 
A településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, 45-65 év
közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt
két év, névre szóló meghívólevelet kapnak, amelyben szerepel,
hogy mikor és hova várják őket vizsgálatra. 
A vizsgálat helye: Szent János Kórház, 1125 Budapest, Diós árok
1., tel.: +36 (1) 458-4509.
Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön is a
mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi
Főosztály; tel: +36 (1) 465-3823. 
A lehetőség adott! Éljen vele!

Ingyenes lakossági elektronikai hulladék gyűjtés 
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos
és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akku-
mulátorok gyűjtése. 
Időpont: 2016. május 7. 8-13 óráig 
Helyszín: Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
parkolója, Hősök tere 2.
"A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja
működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy
akkumulátorral működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült
akkumulátorait! Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át!
Ezeket NE a háza elé tegye ki!"
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik,
amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor el-
szállításuk gondot okoz.  Akadályozzuk meg, hogy valamelyik
árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések, avatat-
lan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük
lévő nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.dr. Réz Zsolt jegyző
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Óvodai hírek
Mese hét az óvodában
Februárban került sor óvodánkban a Mese hét megrendezésére.
Lelkesen készültünk a színes programokra és a kiállításra. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy szülők és az óvodás gyerekek is izgalom-
mal várták a mese hetet és lelkes segítőnkké váltak a szervezésben,
sok –sok régi és mai mesekönyvet, mese és bábfigurát, jelmezeket
hoztak a csoportokba. 

Az egyik nagy élmény volt a gyerekek számára, hogy minden nap
beöltözhettek kedvenc mese hősük jelmezébe, egymás jelmezét
is kipróbálhatták, így játszottak egész nap, étkeztek a „királyi asz-
talnál”. Ennyi hercegnő, Hamupipőke és királyi lovag még sosem
volt együtt  itt az óvodában!
A „Mesék otthonról - Anya, apa mesél” sikere elvarázsolt bennün-
ket is; nagyon köszönjük az anyukáknak a lelkesedést, a segít-
séget a közösen létrehozott mese-varázslatot!
Paulovkin Bogi színes, színvonalas, vetítéssel egybekötött előadása
a könyvekről örömteli élmény marad mindannyiunk számára,
akárcsak Fejér Simon zenés játéka - gyerekekkel, felnőttekkel.
Köszönjük a sok segítséget mindenkinek, kívánjuk, hogy foly-
tatódjon minden este otthon is a mese varázslata!

Óvodai beíratás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Mézeskalács Óvodába a
2016/17 évre szóló beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:
2016. ÁPRILIS 25-26-27. (hétfő-kedd-szerda)
Hétfő: 8-17 óráig, Kedd, szerda: 8-16 óráig az óvodavezetőnél
A beíratáshoz szükséges okmányok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ száma, oltási könyve
• a gyermek személyi azonosító száma
• a szülő személyi igazolványa,lakcím igazoló kártya
Az óvodába az a gyermek iratható be, aki 2016. december 31-ig
betölti a 3. évét, illetve előjegyzésbe, aki 2017. augusztus 31-ig
betölti 3. életévét. Minden óvodást szeretettel várunk!                              

Nyári szünet az óvodában
Értesítjük a kedves szülőket, hogy az óvoda nyári szünete 2016.
július 18-augusztus 12-ig tart. 
A nyári szünet idején az óvoda zárva tart.

Regősné Báder Erika Óvodavezető   

Mint minden évben, idén is kitaláltak egy téma-hetet a gye-

rekek számára az óvodában. Idén a MESE került középpontba. Az

óvodás korú gyerekek számára a mese és a játék a legfőbb tanulási

forrás: gazdagodik a szókincsük, nyelvi és képi kultúrájuk, bővül a

világról alkotott képük, sok mindent megértenek általuk mások, és

saját maguk érzelmeiről. A mesék fejlesztik a képzelőerőt és az in-

telligenciát. A mesélés pedig intim közeget teremt, amelyben sze-

retetteljes perceket élhetünk át együtt. Méltán mondhatjuk hát, hogy

valódi csodaszer! Ezért is szerettük volna, hogy ebben az évben még

jobban felhívjuk a figyelmet a mese, a mesélés, a mesékhez kap-

csolódó tevékenységek és a mesekönyvek fontosságára.

A témahéten a mesék sokszínűsége is megmutatkozott: részt vehet-

tek a gyerekek zenés mesefoglalkozáson (Fejér Simonnal), láthatták

a saját óvó nénijeiket mese előadás színészeiként (Az aranyszőrű

bárányt dramatizálták az óvó nénik, dadus nénik nagy sikerrel),

mese-vetélkedőn vehettek részt, újra megcsodálták, megismerték az

óvoda méltán híres Mese-fáját. Idén - újdonságként - a szülőket is

becsalogatták az óvodába: a csoportokban minden nap más

szülő/nagyszülő mehetett be a reggeli utáni meseidőben mesélni,

egyik délután pedig a kortárs és a klasszikus mesekönyvekre

igyekeztem újabb kapukat, ablakokat nyitni egy rövid kis előadás

keretében.
A program ideje alatt pedig régi és új játékokból, kedvencekből ál-

lítottak össze az óvó nénik egy kis kiállítást. Mindig örömmel szem-

lélik, csodálják az óvodába menő gyerekek az aktuális díszítést az

ovi folyosó falain, de ezen a héten érdemes volt jóval több időt szánni

arra, hogy végigmenjünk a folyosón!
Paulovkin Bogi

Kicsik és nagyok örömére, február utolsó hetében került     
megrendezésre a Mese hete az óvodában. 

Hétfőn reggel csodálatos látvány fogadta a bejáraton betoppanó„vendégeket”. Az ovi dolgozói ismét kitettek magukért, mert olyanmese birodalmat varázsoltak a folyosóra, hogy mindenki hercegnőnek,lovagnak vagy valamilyen állatnak képzelhette magát, kedve szerint.Ehhez az is hozzájárult, hogy a csoportokban a farsangi mulatság foly-tatásaként mindenki viselhette jelmezét, amit aztán a gyerekek a hétsorán egymás között csereberéltek. 
Rengeteg program várta a kicsiket ezen a mesebeli héten. Volt szín-házi előadás az óvó nénik tolmácsolásában, könyvtárlátogatás, aka-dályverseny, zenés foglalkozás Simonnal, mesék otthonról és egy érdekeselőadás a felnőtteknek a mese választás rejtelmeiről Paulovkin Bogi-val.
A „Mesék otthonról - Anya, apa mesél..”  programra szívesen jelent-keztem, mert én is nagyon szeretem a meséket és a mindennapjainkrésze az esti mese olvasás. Egy szerdai napon a reggeli utánra kaptamhelyet, és bevallom nagy izgalommal készültem a „fellépésre”. Előszöra nagycsoportban mondhattam el azt a két kortárs mesét, amit válasz-tottam, utána a középső csoportban vendégeskedtem. A gyerekek leül-tek a szőnyegre, én pedig velük szemben, aztán megtörtént a csoda,amire azt hiszem csak a mesék képesek. Tátott szájjal hallgattak, majdegyre közelebb és közelebb húzódtak, végül már szinte mindannyianott álltak körülöttem és majd belebújtak a könyvbe. Ezek után ter-mészetesen ott hagytam a könyveket a csoportokban, hogy a gyerekekis megnézhessék. 

Óriási élmény volt! Köszönet érte a program kitalálóinak, az ovi dol-gozóinak a lelkes megvalósításért és a szülőknek is, akik szintén - szépszámban - elhozták a meséiket otthonról.
Még sok ilyen kedves és érdekes programot kívánok mindannyiunknak! 

Gálné Molnár Roberta
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Iskolai farsang 
Az idén február 6-án rendeztük hagyományos
iskolai farsangi délutánunkat az iskola tornater-
mében. Bors Andrea igazgatónő köszöntője után a
8. osztályosok a Grease zenéjére táncolva nyitották
meg a bált. Felkészítőjük Czentye Edina volt, a ruhákat Bentzik
Éva kolléganőnk varrta. 

Ezután az osztályonkénti produkciók következtek. Láttunk zenés
foci bemutatót pom-pom lányokkal, minyonokat, csoki golyókat
„ízlelhettünk”. Elvarázsolt bennünket a Galaktikus álom, melyet
Ali mama és a rablók űztek ki szemünkből. Ellátogatott hozzánk
Harry Potter a mágia szakos tanulókkal és bájitalkeverő taná-
rukkal. Megnézhettük a Zene evolúciója a kezdetektől napjainkig
című filmet, melyet „adáshiba” tarkított. Eztán ismeretterjesztő
filmet láthattunk a struccok életéről, különösen a „nézéséről meg
a járásáról”. A tanárok csapata kacsatánc paródiát, a szülők
fekete-fehér táncot adtak elő nagy lelkesedéssel. Régi, kedves
tanítványunk, Tóth Petra hastáncában is gyönyörködhettek a
jelenlévők.
Az osztályprodukciók után az egyéni jelmezesek felvonulása, az
eredményhirdetés, tombolasorsolás következett, majd a várva-
várt discora rophatták a jelenlévők. A zenét Kádár István szol-
gáltatta. A büfé és a tombola tárgyak a Szülői Szervezet munkáját
dicsérik. Az egész estét Szebeni Klári konferálta. Köszönjük min-
denkinek a vidám, mozgalmas programot!

Bakai Anikó

Zrínyi Matematika Verseny 
Február 19-én részt vettünk a Zrínyi matematika verseny első for-
dulóján, Pilisvörösváron, ahol 21 diák képviselte iskolánkat 2- 8.
osztályokból. Három diákunkat behívták az eredményhirdetésre.
Herendi Réka 5. osztályos tanuló a régióban a 7. helyet érte el,
Nagy Flóra 5. osztályos tanuló 16. helyezett, míg Szalai Henri-
etta 6. osztályos tanuló nagy örömünkre  3. helyezett lett. Az Or-
chidea Matematika Versenyen ötvenegy gyerek írta meg az első
forduló feladatait a 2-8. osztályból. Szabó Csenge 4. osztályos ta-
nulót hívták be a második fordulóba. 

Makainé Kováts Judit

Alsó tagozatos tanulmányi versenyek
Minden évben az alsós tanulók nagyon várják a helyi tanulmányi
versenyeket. Ezek a versenyek azért is érdekesek, mert nem csak
a tananyagban foglalt ismereteikről adhatnak számot a tanulók,

hanem az iskolán kívül szerzett tájékozottságukra is szükségük
van a feladatok hiánytalan megoldásához. Az idei tanévben is
szép számmal jelentkeztek a meghirdetett szövegértés, nyelvtan,
matematika, környezetismeret és szépírás tantárgyakra.
Az első osztályosok a szép betűalakításukat mutathatták meg.
Őket így külön értékeltük a többi évfolyamtól. Gratulálunk min-
den lelkes résztvevőnek és a nyertesnek!

Rintek Nóra Szvetlána

Német Nemzetiségi Vers-és prózamondó Verseny –
kistérségi és megyei fordulók
Iskolánkat február 26-án tíz tanuló képviselte a Kistérségi Német
Nemzetiségi Vers-és Prózamondó Versenyen Pilisszentivánon. Nagy
örömünkre Darvas Villő (2. osztály) első helyezést, Herendi Réka
(5. osztály) második helyezést ért el, így ők továbbjutottak a
megyei fordulóra. Gratulálunk a nyerteseknek, valamennyi
derekasan helytálló résztvevőnknek! Elismerés a felkészítő kol-
légáknak, és az őket, gyermekeiket segítő, támogató szülőknek is!
A gyerekek és kísérőik utazásának költségeit a Német Nemzetiségi
Önkormányzat térítette.

Március 5-én, szombaton rendezték meg Budakalászon a verseny
megyei fordulóját. Iskolánkat Darvas Villő (2.o.) és Herendi Réka
(5.o.) képviselték. Nagy örömünkre Villő 3. helyezéssel tovább-
jutott az országos versenyre, Réka pedig az előkelő 6. helyezést
érte el. Gratulálunk nekik és felkészítőiknek!

Bakai Anikó és Kincsesné Kuthy Etelka

Nemzeti ünnepünk – Március 15.
Nemzeti ünnepünk alkalmából iskolánk az ünnepi hét keretében
népdaléneklési versenyt és rajzversenyt szervezett, majd pénteken
került megrendezésre az iskolai és községi ünnepség.
A népdaléneklési versenyen iskolánk énekelni szerető tanulói
szép számmal vettek részt. Magyar népdallal lehetett nevezni
egyéni, páros vagy csoportos kategóriában. Nagyon örülünk
annak, hogy nemcsak lányok, hanem fiúk is részt vettek a
versenyen, ahol szebbnél szebb népdalokkal örvendeztették meg
a zsűrit. A verseny célja a magyar népi énekes kultúra megőrzése,
az éneklés örömének kifejezése, nemzeti ünnepünk alkalmából új
népdalok megismerése és bemutatása volt. A zsűri tagjai voltak:
Móczárné Aszódy Gyöngyi óraadó énektanár, Rintek Nóra
Szvetlána, Czakó Péter és Bors Andrea. 
Mit jelent nekünk a haza? Mit jelent nekünk 1848. március 15?
Az ünnepi hét keretében a hazáról, a hazaszeretetről oszthatták
meg „képi gondolataikat” gyermekeink, s ismét csodálatos
alkotások születtek. A zsűrinek nagyon nehéz volt a feladata,

Iskolai hírek
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mert nagyon szép alkotások készültek. A felső tagozatban a 8.
osztály különdíjat kapott, mert minden tanuló részt vett a rajzok
készítésében. Radnóti Miklós: Nem tudhatom… című versének
illusztrációját készítették el. Az alkotásoknál a zsűri a téma ötletét
és a kivitelezést egyaránt értékelte. A legszebb rajzokat a Közösségi
Házban is meg lehetett tekinteni. 
Az ünnepi hét végén, a pénteki eredményhirdetés után ünnepi
díszbe öltöztettük az iskolát. Az osztályok feldíszítették az iskola
kerítéseit nemzeti színű virágokkal és szalagokkal. 
Délután a koszorúzás után a Közösségi Házban ünnepi beszédet
mondott Dr. Szép Tibor, Pest Megye Önkormányzatának
Főjegyzője, majd az iskola 4. osztályának ünnepi műsorát tekin-
tettük meg, felkészítő tanáruk, Rintek Nóra Szvetlána. A nép-
táncot betanította Sallai B. Sándor. Köszönjük a színvonalas
műsort, méltón emlékeztünk Nemzeti ünnepünkre.

Bors Andrea igazgató

Iskolába hívogató programsorozat
Februárban iskolánk igazgatónője bemutatta intézményünket,
valamint a leendő első osztályos tanítókat az óvodában a nagy-
csoportos gyerekek szüleinek, majd március első napján óvodá-
sok látogattak el az iskolába. A havas-esős, rossz idő ellenére is
vidáman érkeztek az ovisok az óvó nénik és az egyik tanítónő,
Rintek Nóra Szvetlána kíséretével. Elsőseink nagy izgalommal
várták őket a másik tanító nénivel, Bakai Anikóval.
A közös program Szveti néni kis matematika foglalkozásával
kezdődött, melyen a nagycsoportosok is megmutatták, hogy a
matek nem is olyan nehéz, majd együtt énekeltek, ritmust tap-
soltak. A játékos matek és éneklés után az első osztályosok Anikó
nénivel eljátszották „A nagy répa” című mese általuk átírt vál-
tozatát, színeztek, megmutatták, hogyan kezdődik egy német
óra, mondókát tanultak, és hogy mozogjanak is, elénekelték az
esődalukat is. Végül átadtuk az alsó tagozatosok által tervezett,
Péter bácsi irányításával készített ajándék könyvjelzőt.
Március 18-án kézműves délutánra, játszóházba invitáltuk az ovi-
sokat és szüleiket az iskola ebédlőjébe. Bors Andrea igazgatónő
köszöntője után az első osztályosok előadták az Anikó néni által
betanított répamesét német nyelven (Die große Rübe). Miért jó
nálunk iskolába járni? Ezt Királyné Halmosi Edit tanító nénivel
játszották el az első osztályos tanulók, majd Szveti néni népi
játékra invitálta kis vendégeinket a 4. osztályos tanulók segít-
ségével. Kötetlen, szabadon választható programok következtek
ezután: Kézműves foglakozások (Éva, Mónika, és Györgyi nénivel,
valamint Péter bácsival), MindLab - sakk parti (Irén nénivel), lab-
dázás, beszélgetés (Eta, Etelka, Ildikó és Andrea nénivel). A dél-
után segítői 7-8. osztályos tanulók voltak.
Március 21-én bemutató órákra került sor az óvodás szülők
részére. Ezzel lezárult idei iskolába hívogató programsorozatunk.
Az első osztályosok beiratkozása április 14-én és 15-én lesz, erről
bővebb információkat az iskola honlapján, valamint az iskola és
az óvoda hirdetőtábláján lehet olvasni. Nagy szeretettel várunk
minden leendő első osztályos gyereket iskolánkba!

Bakai Anikó

Alsó tagozatos vers-és prózamondó verseny
Március 22-én délután rendeztük iskolánkban az alsó tagozatos
vers - és prózamondó versenyt. Ismét nagyon színvonalas, lelkes
előadásokat hallottunk. A legügyesebbek, Darvas Villő (2. osz-

tály) és Polics Ábris (3. a osztály) Pátyon fogják képviselni
iskolánkat. Köszönjük a gyerekeknek, a felkészítőiknek a szép
élményt, melyben részünk lehetett! 

Bakai Anikó

Felső tagozatos vers-és prózamondó verseny
Március 22-én rendeztük a felsős vers- és prózamondó versenyt.
Osztályonként négy-öt tanuló indult, nagyon szép verseket válo-
gatva Nagy Lászlótól, Petőfi Sándortól, Weöres Sándortól, Kosz-
tolányi Dezsőtől, Romhányi Józseftől, Tompa Mihálytól, s három
prózát is hallhattunk – Nagy Lajostól, Lázár Ervintől, Karinthy
Ferenctől. Igazán színvonalas, sőt megható előadásokat is
élvezhettünk. A három nyolcadikos (Kincses Lilla, Darvas Merse,
Ványi Géza) különösen nagy élményt okozott a zsűrinek (Bors
Andrea – igazgatónő, Bíró Katalin és Pálmai Gabriella – ma-
gyartanárok) és a közönségnek egyaránt. A pátyi szavaló-
versenyen Kincses Lilla (8.o.), Darvas Merse (8.o.) és Rintek Jakab
(5.o.) fogják képviselni iskolánkat.  

Lászlóné Pálmai Gabriella

A Víz világnapja
A 8. osztályosok iskolarádiónkban közvetített rövid ismerte-
tőjével kezdtük a napot, majd felmentünk a Közösségi Házba,
ahol az óceán élővilágáról néztünk meg egy filmet. A látottakkal
kapcsolatosan érdekes, korosztályuknak megfelelő feladatokat
oldottak meg mind az alsó, mind a felső tagozatosok. Az 5. és a
6. osztály egyformán nagyon jól teljesítettek, nagyon figyeltek a
film mondanivalójára, üzenetére, mindkét osztály dicséretben és
jutalomban részesült. Az alsó tagozatos gyerekek feladata az
óceán élőlényeinek ábrázolása volt, ők nem csoportban, hanem
egyénileg dolgoztak.  A zsűri különböző szempontok szerint
értékelt: pl. a legfélelmetesebb, a legpontosabb, a legművészibb
rajz, stb. A program szervezője Bentzik Éva kolléganőnk volt.
Köszönjük

Bakai Anikó és Bors Andrea

Sport
A szünet előtti utolsó napon - hogy a délután is tartalmasan,
játékosan, sok mozgással, vidáman teljen – Juhászné Szatmári
Irén irányításával alsó tagozatos sor-váltó verseny zajlott a tor-
nateremben. A verseny lebonyolításában segítettek a napközis
kollégák, valamint diákok a 8. osztályból.              Bakai Anikó

Március 30-án került megrendezésre Pilisvörösváron a
Diákolimpia körzeti döntője. A megmérettetésen Sallai B.
Sándor kíséretével 3-4. osztályos tanulóink vettek részt. A
csapat nagy örömünkre 1. helyezést ért el. Gratulálunk!

Focikupa
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Könyvtári hírek

Mesék szárnyán - a könyvtárban
Az elmúlt könyvtári szombatok a mesék jegyében teltek. 
A februári „Mesefazék” sokféle finomsággal várta vendégeit,
például terítékre kerültek különböző asztali finomságok: az „Il-
lusztrátor pajtások” facebook csoportja ugyanis olyan illusztrá-
cióikból rendezett kiállítást, ahol ismert mesehősök mesebeli
finomságaival ismerkedhettünk. 
Ez a kiállítás az óvodai Mesehét nyitó programja volt, mely a
könyvtári Mesefazék programhoz csatlakozott. Mi minden volt
még a mesefazékban?
Anita néni irányításával a gyerekek lelkesen sütötték a hamuban
sült pogácsát, és persze különleges színű bájitalok is készültek.
Ezek kikeverése különleges „szakértelmet” igényelt.
Aki éhes maradt, vagy mesére „éhezett”, megismerhette, hogy
hogyan készül a kőleves. Mindenki lelkesen vett részt a mese
utáni játékban, ahol a kőlevesbe valók készültek, nehogy a nagy,
piros fazék üres maradjon! A képzeletbeli fazékba még egy kis
könyvtári kiállítás is belefért. A gyerekeknek szóló szakács-
könyveket lapozgatva például bekukkanthattunk Kicsibácsi és
Kicsinéni konyhájába, megtudhattuk, hogy mit főz Pom Pom,
mit szeret Boribon vagy milyen a mumin szakácskönyv és még
sorolhatnám...

Márciusban Mesekuckó várta a gyerekeket és a felnőtteket. Aki
eljött, különleges élménnyel a szívében térhetett haza. Meghívott
vendégünk, Csóka Judit meseterapeuta sugárzó személyisége,
belső tartása, vidámsága mindenkire hatással volt. Elfelejtettük,
hogy hol vagyunk és kik vagyunk, önfeledten tudtunk együtt
énekelni és mondókázni vele. Amikor mesét mondott, együtt
rezdültünk az előadóval, együtt éltük át a mese fordulatait, tanul-
ságait - a mesét a boldogságról. Talán nem is olyan nehéz boldog-
nak lenni, talán csak akarni kell...
Nagyon szép, tartalmas program volt, hiszen arra a röpke
délelőttre közösséggé váltunk és együtt éltük át a katarzist.
Reményeink szerint a közös élménynek lesz folytatása, újból
találkozni fogunk!
Ennek a két szombatnak számomra volt egy fontos tanulsága: a
mesék olyan sokfélék és olyan gazdagok, hogy mindenkihez szól-
nak, szinte mindenkit becsalogathatnak a könyvtárba.

Bolláné Bíró Katalin

Szép Beszéd-verseny
Ebben az évben is a könyvtár várta februárban az iskolai hagyo-
mányos Szép Beszéd-verseny résztvevőit. Az elnevezés az évek
során változott - Kazinczy-verseny, Szépolvasási vagy Szép Beszéd-
verseny -, de a tartalom ugyanaz maradt: a magyar nyelv szeretete,
ápolása, tisztelete. Széchenyi igazsága, hogy „Nyelvében él a
nemzet” - ma is érvényes, időtálló igazság, ezt érzik és tudják azok
a gyerekek is, akik értő és pontos olvasásukkal idén is a verseny
magas színvonalát biztosították.
A résztvevőknek az otthon gyakorolt, hozott szövegek mellett az
idegen szövegek értelmezésével, szép felolvasásával is meg kellett
küzdeniük. A zsűri véleménye egyöntetűen az volt, hogy idén is
jól felkészült diákok versenyeztek. Jó volt hallgatni a szórakoztató
szövegrészleteket, Süsüről, Lengeország lakóiról vagy Lázár Ervin
mesebeli bogarairól, de érdekesek voltak Lackfi János átváltozós
meséinek és szakimeséinek a szereplői is. Hallhattunk régi, gyer-
mekkori emlékeket felidéző gondolatokat a bizonyítványosztás-
ról, a szülővárosról vagy akár egy tükörpontyról. Hangulatos,
tartalommal teli délután volt. A legjobbak oklevelet, illetve
ajándékot kaptak, az első helyezettek pedig a pilisvörösvári
területi versenyen is képviselhették iskolánkat.

Bolláné Bíró Katalin

A Budakeszi és a Pilisvörösvári Tankerület február 12-én tartotta
a megyei Kazinczy-verseny területi fordulóját, amelyen
iskolánkból két tanuló vett részt. Darvas Merse a 7-8. osztályosok
között 3. helyezést, Végh Levente a 3-4. osztályosok között 6.
helyezést ért el.                                   Lászlóné Pálmai Gabriella
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A Közösségi Ház hírei

Néptánc Perbálon 
- Áprilistól mezőségi táncok
Időpont: keddenként 18.30 – 20.30 óráig
Helyszín: Közösségi Ház, Perbál
2016-ban is folytatódik ötödik éve működő, felnőtteknek szóló
néptánc tanfolyamunk Perbálon. A próbák minden kedden
19:00 és 20:30 óra között a Közösségi Házban zajlanak.
Áprilistól új táncanyaggal, mezőségi páros táncokkal foglal-
kozunk; a próbák során terítékre kerülnek az erdélyi Magyar-
palatka, Ördöngösfüzes, Mezőkeszü és Szék táncai.
Táncoktatók: Magyar Zsuzsanna és Nagy József
További információ: info@magyarneptanc.hu; +36 20 970 3625

Táncházak
Februárban erdélyi zenére táncolhattak, akik eljöttek a
táncházba. Az estét Rozi néniék által sütött friss szalagos farsangi
fánkkal kezdhették az időben érkezők. A gyerekek a népi ját-
szóházban vezethették le energiájukat vagy a kézműves sarokban
alkothattak, mindenki buliszemüveget készített magának.
Később a nagyobbaknak Magyar Zsuzsi és Nagy Józsi tanította a
táncot, amíg Király Szilvi és zenekara húzták a talpalávalót.
Márciusban a hagyományos Húsvéti Locsolóbálon sok fiatallal
találkozhattunk. A Kontáros együttes moldvai muzsikát játszott,
a táncokat Nagy Bence tanította. Reméljük, mihamarabb
találkozunk újra!

Februárban elindult a Matató 

Elindult egy lehetőség ügyes kezű felnőtteknek. Az érdeklődők
kipróbálhatnak nem mindennapos technikákat, tanulhatnak
olyan mesterektől, akik magas színvonalon készítik tárgyaikat és
kicsit elmélyülhetnek az egyes tevékenységekben. Jó társaságban,
kikapcsolódásképpen új dolgokat sajátíthatnak el. 

Első alkalommal Fenyvesi Anett csipkekészítő lebbentette fel a
fátylat a hajócsipke-készítés rejtelmeiről. Az érdeklődő hölgyek
megismerkedtek a hajócskával (a csipkekészítés speciális eszköze),
a csomókkal, a különböző fonalakkal és a mintákkal. Sajnos az
idő rövidsége miatt maradtak még kérdések, így Anett március-
ban is ellátogatott hozzánk. 
Szeretném, ha minden hónap utolsó szombatján lenne egy
foglalkozás, ahol nyugalomban, elmélyülve lehet kicsit alkotni.
Lesz még tűzzománcozás, nemezelés, szeretnénk kenyeret, rétest
sütni, de drótékszereket is készítenénk. A foglalkozás témáit sze-
retném az igényekhez igazítani. Ha van valakinek kérése, hogy
mit szeretne kipróbálni, keressen bátran.

Március közepén má-
sodik alkalommal gyűl-
tünk össze egy kis
„matatásra”. Szenczi Bori
tojásfestő megmutatta
nekünk, hogyan kell ü-
gyesen kifúrni a tojást,
hogy ne repedjen el, és
szépen lehessen rá hí-
mezni. Az írókázás tech-
nikájával rövid próbálga-
tás után nagyon sok szép
tojás készült. 
Fenyvesi Anett csipkeké-

szítő is velünk volt ezen a Matató szombaton. A hajócsipke
készítés titkait nem sikerült egy alkalommal megismerni, így
Anett folytatta a titok leleplezését. Nagyon szép darabok készül-
tek és készülnek azóta is a lelkes matatók keze által. 

Következő alkalommal, április 30-án tűzzománcozhatunk Sik-
lósi Eszterrel.

Sebestyénné Tankovits Anita
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Életmód-Egészségklub 
A februári Életmód-Egészségklub témája az „Immunrendszerünk
ma holnap és azután” címmel került megrendezésre.Bonyolult,
kényes, sok-sok veszélynek kitett „jószág” az emberi test. Több-
szörös védekező rendszer óvja ugyan, mégis komoly fenyegetést
jelentenek számára a különböző mikrorganizmusok. Vendégünk
Kiss Sándor, igen felkészülten beszélt a témáról. Mi a feladatunk,
hogy holnapután is erős, egészséges immunrendszerrel érjük el
biológiai korunk felső határát?
Minden nap tennünk kell saját magunkért! Előtérbe kell helyezni
a hétköznapi környezetvédelmet, például vegyszermentes ház-
tartás, növénytermesztés, állattartás területén. 
Elengedhetetlen a rendszeres mozgás! Kerüljük a finomított,
félkész, tartósított, vegyszeres ételeket.

Valekné Bálint Anikó

Akik március 22-én ellátogattak az Egészségklub soron következő
előadására, bizony nem bánták meg.
Előadónk, Szabó Marianna sokoldalúságához kétség nem fér: jó-
gaoktató, kineziológus, jóga pszichoterapeuta, életmód tanács-
adó, óvodapedagógus. Témánk a holisztikus egészség volt, azaz:
hogyan harmonizáljuk testi, lelki egészségünket tudatosan.
Marianna kiemelte az önbecsülést, a megbocsátást, a szeretetet
magunk és a külvilág felé a szeretteinknek adott minőségi időt.
Érzelmi stresszoldó gyakorlatot is tanultunk. Majd testünk
méregtelenítéséről, a helyes táplálkozásról, a megfelelő mennyi-
ségű vízfogyasztás fontosságáról volt szó. Napi 2-3 liter, azaz test-
súly 10 kg-ként 3-4 dl TISZTÍTOTT víz szükséges.
Egészségünk védelme érdekében minden családnak érdemes
lenne egy-egy víztisztító berendezés beszerzése - jegyezte meg
Kati.
Mindannyian egyetértettünk Bajkó Ági ötletével, miszerint a
szülőknek is érdemes lenne meghallgatni Marianna előadását.
Sok hasznos információt meríthetnének óvodás-iskolás
csemetéjük egészségneveléséhez, tudatos testi-lelki harmóniát
teremtve.

Molnár Elvira

Újabb sportszakmai siker
A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága az eszten-
dők hosszú sora óta, minden év végén megrendezett hagyo-
mányos évzáró rendezvényét 2016-tól évzáró-évnyitó jelleggel a
nagypályás labdarúgóidény tavaszi rajtja előtt tartja meg. Február
29-én, hétfőn 17.00 órától nagyszabású futballünnep volt a
Megyeháza Dísztermében.
Eme jeles alkalom keretében vehette át egyesületünk vezetése azt
az igen elismerő díjat, amelyet a Pest megyei sportszervezetek

éremtáblázatán a 2014-15-ös szezonban elért eredményei alapján
megérdemelt. Amit érdemes tudni az éremtáblázatról az, hogy
igen egyszerű és objektív módon mérhető rendszerben összegzi
az egyesületek versenyeken elért eredményeit.
Arany=6 pont, Ezüst=3pont, bronz=1pont.
Mivel három csapatunk is aranyérmet szerzett az aktuálisan kiírt
korosztályos bajnokságában, így egyesületünk kiérdemelte az
előkelő HARMADIK helyet.
Felnőtt csapatunk Czakó Péter irányításával megnyerte a téli
megyei nagypályás műfüves bajnokságot. U21-es csapatunk Jár-
fás András vezetésével a nagypályás, míg  U14-es csapatunk
Faragó Róbert vezetésével a ¾ pályás bajnokságban ért el első
helyezést. Itt kell még megemlíteni U34-es csapatunkat is, akik
szintén aranyérmet szereztek.
Ezek a sikerek mindig egy hosszú folyamat eredményei, melyeket
átgondolt szakmai munka előz meg. Utánpótlás szinten a
megfelelő motiváció fenntartására és a korosztályoknak megfe-
lelő képzésére fordítunk kiemelt figyelmet. Az érmeknél sokkal
fontosabbnak tartjuk, hogy minél több fiatalt tudjunk megszólí-
tani. Akik hozzánk kerülnek, azok számára tudjuk biztosítani a
töretlen fejlődés lehetőségét. Ékes példája ennek az is, hogy fent
említett U14-es csapatból jelenleg négy játékos a Budakeszi Lab-
darúgó Akadémia színeiben, kiemelt másod osztályban (NB2)
játszik:Bárányos Szabolcs, Rózsavölgyi Péter, Darvas Merse, Faragó
Áron.
Természetesen nem lehet mindenkiből válogatott játékos, de a
lehetőségek biztosítva vannak minden tehetség számára. 
Kis településként sajnos küzdünk nehézségekkel is, ilyen például
az egyes korosztályokban fellelhető létszámhiány, vagy a finan-
szírozási nehézségek. Ennek ellenére a visszajelzésekből
egyértelműen érezzük, hogy jó úton járunk, amit elkezdtünk azt
következetesen és kitartóan folytatnunk kell! Ezúton is szeret-
nénk mindenkinek megköszönni eddigi segítségét és a további-
akban is várunk minden önzetlen támogatást!

Perbál SC, Faragó Róbert 

Nyári focitábor
Idén is megrendezzük a focitáborunkat, július 4. és július

8. között, napközis rendszerben,  8h-tól - 16h -ig.
Háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna).

A foglalkozásokat perbáli edzők részvételével tartjuk,
Időjárástól és létszámtól függően 1 napos strandolás.  
Részvételi díj: 22.000 Ft/gyermek. Perbál SC

játékosainak 2000 Ft kedvezményt biztosítunk!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. június
20-ig 5.000 Ft előleg befizetésével, jelentkezés:
Galambos Zsolt: 06/30-347-8520, Kovács Ferenc:

06/30-632-3239.

A Perbál SC hírei



Hölgyeim és Uraim! Tisztelt németországi vendégeink! 
Kedves fiatalok!
Rendkívül lassan ment végbe az a folyamat, melynek során a német-
ség létre hozta közép- és kelet-európai telephelyeit, s hihetetlenül gyor-
san kényszerült azokat kiüríteni. A történetírás Drang nach Ostennek,
keletre nyomulásnak nevezi az előbbi, több mint hét évszázadig tartó
népmozgást, melynek utolsó mozzanata éppen a sváb paraszti tömegek
magyarországi letelepedése volt, míg az öt év alatt, 1943 és 1948
között bekövetkezett visszavonulást a menekülés, az elűzetés és a
kitelepítés elnevezésekkel illeti. Az utóbbi eseménysor szintén Ma-
gyarországon ért véget a tolnai és baranyai svábok kitelepítésével. 
Tisztelt emlékező közönség!
A mai napon, mint minden év áprilisában, a perbáli németek
kitelepítésére emlékezünk. Amikor ezt tesszük, lehetetlen megkerül-
nünk egy szó jelentéstartamának elemzését. Ez a szó a kolonizáció. 
A második világháború előtt ezt a szót az Elbától keletre mindenütt
hagyományosan értelmezték, a betelepülés, betelepítés fogalmával társí-
tották, s indulatok nélkül, sőt pozitív értelemben használták a térség-
ben élő németekről szólva. A politikusok, a történészek és a sajtó
egyaránt azt a gazdasági és kulturális teljesítményt hangsúlyozták,
amellyel a német kisebbség a befogadó népek életét gazdagította. Így
volt ez Magyarországon is. Méltányolták és méltatták, hogy a közép-
korban Magyarországon és Erdélyben megtelepült szászok erdőt irtot-
tak, utakat építettek, bányákat műveltek és olyan csodálatos városokat
hoztak létre, mint Lőcse és Késmárk, Szeben, Beszterce és Brassó. Ha-
sonló elismeréssel szóltak a l8. században beözönlő egymilliónyi sváb
parasztról. Belátták és elismerték, hogy az ő szorgalmas munkájuk
fordította ismét termőre a magyar földet, s nagy részük volt abban,
hogy Magyarország 150 évi török uralom után a Habsburg birodalom
éléskamrájává válhatott.
Az általános elismerés minden kritikát elnémított, s még azok a józan
észrevételek sem hangzottak el, amelyeknek arra kellett volna fi-
gyelmeztetniük, hogy egyes Habsburg uralkodók, mindenekelőtt II.
Lipót, de még Mária Terézia és II. József is eszközként kívánták fel-
használni a magyarországi németeket. A birodalmi centralizáció, az
ellenreformáció és az elnémetesítés eszközeként.
A potsdami konferencia határozatainak nyomán ez a kritikátlanság az
ellenkező végletbe csapott át. A csodálatot ellenszenv, helyenként
gyűlölség váltotta fel és a szovjet vörös hadsereg által megszállt Ma-
gyarország hatóságai a kollektív megtorlás eszközéhez folyamodtak
német ajkú honfitársainkkal szemben. A közbeszédben megjelent, sőt
általánossá vált a német kolonizáció második lehetséges jelentése.
Immár nem betelepítésről és telepesekről esett szó, hanem gyarma-
tosításról és gyarmatosítókról. A politikai pártok egymással versengve
követeltek szankciókat a náci háborús bűntettekkel vádolt kisebbséggel
szemben, melynek túlnyomó többsége merőben ártatlan volt, sem a
Volksbund mozgalomban nem vett részt, sem az SS-be nem lépett be.

Az igazságtalan és szégyentelen vádaskodásban a kisgazdapárt és a
nemzeti parasztpárt vezetői jártak az élen. 
A törvényhozás végül úgy rendelkezett, hogy mindazon személyeket,
akik az 1941. évi népszámlálás során német anyanyelvűnek és német
nemzetiségűnek vallották magukat, megfosztják magyar állampol-
gárságuktól, ingó és ingatlan vagyonuktól és kiutasítják őket az ország-
ból. Ez az intézkedés a félmilliós népcsoport közel háromszázezer
tagját érintette. Az intézkedő belügyi szervek nem mindenhol jártak
el a tőlük elvárt alapossággal, a budai hegyvidék és a zsámbéki
medence falvaiban, az ország egyik leggazdagabb mezőgazdasági
térségében azonban vitathatatlanul alapos munkát végeztek. A Pilis-
csabáról meginduló vasúti szerelvényekre kapcsolt marhavagonok ezer
számra szállították a budakeszi, budaörsi és perbáli németeket abba
a számukra már idegen és ismeretlen Németországba, ahonnan őseik
kétszáz évvel korábban Magyarországra jöttek.
A történtekre nincs mentség. Hacsak azt nem kívánjuk felhozni
mentségül, hogy itt legalább nem folyt vér. Mert a Baltikum, Königs-
berg, a Memel-vidék, Kelet-Poroszország és Pomeránia kiürítése más-
fél millió áldozatot követelt és nagyon sok német polgár veszítette életét
a Szudéta-földön, és a jugoszláviai Bánátban és Bácskában is. 
A felelősség és a szégyen elháríthatatlan még akkor is, ha jól tudjuk,
hogy a magyar kormányszervek cselekvési kényszerben voltak. Kény-
szerítően hatottak eljárásukra azok a határozatok, amelyeket a
világháborúban győztes nagyhatalmak vezetői teheráni, jaltai és pots-
dami tanácskozásaikon hoztak. Legyőzött és megszállt ország hatósá-
gaiként hajtották végre Sztálin parancsait, aki nem csinált abból
titkot, hogy nem csupán a magyarországi német népcsoport ügyét, de
végső soron a magyar kérdést is vagonkérdésnek tekinti.
És hát kellett a hely. Szükség volt a svábok házaira és földjeire
menekülő magyarok sokaságának befogadásához. Romániából kiűzték
a bukovinai és moldvai csángókat, Csehszlovákia a felvidéki ma-
gyarok tömegeinek adta ki az útját. Jugoszláviában több tízezer ma-
gyart mészároltak le Tito partizánjai. 
Az üldözöttek csak itt találhattak menedéket.
Közös tragédia a sváb tragédia. A svábok bevagonírozása pedig ma-
gyar veszteség. 
Része annak a pusztulásnak, amelyet a fronton és a hátországban, ka-
tonai és civil áldozatokban elszenvedett az ország. 
Ha van vigasz erre a tragédiára, az kitelepített sváb honfitársaink,
köztük a perbáliak, németországi boldogulásában keresendő. 
A lebombázott, éhező és fázó Németországba érkező csoportok az első
évek megpróbáltatásai után részesei lettek a német csodának mondott
gazdasági és társadalmi felemelkedésnek. Sikeresen illeszkedtek be az
ottani viszonyokba, megbocsájtották és megbocsájtják az itt elszen-
vedett sérelmeket. Ma az egykori deportáltak gyermekeivel együtt em-
lékezünk Perbál német lakosainak kitelepítésére.
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Április 16-án emlékezett községünk a
perbáli német ajkú lakosság kitelepí-
tésének 70. évfordulójára. A program a
Közösségi Házban kezdődött, ahol az
iskola diákjainak ebből az alkalomból
összeállított műsora után Simon Péter
történész mondta el ünnepi beszédét.
Ezt követően a Hősök terén folytatódott
a megemlékezés. Ezúttal Lotar Koch,
Burgwald polgármestere, Christiane Zis-
sel, a burgwaldi hivatal munkatársa,
Adam Daume, a burgwaldi partnerkap-

csolati egyesület elnöke, Payer Lőrinc, az egyesület korábbi el-
nöke, egykori kitelepített, valamint felesége Mária is jelen voltak
az eseményen és koszorújukat helyezték el a 70. évfordulóra
készített emléktáblánál. A koszorúzáson közreműködött a Kövér
Hattyúk zenekar és a perbáli Maklári József kórus. Ezután a Szt.
Anna templomban a kitelepítettekért szólt a szentmise, melyen a
perbáli Maklári József kórus és a Pilisszentiváni Vegyeskórus is
énekelt. 
A szentmise után a Közösségi Házban kötetlen program vette
kezdetét, melynek során a Pilisszentiváni Vegyeskórus ked-
veskedett az egybegyűlteknek egy rövid műsorral, a Kövér Haty-
tyúk zenekar muzsikált és alkalom nyílt a beszélgetésre is.

(Simon Péter beszéde a megemlékezésen)
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Bemutatkozik Bárány Péter

1973-ban születtem, azóta Perbálon élek. 2004-
ben házasodtam, két gyermekem van. 
Közlekedésgépészeti szakközépiskolát végeztem, a
sorkatonai szolgálat letelte után a szakmámban
kezdtem dolgozni, majd édesapám lakatos-
műhelyében és a vendéglátásban is szereztem
tapasztalatot.

Erős a kötődésem a településhez, szüleim is itt
élnek; családommal jelenleg is itt lakunk, gyer-
mekeink ide járnak óvodába, iskolába. 
A testvéremmel üzemeltetett söröző és a jelenleg
általam működtetett lakatos műhely is helyben
van. Ezekből adódóan jól ismerem Perbált és az
itt lakókat egyaránt.

Már harmadik ciklus óta vagyok képviselő, az Ok-
tatási és Kulturális Bizottságban és a Gazdasági és Ügyrendi Bi-
zottságban mindvégig tag; utóbbinak jelenleg az elnökeként
tevékenykedem. Elnökként vezetem a bizottsági üléseket,
melynek feladata igen sokrétű; ebből kiragadva: az önkor-
mányzati rendeletek, határozati javaslatok, intézmények és
településünk működtetésével kapcsolatos döntések előkészítése,

a költségvetés, valamint egyéb gazdasági
jellegű döntések véleményezése, döntésre
való előkészítése a testület számára, a
jegyző úr szaktudására támaszkodva.
A bizottság munkáját a testületéhez ha-
sonlóan kiegyensúlyozott kollektív mun-
ka jellemzi, a ritkán előforduló viták is
inkább építő jellegűek, szemben a hazai
belpolitika csatározásaival. Az utóbbi
éveket egy összecsiszolódott csapat össze-
hangolt munkája jellemzi.

Perbál jelenlegi gazdasági helyzete ki-
egyensúlyozottnak mondható, mely a
főváros közelsége mellett az önkor-
mányzati adósságkonszolidáció után is
felelős gazdálkodásnak köszönhető.

A mindennapi karbantartás, állagmeg-
óvás mellett természetesen vannak és

lesznek tervek a település fejlődését illetően, mint például az évek
óta tervezett egészségház, az iskola, az óvoda, a Közösségi ház és
más intézmények további fejlesztése, a megnövekedett forgalom
miatti problémák megoldása, valamint a még burkolatlan bel-
területi utak állapotát is szeretnénk mielőbb rendezni!

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!

- HIRDETÉSEK -
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Bemutatkozik a Szt. Ferenc gyógyszertár

A Szent Ferenc gyógyszertárat 1993-ban alapította
dr. Berta Csaba gyógyszerész kollégám jogelőd
nélküli magángyógyszertárként, amit mi 1997.
január 1-től családi vállalkozásként megvettünk
és a mai napig működtetünk.

Cégünk két gyógyszertárat és két fiókgyógyszertárat
működtet. A Szent Ferenc gyógyszertárnak Piliscséven,
míg a Telkiben működő Ágnes Gyógyszertárnak
Budajenőn van fiókgyógyszertára. 
Az elmúlt közel húsz év alatt tudtunk a mai szintre
fejlődni.
A teljes létszámunk tizenegy fő, ebből hat  gyógysze-
rész, két szakasszisztens, egy asszisztens,  egy takarí-
tónk és egy ügyvezetőnk van. Lányunk is gyógysze-
rész, így a cégünk családi vállalkozásként való folya-
matos működtetése biztosított.
Cégünk folyamatosan támogatja a Perbál SC csa-
patait anyagilag, sportruházat, labdák biztosításával,
továbbá különböző rendezvények tombola sor-
solásához adunk ajándékokat. Mindezt szívesen
tesszük, mert számunkra fontos, hogy a lakosság felé
így is kifejezzük tiszteletünket.    
Négy település gyógyszerellátását biztosítjuk: ez közel

8500 főről való gondoskodást jelent számunkra. 
A gyógyszerek mellett gyógyászati segédeszközöket, gyógyvizeket,
gyógynövényeket és készítményeiket is biztosítjuk betegeink és
vásárlóink részére. 
A jogszabály adta lehetőségekkel élve igyekszünk minden olyan
terméket beszerezni, amire szükség van.
Összefoglalva: jól érezzük magunkat Perbálon és továbbra is
igyekszünk a lakosság részére színvonalas gyógyszerellátást biz-
tosítani.

2016. FEBRUÁR:

- Kozma Norbert és Domozi Beatrix gyermeke, Mia

2016. MÁRCIUS: 

- Kovács József és Albert Andrea gyermeke, Marcell
- Ambrus Zsolt és Horváth Ildikó gyermeke, Koppány
- Bognár László és Szurmay Réka gyermeke, Sára
- Osztroluczki Zoltán és Tóth Zita gyermeke, Ágnes
- Jilg András és Keresztúri Anna gyermeke, Samu
Ádám

Gratulálunk az újdonsült szülőknek!
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